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Starosta městské části Brno-sever vás zve na

Hovory s občany,
které se uskuteční

v úterý 11. září od 18 hodin 

v kryté zahrádce restaurace Toscana,
Zemědělská 55, Brno – Černá Pole.

Když se bavím s učiteli našich základních
škol, dozvídám se mimo jiné potěšující
věc. Dnešní školáci čtou více, než tomu
bylo ještě před pár lety, kdy byl nezájem
o psaný text alarmující. To je potěšitelné.
V této souvislosti je o to důležitější, že se
chystá otevření pobočky Knihovny Jiřího
Mahena v Husovicích. Někdy se mluví
o nové pobočce, jde ale, jak ví většina
Husovičáků, oobnovení veřejné knihovny
v Husovicích. Ta bývala od nepaměti vedle

pošty. Chodil jsem tam jako prvňáček a pronikal mezi regály do
tajemství knih tak úspěšně, že mě jistá forma knižní vášně od té doby
neopustila. Ani nevím, kdy vlastně byla knihovna v Husovicích zru-
šena.

Když se začalo z úrovně města Brna mluvit o různých projektech,
dotacích a podpoře mimoškolních aktivit mládeže, připadalo mně
takřka ostudné, že v rámci toho si nikdo nevšimnul, že v Husovicích
není pobočka knihovny. Bylo tedy třeba vstoupit v jednání s městem
Brnem jako zřizovatelem a Knihovnou Jiřího Mahena a bylo třeba
najít vhodné místo, protože původní už nebylo k dispozici. Obojí se
podařilo a v rámci sdružené investice města Brna a městské části
došlo na realizaci projektu knihovny v areálu kulturního domu Musi-
lova. Za tímto účelem došlo k rekonstrukci boční budovy, v jejímž
prvním patře bude zanedlouho otevřena knihovna. Svou rozlohou
to bude nejmenší pobočka v Brně, ale to nevadí, co je malé, to je
pěkné. Nemám strach, že by si nenašla své věrné čtenáře tak, jak
tomu bylo v Husovicích vždycky a jak je tomu na ostatních pobočkách
v Černých Polích, na Lesné a v Soběšicích.

Popřejme tedy jednotlivým pobočkám hodně čtenářů, nastávajícím
prvňáčkům, ať se jim ve škole líbí a pokud by se snad nelíbilo, tak to
je vždycky jen na chvíli. No a nám všem ať se vydaří září a babí léto,
v rámci něhož nás může čekat, vzhledem k neobvyklosti počasí minu-
lých měsíců, možná cokoliv. Martin Maleček, starosta

Pozvánky na akce
Jaké akce jsou pro vás v nejbližší době nachystány?

1. 9. Fotbalový zápas FC Soběšice – SK Křenovice – od 17 hodin
2. 9. Kulturně pohybové odpoledne v areálu TJ Start – od 14 hodin
4. 9. Přednáška z cyklu Lékaři seniorům v Seniorklubu Ibsenova 2 – str. 11
5. 9. Vernisáž výstavy Lukáše Orlity ve Společenském centru Brno-sever – od

18 hodin
7. a 8. 9. Roklefest – str. 11
8. 9. Odpoledne s vodními záchranáři – str. 13
8. 9. Fotbalový zápas TJ START – FC Ivančice – od 16.30 hodin
8. 9. Fotbalový zápas FC Soběšice – FC Svratka Brno „B“ – od 16.30 hodin
8. 9. Letní kino v amfiteátru v Čertově rokli – Kniha džunglí – str. 13

12. 9. Fotbalový zápas TJ START – FC Svratka Brno – od 16.30 hodin
13. 9. Podzimní tancovačka s dechovou hudbou Jiřího Helána na Musilce – str.

13
15. 9. Slavnosti vína na nám. SNP – str. 12
17. 9. Slavnostní odhalení pamětní desky cyklisty Miroslava Vymazala na budově

ZŠ Vranovská 17 – str. 10
20. 9. Přednáška Kvalita léčivých rostlin pro další využití ve Společenském centru

Brno-sever – str. 13
21. 9. Zasazení lípy ke 100 letům republiky, křest knihy aotevření nových prvků

v zahradě vily Löw-Beer – str. 12
22. 9. Komentované procházky po Černých Polích – str. 12
22. 9. Městské slavnosti Brno-sever u příležitosti Dne seniorů – str. 1
22. 9. Fotbalový zápas FC Soběšice – SK Babice nad Svitavou – od 15.30 hodin
22. a 23. 9. Soběšické hody – str. 12
25. 9. Den otevřených dveří, Netradiční setkání stradičními řemesly azdravotní

cvičení ve Společenském centru Brno-sever – str. 10
28. 9. Fotbalový zápas TJ START – SK Krumvíř – od 15 hodin
29. 9. Jízda do vrchu a výstava historických vozidel Brno–Soběšice – str. 11
29. 9. Komentovaná prohlídka sídliště Lesná v rámci Dne architektury

– str. 8
30. 9. Slavnostní odhalení vzpomínky na „Kozí babku“ – str. 7
4. 10. Přednáška Pěstování avyužití heřmánku lékařského, meduňky lékařské,

levandule lékařské adalších ve Společenském centru Brno-sever – str. 13
od 4. 9. Výstava Jan Zrzavý a Benátky v Duchovním centru na Lesné – str. 14
od 7. 9. Výstava vgalerii Celnice vily Löw-Beer Celý svět chodí po Fuhrmannových

kobercích. Firma Mořic Fuhrmann 1918–1948 – str. 12
8., 15., 16. Zasazení lip ke 100 letům republiky a odhalení pamětní desky u lípy 
a 28. 9. v Soběšicích – str. 10
od 24. 9. Výstava fotografií Arnoldova vila – dům mnoha tváří – str. 11
Zářijové akce ve Family a Senior Pointu na Okružní 21 – str. 11

Malá, ale naše

Další veřejné zasedání

Zastupitelstva MČ Brno-sever
se uskuteční

ve středu 12. září od 15 hodin
ve Společenském centru Brno-sever,

Okružní 21.
On-line videopřenos sledujte na www.sever.brno.cz
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Ze Soběšické na Barvy
„suchou“ nohou!

Úsečka spojuje dva své krajní body. Je-li zakres-
lená v mapě, pak představuje cestu. Taková cesta
však obvykle nebývá přímá. Například v kopcích
či horách, kde překážejí skály nebo ve městech,
kde se zase naše kroky musejí vyhýbat domům,
jízdním pruhům a parkujícím automobilům.
I cesta k novému chodníku dokáže být pořádně
křivolaká. Příkladem budiž spojnice ulic Barvy
a Soběšická. Pro pěší, zejména pro maminky
s kočárky nebývalo snadné, zvláště na podzim,
překonávat tuto nikoliv velkou vzdálenost. Minulý čas je v tomto případě
plně na místě. Konečně se totiž podařilo překonat dosud rozporná a zamítavá
stanoviska majitelů a provozovatelů pod zemí uložených sítí. A tak se záhy
začne s budováním chodníku, který civilizovaným způsobem konečně pro-
pojí obě zmíněné ulice také pro pěší. Investice za bezmála 650 tisíc by měla
započít v nejbližších dnech a ačkoliv záležet sice bude snad trochu i na
počasí, plískanice už by zde neměly mít naději na úspěch.

Kateřina Kalinová,místostarostka

Podchod je nově osvětlený
Dlouhodobě problematický podchod na třídě Gen. Píky v Černých Polích
byl nedávno vymalován a vyzdoben studenty grafického designu. Chybělo
ale osvětlení, dlouhodobě bylo nefunkční. Po dohodě s Technickými
sítěmi Brno bylo osvětlení podchodu obnoveno. V současné době v závis-
losti na spouštění veřejného osvětlení.  Je to zase další krok ke zvýšení
bezpečnosti v této lokalitě a po dlouhé době se daří v podchodu udržovat
pořádek. O zprovoznění osvětlení podchodu městská část usilovala delší
dobu a to, že nyní „prokoukl“, bylo impulsem pro další jednání s Tech-
nickými sítěmi. Je třeba ocenit, že tentokrát šly věci rychle a v podchodu
se svítí. Ještě lepší by bylo, kdyby mohl podchod svítit nepřetržitě, nejen
v době provozu veřejného osvětlení. To ale za stávajících podmínek není
technicky možné. Podle vyjádření zástupců Technických sítí by znamenalo
celodenní osvětlení podchodu vedení 200 m nového kabelu a investici
bezmála čtvrt milionu. Do budoucna není vyloučeno, že se to podaří
zajistit. Vedle toho jsme otevřeli s Brněnskými komunikacemi téma
kamery v podchodu. Pokud budou splněny technické podmínky pro insta-
laci, mohla by zde být v budoucnu i kamera. redakce

Merhautova bude částečně opravena

V poslední době se objevily v médiích zprávy o stavu kolejového svršku na
ulici Merhautova, ze strany vedení města Brna padl termín celkové opravy
v roce 2020. Byli jsme dotazováni, proč jsme z úrovně radnice nezajistili
opravu dříve. Než připomenu základní fakta, tak aktuální zpráva. Po jednání
přímo na ulici Merhautova bylo z úrovně Dopravního podniku města Brna
a za přítomnosti zástupců Brněnských komunikací řečeno, že do doby cel-
kové rekonstrukce proběhnou v nejbližší době lokální opravy. Metodou
vysokotlaku budou zapraveny asfaltem díry v panelech a v závislosti na
počasí budou začátkem příštího roku vyměněny ty panely, které jsou v nej-
horším stavu. Podle vyjádření DPMB „ještě v letošním roce zajistí DPMB
lokální opravy nerovností zapravením tlakovou živičnou vysprávkou. Bude
se jednat o výplně montážních otvorů v zákrytových panelech a dalších vět-
ších nerovností a spár. Na období začátku stavební sezony příštího roku
připravíme lokální výměnu nejvíce poškozených a výškově nestabilních
zákrytových panelů. V obou případech budeme sledovat snížení hlučnosti
a nerovností tramvajového tělesa na ul. Merhautově. Před provedením
obou lokálních oprav bude provedena podrobná prohlídka celé trasy pro
určení konkrétního rozsahu, a to i s ohledem na celkovou rekonstrukci ulice
plánovanou na období let 2020, 2021.“  

A teď k problematice celkové rekonstrukce. Ze své pozice mohu říci, že
v létě 2015, po vzniku nynějšího vedení radnice, bylo jednání o ulici Mer-
hautova jednou z prvních věcí, které jsem udělal.  Zástupce Dopravního
podniku města Brna tehdy řekl, že se bude opravovat v roce 2016. Chtěli
jsme to oficiálně písemně, v tomto vyjádření ale už stálo, že oprava proběhne
v roce 2017. A v roce 2017 začala teprve vznikat studie na opravu kolejového
svršku na Merhautově. Vymínil jsem si, abych byl u jejího zpracovávání
a v maximální míře jsme se z úrovně radnice snažili ovlivnit projektanty
a přítomné zástupce DPMB a další, aby podoba opravy byla co nejpříznivější
pro obyvatele ulice Merhautova. V úvahu také musíme brát, že v roce 2015
už mělo město Brno v běhu nebo připravené jiné rekonstrukce, z nichž se
některé zpozdily. Dokončovala se ulice Milady Horákové (s rozsáhlými
dopravními výlukami) a začala Francouzská (první úsek se městu Brnu
protáhnul o rok podle předpokládaného plánu), která byla dokončena letos
v květnu. Dopravní podnik města Brna už měl tehdy připravenou rekon-
strukci tramvajového trojúhelníku Vranovská – Jugoslávská – Cejl, což se
ale dělalo až vletošním roce. Vzhledem kplánované přestavbě Zábrdovického
mostu měla přednost rekonstrukce kolejového svršku na Cejlu. Kvůli roz-
sáhlým rekonstrukcím byla dlouhodobě prakticky uzavřena Jugoslávská
v úseku Merhautova-Vranovská. Na rok 2016 ohlašovaly původně Brněnské
vodárny a kanalizace rekonstrukci ulice Lesnická. Za těchto okolností
prostě město Brno nemělo vůli Merhautovu upřednostnit. A i kdyby tato
vůle byla, vzhledem k dopravní situaci v lokalitě Merhautova – Jugoslávská,
která trvala takřka dva roky a byla důsledkem rekonstrukcí výše zmíněných
ulic – stejně by nebylo možné souběžně s tím opravovat Merhautovu a vylou-
čit dopravu i na této ulici. 

Tedy pokud bych shrnul to, co se od roku 2015 v souvislosti s Merhautovou
podařilo: oproti dřívějším letům existuje studie rekonstrukce, která byla
odsouhlasena městskou částí, z úrovně města Brna bylo řečeno, že se zpra-
covává projekt a bylo řečeno, že se s touto investicí počítá v roce 2020. Takto
stanovený harmonogram je tedy třeba hlídat, což děláme. Do té doby by
měly, v co nejkratší době, proběhnout na Merhautově dílčí opravy, což se
podařilo aktuálně dojednat.

Martin Maleček
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Už jste slyšeli oskvělé amoderní aplikaci „Průvodce
Severem“? Aplikace vznikla díky spolupráci s Pro-
vozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity
aodborným vedením katedry informatiky. Studenti
informatiky lokalizovali všechna dětská hřiště apsí
výběhy, které se nacházejí v městské části Brno-
sever. Zaznamenávali různé informace ostavu hřiš-
tě, vybavení, přítomnosti stínu, vzdálenosti WC
apod. Poté aplikaci naprogramovali audělali ji pří-
jemný a moderní design. Vznikl tak přehledný
seznam, který zrevidoval adoplnil aktuálními foto-

grafiemi hřišť a výběhů referent městské části pro rodinnou politiku.
V aplikaci se také nachází seznam sedmdesáti organizací a spolků aktiv-

ních v rodinné politice včetně kontaktních údajů. Organizace jsou přehledně
rozděleny podle zájmové činnosti, zaměření na věkovou skupinu a orientaci
na občany. Naleznete zde kontakty jak na kluby pro seniory, tak na pobočky
sportovních organizací, jako je např. Sokol nebo organizace, které se zabývají
prosociální činností – např. „Klára pomáhá“. 

Nově nabízí aplikace také integraci jiné online služby městské části pro
občany – „Servisdesk“. Díky Servisdesku můžete úřadu nahlásit problém,
kterého si na hřištích přímo v terénu všimnete. Stačí si hřiště nebo psí výběh
v aplikaci vyhledat a kliknout na tlačítko „Nahlásit problém“. Po rozvinutí
formuláře pak můžete popsat např. rozbitou lavičku nebo nefunkční herní
prvek. Referentka úřadu městské části poté tento problém předá na příslušný
odbor, který vzniklou situaci bude řešit. Při jakékoliv změně bude občan infor-
mován formou SMS zprávy, případně e-mailem. Jednoduše si tedy můžete
ověřit, v jakém stavu se váš podnět nachází a kdo na něm zrovna pracuje.

Aplikace je první svého druhu na území města Brna. Pokud se osvědčí,
mohla by v budoucnu fungovat pro celé Brno.

Miriam Kolářová,místostarostka

Mobilní aplikace Průvodce Severem
nyní obsahuje integraci Servis desku

Celoměstský problém s nedostatkem parko-
vacích míst stále čeká na řešení. 

Podle koncepčních dokumentů města
Brna nám celkem chybí přes sto tisíc parko-
vacích míst a na Brno-severu jich má scházet
cca 17 tisíc. Při nekonečném hledání volného
místa se stává trnem v oku řidiče každé dlou-
hodobě odstavené či nepoužívané vozidlo na
ulici. Dnes není výjimkou, že rodina vlastní
dva vozy, také jsme univerzitní město s téměř

70 tisíci studenty, jen Mendelovu univerzitu navštěvuje téměř 9 tisíc
studentů a odstavená vozidla dojíždějících dělají místním rezidentům
vrásky na čele již delší čas. Bohužel městem organizované rezidentní
parkování nám v tomto nepomůže. Jen přináší složitou soustavu ome-
zení a neustálé platby za pohyb po městě, přičemž jistotu parkování
v blízkosti domu stejně nezajistí. V případě částečného zavedení v prob-
lematické lokalitě ho sama Strategie parkování ve městě Brně označuje
jako prostředek zhoršující kvalitu parkování ve zbytku.   

Možná by bylo jednoduší hledat řešení proveditelné z úrovně městské
části, třeba místní úpravou a pro rezidenty klidně zdarma. Umístíme-
li na vybrané místo dopravní značku „parkoviště s parkovacím kotou-
čem“ s dodatkovou tabulkou vymezující délku stání, například „PO–PÁ,
8.00–16.00, MAX 2 HOD.“ omezíme vícedenní odstavné parkování.
Nezapomeňme však, že každé opatření, které se vymyslí, nebude vždy
vyhovovat všem rezidentům. Dodatkový text „MIMO POVOLENÍ
ÚMČ“ by jim zaručil určité východisko, ovšem už s požadavkem si pro
dané povolení aktivně dojít na ÚMČ. Musíme hledat taková řešení, která
zlepší a usnadní parkování co největší skupině místních. Pozitivní dopad
ve vytížených lokalitách by určitě měla částečná aplikace omezení, třeba
jen na polovinu parkovacích míst v dané ulici.

Prvním krokem by však měla být nabídka alternativního místa k par-
kování. 

Pro Černá Pole se tak logicky nabízí areál kasáren, kde by mohlo vznik-
nout odstavné parkoviště. Strategie parkování ve městě Brně na Lesné
zmiňuje dvě lokality potenciálních parkovacích domů. První na ulici
Okružní pod loukou, kde se pořádají společenské akce jako třeba Den
radnice, druhou pak při napojení Heleny Malířové na Seifertovou ulici.
Minimálně u první lokality mám velké pochyby, zda je umístění vhodné.
Domnívám se, že pro tento záměr má Lesná lepší místa smenším zása-
hem do zeleně a architektonického rázu. 

Problém přeplněných ulic parkujícími auty se nás dotýká všech a nutně
vyžaduje nastartovat aktivity vedoucí ke zmírnění. Věřím, že si to budou
uvědomovat i zvolení zástupci po říjnových volbách.     

Pavel Boleslav, radní

Pekelné parkování 

Návrh úpravy pro část parkoviště na Zemědělské ulici před univerzitou

Odkazy na aplikaci
Google Play: https://1url.cz/uMKNb 

App Store: https://1url.cz/jMKNP 

Už letos na podzim by měly začít další demoliční práce u Tomkova náměs-
tí, tentokrát prvních dvou domů na Provazníkově ulici. A další budou
následovat v roce 2019. Začátek vlastní přestavby je podmíněn opravou
ulice Valchařské, která se blíží ke konci, a Zábrdovickým mostem, jehož
začátek rekonstrukce se chystá také letos na podzim.

Tomkovo náměstí, pojmenované po kapitánovi československé armá-
dy a husovickém sokolském činiteli Norbertu Tomkovi, kterého umučili
nacisté pro účast v sokolském odboji, už dávno není náměstím v pravém
slova smyslu. Svoji funkci ztratilo postupnými demolicemi i v souvislosti
s ulicí Provazníkova a napojením na VMO (velký městský okruh).

Toto nám přijde velká škoda, a proto se vedení radnice rozhodlo zadat
zpracování Urbanistické studie „Tomkovo náměstí“. Kromě dopravního
řešení bychom rádi vyřešili dvě větší plochy do ústí ulice Cacovická,
které mohou být veřejnými prostranstvími, jež poslouží procházejícím
lidem a těm, kteří zde budou čekat na MHD. 

Chceme vytvořit přijatelné a kvalitní prostředí pro lidi, kteří se zde
budou pohybovat a v blízkosti bydlet. Martin Cibula, radní

Přestavba VMO na Tomkově
náměstí se pomalu ale jistě blíží

Rozsáhlé zasíťování ploch neumožňuje větší využití zeleně, architekti
jej využili jako téma
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V souvislosti s opravami některých úseků chodníků se opět zvýšil počet
dotazů, jestli se budou dělat i další potřebná místa. Pro vyčerpávající odpověď
je třeba nejprve rozdělit asfaltové nebo dlážděné chodníky na dvě základní
kategorie. Ty, které přiléhají k místním komunikacím a které má ve správě
akciová společnost města Brna Brněnské komunikace a ty, které jsou tzv.
cestami v zeleni, jejichž údržbu má na starosti městská část. Případně sem
patří ještě úseky, které jsou součástí účelových komunikací nebo některé
spojnice chodníků a vchodů do bytových domů, tam, kde nedošlo při dří-
vějším prodeji těchto domů k logickému majetkoprávnímu přiřazení těchto
přístupových cest.

Úseky, které spadají pod Brněnské komunikace, jsou opravovány ve
většině případů na základě žádostí městských částí (to je například nyní čás-
tečně opravovaný okružní chodník kolem Lesné). Jako městská část posíláme
každoročně na začátku roku seznam požadovaných oprav na území celé
městské části. Brněnské komunikace vždy pak na základě těchto žádostí
všech 29 městských částí vypracují seznam úseků, které se budou v daném
roce v celém Brně opravovat. Jsem rád, že se nám v posledních letech daří
být v rámci těchto žádostí úspěšnými. Nicméně je to vždy pouze malá část
toho, očem víme a co všechno bychom potřebovali opravit. V letošním roce
tedy bude opraveno to, co už proběhlo nebo co je v realizaci. O další úseky
budeme opět žádat na rok příští. Už jsem v rámci diskusí mnohokrát zmiňoval
to, že by starostové všech městských částí uvítali, kdyby měla každá městská

část vyčleněný v rámci Brněnských komunikací svůj rozpočet a mohla si
sama určit, které úseky v rámci tohoto rozpočtu žádá opravit. Nyní je vždy
s otazníkem, které chodníky budou Brněnskými komunikacemi vybrány,
a někdy se stane, že nejde z pohledu městské části o tu aktuálně největší pri-
oritu. A lidé se pak oprávněně diví, proč se dělá úsek, který tolik „nehoří“,
podobně jako jsme se divili my minulý rok. Vzhledem k tomu, že o změně
v organizaci plánování těchto oprav se mluví na sněmu starostů dlouhodobě,
věřím, že se z úrovně vedení města Brna věci pohnou kýženým směrem.   

Další kategorií jsou již zmíněné cesty v zeleni, které nejsou ve správě
Brněnských komunikací. Typickým příkladem těchto pěších tras jsou cesty
uvnitř Lesné. Zde je situace jiná, tyto spadají do údržby zeleně a hradit jejich
opravy si musí městská část ze svého rozpočtu. Problém ale je, že tzv. neúče-
lová dotace, kterou rozděluje městským částem každoročně město Brno
na provoz, toto zdaleka nepokrývá. Proto se snažíme každoročně vyčlenit
nějaké finanční prostředky na tyto opravy, mnohdy původních, půlstoletí
starých povrchů. A opravovány jsou vždy ty nejhorší a nejfrekventovanější
úseky. O dalších, které jsou potřeba udělat, víme, ale musíme vycházet
z toho, co nám rozpočet v daném roce umožní. Každopádně předpokládám,
že v příštím roce to bude lepší. Z úrovně sněmu starostů brněnských měst-
ských částí jsme totiž podali návrh na zvýšení objemu této neúčelové dotace,
a pokud to odsouhlasí zastupitelstvo města Brna, mohli bychom mít více
prostředků na tyto opravy. Martin Maleček

Opravy chodníků a asfaltových cest v zeleni

Možná si mnozí z vás vzpomínají na rok
2014 a bouřlivé debaty o lese nad Les-
nou. A průběžně se ptáte, co s tímto
lesem bude. Mendelova univerzita, kte-
rá je vlastníkem tohoto lesa, tehdy zapo-
čala s realizací výzkumného projektu
převodu lesa na les nízký a střední.
A kolem nejfrekventovanější vycház-
kové pěší trasy zmizely v jedné části
prakticky všechny stromy. V  rámci
občanské veřejnosti jsme tehdy pole-
mizovali s  Mendelovou univerzitou
a Školním lesním podnikem Křtiny
otom, zda je tento projekt vhodně umís-
těný. Po mnoha jednáních se podařilo

dosáhnout toho, že projekt byl v roce 2014 zastaven.  Od té doby proběhla
dvě jednání se zástupci Školního lesního podniku Křtiny atýmu výzkumníků
z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity. V rámci těchto jednání
bylo přislíbeno, že projekt bude modifikován a vyhne se pásu mezi Lesnou
a lokalitou Vinohrádek pod Soběšicemi. Na počátku letošního roku došlo
ke změně ve vedení Mendelovy univerzity a do funkce nastoupila nová rek-

torka Danuše Nerudová. Jedno z prvních našich společných témat bylo právě
pokračování projektu převodu lesa na les nízký a střední. Na toto téma jsme
se následně potkali také s nově zvoleným děkanem Lesnické a dřevařské
fakulty MENDELU Liborem Jankovským. Ten jasně řekl, že kácet se v této
lokalitě už nebude. Děkan Jankovský je přesvědčen o tom, že tato část lesa
má být zachována k rekreačním účelům, kde bude docházet pouze kpostupné
zdravotní probírce. Díky svému rekreačnímu potenciálu zde lze rozvíjet spo-
lupráci Mendelovy univerzity s veřejností a samosprávou Brno-severu.
Děkan Jankovský také ocenil spolupráci s městskou částí v rámci akcí Ukliď-
me Česko, kdy za poslední tři roky byla tato část lesa zbavena černých skládek
a co do čistoty je v porovnání s minulými lety v daleko lepším stavu. 
Potěšující je také nabídka nového děkana, že by fakulta mohla spolupracovat
s městskou částí na koncepční práci se stávající vzrostlou zelení, na čemž
by se mohli podílet studenti lesnické a dřevařské fakulty. Děkan Jankovský
má určitě k Brno-severu blízko, žil totiž od konce šedesátých let až do
nedávné doby na Lesné, a tedy zná zdejší zeleň velice dobře. Zvláště v sou-
vislosti s vývojem počasí, kdy dlouhodobé sucho a horko decimuje zeleň,
je důležité chystat na příští rok potřebná opatření. Už jsme díky novému
děkanovi v kontaktu s arboristy z fakulty a budeme společně připravovat
opatření, jak nejlépe pomoci zeleni v těchto extrémních podmínkách.   

Martin Maleček

Les mezi Lesnou a Soběšicemi – kácet se už nebude

Kvůli havárii vodovodního řadu musel být 20. srpna ve Studené ulici pokácen
jeden ze stromů, jehož kořenový systém zasahoval přímo kmístu havárie.
Nejednalo se tedy o žádné svévolné kácení zdravého stromu. Místní stro-
mořadí se podle Brněnských vodáren a kanalizací nachází v ochranném
pásmu vodovodního řadu a všechny stromy jsou v podstatě přímo nad tímto
řadem. redakce

Strom odnesl havárii vodovodu

V lese nad Lesnou u křížení cest, v blízkosti zastávky autobusu U rozvodny,
je označení „bodu záchrany“. V případě ohrožení lze na tísňové volání uvést
BM 002 a příslušné operační centrum okamžitě ví, o jakou lokalitu se jedná.
Přejme si, aby nebylo nutné volat. Nicméně, může se stát, že přesná a rychlá
lokalizace může být pro záchranu rozhodující.      

redakce

Bod záchrany, dobré vědět
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Všichni a všechno trpí pod letošním suchým létem. S lítostí a s hlubokým
zármutkem se díváme na stále uvadající zeleň. Nedostatek vody a vlhkosti
ve vzduchu je cítit snad úplně všude. Doufáme s velkou nadějí, že se již brzy
počasí změní a země se bude moci znovu nadechnout…

Jediné, čemu počasí bez vody může trochu svědčit jsou stavby. A jak je
známo v Brně se v létě staví vždycky, a co nejvíc, co to jen jde. Nejinak je tomu
i v naší městské části a v resortech, které mám na starosti. Protože jezdím
pravidelně na všechny kontrolní dny, abych měla o stavbách dobrý přehled,
chtěla bych vás také krátce informovat o stavu různých rekonstrukcí a novo-
staveb, které zrovna probíhají a v některých případech se již dokončují.
Nová husovická knihovna na Musilce

Na místě, kde dříve stávaly ohyzdné azbestové unimobuňky, stavíme díky
štědré podpoře z Magistrátu města Brna, již více než rok novou knihovnu.
A brzy ji také konečně dostavíme! Slavnostní otevření pobočky Mahenovy
knihovny na Musilce proběhne 1. října. Do té doby musí ještě proběhnout
poslední úpravy interiéru, dokoupení vybavení v podobě různých skříní aregálů,
ahlavně těch slibovaných knih, na které se my, čtenáři, už tak hladově těšíme.
Právě v tomto duchu bude knihovna vypadat izvenku – fasáda v šedém odstínu
se bude vážně tvářit jako regál plný knížek. Za budovou bude příjemný dvorek,
kde mohou probíhat různé venkovní akce jako jsou divadla, dětské dny, nebo
třeba autorská čtení pod širým nebem. K dispozici bude i výtah, jehož žlutý
výraz rozveselí itu nejvážnější šedivou fasádu. Uvnitř knihovny se bude samo-
zřejmě nacházet izázemí pro maminky, které mohou během hledání té nejlepší
literatury obstarávat potřeby svých dětí. Těším se, až nová knihovna vdechne
do Husovic nový rozměr kulturního života a zpříjemní nám všem život.
Poliklinika Lesná

O poliklinice na Halasově náměstí toho bylo řečeno již mnoho. Všichni
víme, že probíhající rekonstrukce je velmi náročná a trvá již dlouho a nese
s sebou řadu komplikací. Není se co divit, když od počátku této stavby zde
žádná větší oprava (amodernizace už vůbec) neproběhla. Poliklinika byla
ve stavu, kdy se jí pejorativně přezdívalo muzeum sorela. 

Fasáda, o které jsme si s panem architektem vyprávěli v rozhovoru v jednom
z předchozích čísel Severníku, bude dokončena na podzim. Prosklená část bude
obohacena o bílé detaily a také o prvek červeného kabřince. Jedna z dobrých
zpráv je, že se nám právě podařilo zdárně dokončit projekt na rekonstrukci
místa, kde se dnes nachází podatelna a lékárna (ta se trochu posune). Chceme
zde v budoucnu vybudovat příjemné oddělení pro pediatrii, recepci s navigačním
systémem polikliniky ajako bonus dětský koutek. V dětském koutku bude herna,
toalety, kuchyňka na ohřívání dětské stravy a zkrátka zázemí pro všechny děti,
které si potřebují odpočinout. Poliklinika bude jistě omnohem víc příjemnější
místo, než tomu bylo dosud. No, schválně, posuďte podle vizualizace sami.
Novostavba Mateřské školy Sýpka

Na Sýpce pro vaše děti a vnoučata stavíme novou trojtřídní mateřskou
školu. Stavba již parádně pokročila. Školka bude velmi moderní, bude mít
architektem zvolenou neotřelou barevnou fasádu. Asi největší zajímavostí
je, že je promyšlena na ekologických principech aje koncipována jako pasívní
dům. Zpočátku jsme doufali, že novou školku stihneme otevřít již letos v září
nebo v říjnu. Bohužel právě kvůli náročným procesům a požadavkům na
stavbu bude školka otevřena až v lednu. I tak bude ale nejmodernější školkou
v naší městské části a troufám si říci, že i v celém městě Brně. Ze školky se
můžeme těšit jen díky úspěšné žádosti magistrátu města o evropský grant.
Rekonstrukce obvodů, elektroinstalace a varny v MŠ Slavíčkova

V minulém Severníku jsem psala o tom, jak náročná rekonstrukce právě
probíhá v naší jediné školce pro alergiky, která se nachází na Lesné. Popi-
sovala jsem, že rekonstrukce byla nezbytná kvůli nečekané havárii vody

Prostě jsme to postavili

V Soběšicích vzniká hřiště s umělou
trávou, na Startu začnou práce v září

Za soběšickým hřištěm je teď aktuálně čilý ruch díky vznikajícímu tré-
ninkovému hřišti s umělým povrchem, které bude sloužit především
pro tréninky tak, aby současné travnaté hřiště v jarním a podzimním
období netrpělo velkou zátěží z obrovské porce zápasů, ale především
odtrénovaných hodin. Součást této investice je také oplocení a osvětlení.
Na vznik tohoto sportoviště přispělo město Brno částkou dva miliony
korun aměstská část přidala 500 000 korun. 

Velice podobné víceúčelového hřiště pro mládež s umělým povrchem
vznikne také na STARTU. Dočkat bychom se ho měli do zimy. Na vznik
tohoto sportoviště přispělo město Brno částkou jeden a čtvrt milionu
aměstská část přidala pět set tisíc. 

Petr Hladík, 1. náměstek primátora města Brna 

Foto: Libor Vajgl 

ominulých Vánocích. Díky práci mého kolegy Petra Hladíka na Magistrátu
města Brna se podařilo získat finanční prostředky na náročnou rekonstrukci
obvodů, elektroinstalace a varny. Rekonstrukce se již zdárně blíží ke konci
a vše tak nasvědčuje tomu, že v době, kdy budete číst toto číslo Severníku,
si budou děti spokojeně ve školce hrát a paní kuchařky jim budou k obědu
vařit ve zbrusu nové kuchyni ty nejlepší švestkové knedlíky na světě.
Rekonstrukce střechy a fasády na ZŠ Zeiberlichova a projektová doku-
mentace novostavby MŠ Soběšice

Během prázdnin probíhá v ZŠ Zeiberlichova velmi náročná rekonstrukce
střechy – dochází ke kompletní výměně střešní krytiny. Protože se jedná
o střechu s atypickým klenutím, nikdo netušil, v jakém stavu se krovy a kon-
strukce nacházejí. Během rekonstrukce se zjistilo, že střešní okna jsou zcela
nevyhovující a že musí proběhnout jejich výměna, se kterou se v původním
termínu nepočítalo. Kvůli výrobě oken se práce na střeše a na fasádě mírně
pozdrží a škola se bude pod lešením nacházet až do začátku října. Budova
dostane i nový nátěr, ten stávající byl již zcela nevyhovující – byl více zelený
než smetanově bílý. Koordinace náročné rekonstrukce probíhá za skvělé
spolupráce vedení soběšické školy.

Díky budoucí novostavbě mateřské školy v Soběšicích, na kterou je zpra-
covaná projektová dokumentace, vzniknou v soběšické základní škole dvě
učebny navíc a škole se tak významně rozšíří kapacita pro nové školáčky.
ZŠ Vranovská

V zábrdovické základní škole na Vranovské probíhaly celý uplynulý školní
rok náročné stavební úpravy. Jednalo se o sanaci vlhkosti v suterénních pro-
storách, které byly z hygienického hlediska ve zcela nevyhovujícím stavu.
Novinkou je, že jsme v minulých měsících také nechali zpracovat projekt na
řešení bezbariérovosti školy, modernizaci učeben a výměnu oken. Realizace
tohoto projektu bude hrazena částečně z rozpočtů městské části Brno-sever
aměsta Brna, které na něj získá dotaci z evropských fondů. Stavební práce
by mohly začít snad na podzim, případně v zimě. V září na této škole odhalíme
pamětní desku mistra světa v tandemové cyklistice Miroslava Vymazala.
Základní škola J. A. Komenského v Husovicích

Ominulých prázdninách proběhla v ZŠ J. A. Komenského náročná sanace
vlhkosti, díky které mj. mohou žáci opět užívat šatny v suterénu školy.
Protože se jedná o velmi starou budovu, která byla zbudována husovickými
rodáky (v předsíni hlavního vchodu je umístěna pamětní deska, která toto
zmiňuje), je samozřejmé, že opravy na škole prostě musejí pokračovat.
O letošních prázdninách tak byla díky podpoře z brněnského magistrátu
vyměněna okna. V současné době zpracováváme projekt na opravu fasády
školy a chystáme studii na řešení sociálních zařízení. V nastartovaných
opravách chceme tedy počítat do budoucna tak, aby děti měly příjemné
amoderní prostředí, do kterého se mohou těšit. Miriam Kolářová
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Má smysl kupovat „parkovací stání“
na Majdalenkách 

V průběhu měsíce května jsem byl upozorněn od dvou nájemníků z obyt-
ného souboru Majdalenky, pana Pavla Voříška a Ondřeje Nečase, že spo-
lečnost IMOS prodala svoje pozemky pro stavbu bloku D včetně pozemků
pod komunikací společnosti Tiskárna Helbich, která stěhuje svoje provozy
z Valchařské na Majdalenky. Zároveň, že se na realitních serverech obje-
vily nabídky na prodej 13m2 za 290 tisíc jako prodej parkovacího místa.
Tedy vznikla obava, zda lidé budou moci kde parkovat. 

Díky spolupráci s paní místostarostkou Kolářovou jsme zjistili veškeré
podklady k dané situaci: při kolaudaci obytného souboru C bylo společ-
ností IMOS deklarováno vůči stavebnímu úřadu, že při další výstavbě
bloku D (který může být pouze dvoupodlažní administrativní budovou)
bude realizováno dalších 14 parkovacích míst jako místa veřejná. Tato
podmínka měla být naplněna nejpozději do roku 2011. Tato podmínka
vybudovat další veřejná parkovací stání přešla podle sdělení stavebního
úřadu i na nového majitele. Co se komunikace a parkovišť týče, s těmi
může majitel nakládat, jak chce, tedy je například může i prodat, ale
jedná se podle kolaudačního rozhodnutí o veřejnou komunikaci a veřejná
parkovací stání. Tedy silničně-správní úřad městské části by nepovolil
žádné omezení, kterým by mohlo vzniknout vyhrazené parkovací stání
pro majitele (není možná závora, zvedací zařízení či cedulka RZ). Naopak
majitel má veškeré povinnosti související s údržbou jako je prohrnování
sněhu a posyp či sekání trávy. 

Z dokumentů, které jsou k dispozici, vyplývá, že již v průběhu výstavby
Majdalenek bylo s městem komunikováno v tom duchu, že investor po
dokončení všech prací předá komunikace a veřejná parkoviště městu.
Protože nikdy nebyl dostavěn blok D z důvodu neustálé snahy majitele
o zvýšení velikosti objektu a využití jako objektu pro bydlení, nedošlo
tedy ani na předání pozemků, komunikací, veřejného osvětlení a sítí
městu. 

S panem Helbichem se uskutečnily dvě schůzky – jedna v červenci
a druhá v srpnu na Magistrátu města Brna – za účelem sdělit mu dané
skutečnosti a řešit s ním převod komunikace na město tak, jak bylo his-
toricky uvažováno.  Z jeho strany bylo deklarováno, že o komunikace
a parkovací plochy zájem nemá, protože má zájem stavět administrativní
budovu. Nicméně zároveň ani nechce dané komunikace a pozemky předat
městu. Společnost Helbich také nesouhlasí s tím, že by si lidé nemohli
zabránit ve vjezdu na parkovací stání, pokud si je zakoupí. Ze strany
města byl upozorněn na to, že ve smlouvách, které nabízí, nejsou plné
informace o charakteru komunikace, a tedy se může jednat o uvedení
nakupujícího v omyl. Po druhé schůzce bylo dohodnuto, že společnost
Helbich nebude svoje pozemky prodávat. 

Nicméně ani po dvou týdnech od našeho jednání nebyl stažen inzerát
minimálně ze serveru sreality.cz, proto jsem písemně požádal společnost
Helbich, aby dohodu učiněnou před několika svědky dodržela.

O celé záležitosti je také informována rada městské části s tím, že svým
charakterem je nutné tuto situaci řešit z úrovně města Brna. Situaci tedy
budeme dále sledovat s cílem nabýt komunikace do majetku města Brna,
nicméně férově tak, jak je v Brně zvykem, tedy po vybudování silnic a par-
kovacích míst developerem, se převádí chodníky, silnice, veřejné par-
koviště, stožáry veřejného osvětlení a všechny sítě za symbolických
1000 Kč městu Brnu.

Petr Hladík

Spolek Majdalenky usiluje již 10 let
o pohodu bydlení

Lidé, kteří bydlí ve stejné lokalitě,
se většinou začnou zajímat o své
okolí a sousedy, až když něco nefun-
guje. Na Majdalenkách, které byly
postaveny dlouhou dobu po vzniku
Lesné, si lidé kupovali drahé, ale
hezké byty s  vizí, že tu vznikne
v blízkosti lesa i pohodové prostředí

s občanskou vybaveností. Dnes, po téměř dvaceti letech, stále prostředí
není zkultivované. Když byly postaveny „Nové Majdalenky“, tedy ulice
Dusíkova, se situace nezlepšila. 

Že nic není a nebude tak, jak bylo slibováno, bylo jasné již v roce 2008,
kdy na posledním volném stavebním pozemku chtěl IMOS postavit na
místo schváleného 4podlažního administrativního domu bytový
16podlažní dům. Tehdy se někteří obyvatelé Majdalenek vzbouřili a zalo-
žili Spolek, který legislativními kroky tomuto projektu zabránil. Ještě
několikrát Spolek vstoupil do hry o další podobu objektu, až IMOS marný
boj vzdal a pozemky na Dusíkově ulici prodal novému majiteli.   

Majitel tiskárny Helbich koupil nejen pozemek pro výstavbu domu,
ale i výrobní halu v sousedství a záměr postavit novou tiskárnu s objektem
pro administrativu vyvolává jen trošku obavy, jak moc bude provoz hlučný
a zda budou po vnitřní komunikaci mezi domy jezdit kamiony, nebo
nebudou. Sousedství by se mohlo zdát poklidné, kdyby opět nedošlo
k překvapení.

IMOS totiž nepřevedl pozemky, na kterých jsou vybudována parkovací
místa, chodníky a silnice, na město Brno, jak bylo deklarováno v kolau-
dačním rozhodnutí, ale nechal si je a nyní je prodal novému majiteli. Ten
v dobré víře je nyní nabízí k prodeji. Komukoliv, kdo zaplatí téměř
300 tisíc korun za jedno parkovací stání. Že je v tom háček, protože všech-
ny tyto stavby na pozemcích jsou zkolaudovány jako „veřejně přístupná
účelová komunikace“, což deklaroval i silniční správní úřad, si zřejmě
nevšiml. Takže, když si někdo parkovací stání koupí, nekoupí parkování
jen pro svoji potřebu, ale musí zde umožnit parkovat komukoliv a na
neomezeně dlouhou dobu a nemůže si pozemek „ohradit“ jen pro sebe.
Napadá vás také, jestli nejde o podvod? Nechme stranou, kdo koho pod-
vedl či ne, v každém případě nedoporučujeme nikomu pozemky kupovat
a komunikujeme na toto téma také s představiteli městské části i města
Brna. 

Pozemky mezi „starými“ a „novými“ Majdalenkami, tedy mezi ulicemi
Majdalenky a Dusíkova, ale i podél ulice Okružní, rovněž developer
městu Brnu nepřevedl. Tentokrát se jedná o stavební firmu PSJ – Jihla-
va, a. s., která postavila první, starší část Majdalenek, a již 15 let vede se
zástupci města jednání o výměně za lukrativní pozemky někde jinde
v Brně. Bez úspěchu. Pozemky poznáte podle toho, že na jaře je dlouho
nikdo neseče a zarůstají žlutým plevelem. Proto nejsou obě poloviny síd-
liště řádně propojeny chodníky, proto zde není možné zatím udělat tako-
vou úpravu zeleně, která by odpovídala standardu pohody bydlení a třeba
i vybudovat hřiště pro pubertální mládež, která tu zatím vyrostla z malých
pískovišť a nemá kde kopat do balonu. Ale stále věříme, že jednou se vzá-
jemná dohoda povede a že zdravý rozum zvítězí.

Zatím se snažíme alespoň udržet sousedskou pospolitost a pozitivní
náladu a pustili jsme se do promítání filmů v amfiteátru v Čertově rokli.
Díky podpoře vás občanů se také podařilo získat grant více jak 1 milion
korun v rámci participativního rozpočtu města Brna na revitalizaci amfi-
teátru a spolupracujeme na jeho proměně. Protože chceme mít kolem
Majdalenek čisto, uklízíme pravidelně na jaře okolí, abychom se bez
úrazu mohli sejít na pikniku v trávě. A tentokrát to bylo za Majdalenkami
u pumptracku, který vznikl také na popud členů našeho Spolku.

Členy Spolku Majdalenky nemusí být jen obyvatelé sídliště, uvítáme
jako člena či příznivce každého, kdo se ztotožňuje s naší snahou udržet
dobré vztahy mezi lidmi a zlepšit pohodu bydlení v severní části naší
krásné Lesné. Najdete nás na facebooku pod heslem Spolek Majdalenky,
kde najdete další informace i spojení na nás. Těšíme se na vás!

Za Spolek Majdalenky Karla Hofmannová, 
předsedkyně Spolku, zastupitelka
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„Pořád mám pocit, že ten dům je nej-
zazší historie Lesné, hodna hlubšího
zapátrání“, zaznělo v jedné faceboo-
kové diskusi. Není divu, že se všem
starousedlíkům vrylo do paměti tohle
až neuvěřitelné místo pod ulicí Loo-
sova. Dům, ve kterém odnepaměti
žila se svými zvířaty Františka Kru-
lová, nejčastěji přezdívaná „Kozí
bába“ (ale také Fajtovka, Pechta nebo
Čibaba). Letos je tomu 35 let, co se
dům v roce 1983 zřítil, když před tím
dvakrát vyhořel. V té době bylo Fran-
tišce Krulové 80 let, byla převezena
do léčebny, kde za dva roky zemřela.
Na Lesné o ní za jejího života kolovaly
různé zvěsti aděti se jí a jejího domku
bály. Hovořilo se dokonce o jejích
čarodějných schopnostech. Poté, co
byl dům definitivně prázdný, se roz-

šířila fáma, že je někde v domě schovaná pětistovková bankovka a prý snad
dokonce za nějakou cihlou ve zdi. Po nájezdech hledačů tohoto „pokladu“
se domek nadobro rozpadnul a zbylou ruinu ještě někdo zapálil, čímž bylo
dílo zkázy dokonáno.

Podle pamětníků žila původně Františka Krulová se svými zvířaty v dře-
věné chatce za lužáneckým stadionem. Když na počátku šedesátých let
město rozhodlo o zrušení všech chatek, které hyzdily okolí, její bratr ji sezná-
mil s paní Jančíkovou, která žila rovněž s domácími zvířaty v tehdy pěkném
domku, i když bez vodovodu a elektřiny, pod vojenským cvičištěm na Kam-
čatce. Ženy spolu bydlely až do smrti paní Jančíkové. Pak už zde žila Františka
Krulová sama se svými zvířaty, kozami, slepicemi, psy a kočkami. Podle
některých bylo koz 11, podle jiných až 13. V druhé polovině šedesátých let
vyrostly nad domkem panelové bloky a vzniklo tak neobvyklé společenství
dvou světů. Když se pak ve druhé polovině sedmdesátých let stavěly pod

věžáky rodinné domy, domek „Kozí babky“ takřka zmizel pod navezeným
svahem. Říkalo se, že když za ní přišli z národního výboru, že už v tom zboru
nemůže bydlet, a že ji přestěhují do státního bytu, tak pustila psy a hulákala:
„Jedině když si s sebou budu moct vzít kozy!“ Kozí babka byla svým způ-
sobem i celobrněnským fenoménem, v polovině sedmdesátých let byla otiš-
těna v brněnském denním tisku fotografie panelových věžáků s pasoucími
se kozami s titulkem „Brněnské safari“. 

Zmínka o domku a Kozím údolí na facebooku vyvolala na Lesné velký
ohlas, spontánně se sešlo mnoho vzpomínek a fotografií. Vznikla tak myš-
lenka umístit pod ulici Loosova panel, který by toto dnes již legendární
místo a jeho obyvatelku připomínal. Díky soukromé iniciativě došlo k rea-
lizaci tohoto nápadu. Slavnostní odhalení vzpomínky na „Kozí babku“
proběhne za účasti pamětníků na hřišti pod rodinnými domy na ulicí
Loosova v neděli 30. září v 15 hodin. Zároveň to bude první panel volného
cyklu Legendy brněnského Severu, připomenutí zajímavých domů, událostí
amíst na území naší městské části. Martin Maleček

Legendy brněnského Severu – panel první: „Kozí babka a safari“ na Lesné 

Devadesáté narozeniny
stále usměvavé paní
Kamily Zezulové jsem si
nemohl nechat ujít.
I díky ní je MČ Brno-
sever stále zapsána
v České knize rekordů.
Před dvěma lety překo-
nala seniorská štafeta
naší městské části
rekord ve štafetovém
běhu na 4x100 m, když
byl součet věků jejích
účastníků neuvěřitel-
ných 348 let. Kamila
Zezulová tehdy běžela,

doslova pelášila, na druhém úseku. I v devadesáti letech nezapře sportovní
„náturu“. Nejprve přání a přípitek šampaňským a pak se paní Zezulová
rozpovídala o túrách na své nedávné cestě do hor. Také litovala, že si už
předloni myslela, že běžky neužije a dala je z domu pryč. Asi si bude muset
pořídit nové. Došlo také na unikátní dobové pohlednice, které posílal
z války a následné cesty domů její otec, který se jako legionář v Rusku
účastnil bitvy u Zborova. Protože byl ale návrat do vznikajícího Česko-
slovenska komplikovaný, absolvoval doslova cestu kolem světa a vrátil
se do ČSR až v roce 1920. Paní Zezulová tíhla ke sportu v podstatě od
narození. V Sokole začala s gymnastikou a s atletikou. Později hrála bas-
ketbal, volejbal, s manželem se věnovala i horolezectví, byla instruktorkou
lyžování. A nezdolný elán a vitalita ji neopouští. V rámci Senior klubu
Ibsenova připravuje a vede poznávací výlety, což, jak konstatovala výroční
zpráva klubu, má svoje úskalí. Výletů se účastnilo stále méně členů, přes-

tože trasy a program byly velice lákavé a dobře připravené. Problém byl,
že paní Zezulová vždycky nechtěně všechny „uštvala“.  Ale na druhou
stranu, není se čemu divit, vždyť je to přece česká rekordmanka. Tak na
zdraví a na další sportovní a jiné životní úspěchy! Paní Zezulové a zároveň
i všem našim seniorům. Martin Maleček

Naše rekordmanka oslavila 90 let

Foto: Karel Jelínek

Foto: Karel Ryšavý

Naši rekordmani: 14. května 2016, štafeta Brna-severu krátce po vytvoření
českého rekordu. Zleva Miroslav Gregor, Kamila Zezulová, Jarmila Krátká
a Ladislav Juříček, dohromady jim tehdy bylo 348 let. Jako náhradníci byli
členy týmu Eva Golková a Bohumil Novotný
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Již třetím rokem se městská část Brno-sever zapojila do festivalu na nábřeží
Svitavy známého pod názvem Překročme řeku. V sobotu 18. srpna odpo-
ledne tak doprovodné aktivity zejména pro rodiny s dětmi oživily husovické
nábřeží při ulici Gargulákova. Pro návštěvníky a kolemjdoucí byla kromě
kanoistiky s husovickými hasiči připravena výroba apouštění loděk, výtvarná
dílna, pozorování vodní fauny a flory, workshop ze života kapky a kvíz „Řeka
lidí“. Akci přišel podpořit také starosta Martin Maleček, který si osobně
jízdu na kanoi vyzkoušel. Už teď se těšíme na další setkání s vámi na našich
zářijových akcích. Začínáme Kulturně-pohybovým odpolednem v neděli
2. září na Lesné, pokračujeme Slavnostmi vína a Food Festivalem v sobotu
15. září v Černých Polích a vrcholem budou Městské slavnosti v sobotu
22. září na louce pod konečnou tramvají č. 9 a 11.
Více informací o akcích v naší městské části sledujte www.ksomega.cz.  

Jarmila Kučerová, KS Omega

Festival potřetí propojil městské části na nábřeží Svitavy

Od ledna do července 2018 probíhala v Uměleckoprůmyslovém muzeu
v Praze Výstava „Bydliště: panelové sídliště“, která byla závěrečným výstu-
pem projektu „Panelová sídliště jako součást městského životního pro-
středí. Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu“. Mezi příklady
povedených sídlišť, která jsou vysoce hodnocena nejen v době svého vzni-
ku, ale i v současné době, zaujalo především sídliště Lesná. „Na výstavě
jsme chtěli ukázat, že všechna sídliště nejsou stejná, nemusí to být nutně
monotónní shluky budov, mají svou minulost, současnost i budoucnost
a často za nimi stojí konkrétní autorský záměr. V takzvané krásné fázi
šedesátých let vznikly architektonicky i urbanisticky nejzdařilejší soubory
s širokým spektrem občanské vybavenosti a obytnými kvalitami veřejného
prostoru, jako například u brněnské Lesné,“ říká spoluautorka koncepce
výstavy a vedoucí projektu Paneláci Lucie Skřivánková. V rámci prezentace
Lesné mohli návštěvníci vidět i historické sádrové modely, které byly pře-
dobrazem dvou dekorativních zdí na sídlišti. Tyto modely daroval pro
potřeby historického zájmu o Lesnou Martinu Malečkovi a občanským
iniciativám syn výtvarníka Jánuše Kubíčka Adam Kubíček. „Od samého
počátku jsme se s kolegyní Marianou Kubištovou jako autorky a kurátorky
výstavy (a spolu s námi celý náš tým pod vedením profesora Rostislava
Šváchy) zabývaly složitou otázkou, jak vystavovat architekturu a urba-
nismus tak, aby byla výstava atraktivní pro širokou veřejnost. U výstav
tohoto typu totiž logicky převažují dvojrozměrné exponáty, jako jsou
plány, fotografie a další „papírová“ dokumentace. Kromě exponátů z oblas-
ti designu a modelů panelových sídlišť jsme proto velice vítali každou
další „věc“, která by doplnila a oživila prezentaci výsledků našeho výzkumu
a přiblížila atmosféru toho kterého sídliště. I díky zápůjčce od Martina
Malečka se nám pro výstavu podařilo několik takových exponátů získat.
Tři sádrové modely dekorativních betonových stěn, které navrhl v šede-
sátých letech Jánuš Kubíček pro brněnskou Lesnou, výborně zapadly do
našeho libreta výstavy. Navíc nás potěšilo, že jsme je mohli jako první
prezentovat veřejnosti právě my. Bezpochyby svým dílem přispěly k úspě-
chu výstavy, kterou za půl roku vidělo bezmála 20 tisíc návštěvníků,“
dodává Lucie Skřivánková, která je i autorkou koncepce publikace Paneláci
2, knižně vydaného objemného katalogu výstavy. 

Lesná měla úspěch na výstavě a je opět součástí Dne architektury
Zájemci o prohlídku dekorativních zdí Jánuše Kubíčka a dalších zají-

mavých míst Lesné mají možnost účastnit se už pošesté v rámci Dne archi-
tektury komentované prohlídky, kterou vede tradičně Martin Maleček.
Tentokrát bude sraz netradičně na zastávce autobusu Loosova, poblíž
areálu Dukát. Akce se koná v sobotu 29. září v 9 hodin. redakce

Dne 26. července došlo v dětském venkovním bazénku TJ TESLA
BRNO na Halasově náměstí k utonutí dítěte. Díky zaměstnankyni TES-
LY paní Miladě Svánovské má ale celá událost šťastný konec. U dítěte
prováděla nepřetržitě po dobu přibližně 5 minut resuscitaci až do pří-
jezdu zdravotnické záchranné služby. Matka posléze informovala, že
po 2 dnech strávených v nemocnici je dítě v pořádku. redakce

Poděkování za záchranu života
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Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhnou na území České republiky volby do
zastupitelstev obcí.

V pátek 5. 10. 2018 se bude hlasovat v době od 14.00 hodin – 22.00 hodin.
V sobotu 6. 10. 2018 se bude hlasovat v době od 8.00 hodin – 14.00 hodin.
Právo volit do zastupitelstva obce má každý občan ČR, který alespoň ve

druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen
k trvalému pobytu.

Volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občan-
ským průkazem nebo platným cestovním pasem. 

Právo volit do zastupitelstva obce má také občan jiného členského státu
Evropské unie, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je
v den voleb přihlášen v této obci k trvalému pobytu. Občan jiného člen-
ského státu EU musí požádat o zapsání do dodatku stálého seznamu
voličů nejpozději do 3. října 2018 do 16.00 hodin na ÚMČ Brno-sever,
Bratislavská 70.

Volič jiného členského státu prokáže svou totožnost a státní občanství
průkazem o povolení k pobytu.

Voliči, který neprokáže svou totožnost a státní občanství České repu-
bliky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat
na území ČR, nebude hlasování umožněno.

Hlasovací lístky 
Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede

dnem voleb, tj. do 2. října 2018. V případě, že dojde k jejich poškození
nebo ztrátě, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební
komisi o vydání nových hlasovacích lístků.

Žádost o přenosnou volební schránku
Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních,

obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost. 

V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči své členy
s přenosnou volební schránkou.

O přenosnou volební schránku lze požádat na ÚMČ Brno-sever, Bra-
tislavská 70, tel.: 545 542 284, 545 542 266, 545 542 118.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků 
Počet volebních okrsků: 45
Sídla volebních okrsků v MČ Brno-sever:
Mendelova univerzita, Zemědělská 1
ZŠ Merhautova 37
ZŠ Janouškova 2
ZŠ Jugoslávská 126
ZŠ Zemědělská 29
SPŠCH Vranovská 65
ZŠ nám. Republiky 10
ZŠ Cacovická 4
Taneční konzervatoř, Nejedlého 3
ZŠ Blažkova 9
ZŠ Milénova 14
Společenské centrum Brno-sever, Okružní 21
ZŠ Zeiberlichova 49
Podrobný přehled volebních okrsků v MČ Brno-sever s příslušnými

ulicemi přineseme v příštím, říjnovém Severníku.

Volby do Zastupitelstva MČ Brno-sever a Zastupitelstva města Brna 

3. září a 1. října: B2 – Traubova, Antonína Slavíka, Kunzova, Helfertova,
Slepá, Kladivova, Hoblíkova, Ryšánkova, Žampachova, Tomanova,
Muchova 

4. září: B3 – Erbenova, Schodová, Fišova, Martinkova, Zemědělská (Čer-
nopolní – Lesnická), Trávníky, Lužova, Durďákova, Černopolní (Ze-
mědělská – Merhautova) 

5. září: B4 – Jugoslávská (Provazníkova – Lesnická), Volejníkova, Zdrá-
halova (Lesnická – Jugoslávská), Trávníky (Lesnická – Jugoslávská),
Zemědělská (Lesnická – Jugoslávská), Demlova 

6. září: B5 – Antala Staška, Babičkova, Břenkova, Zemědělská (Jugo-
slávská–Mathonova) a kolem parku u pošty, Mathonova (Merhautova
– Provazníkova), Maškova, Venhudova, Trávníky (Jugoslávská – Tiš-
novská), Zdráhalova (Jugoslávská – Tišnovská), Těsnohlídkova, Tiš-
novská 

7. září: B6 – Sýpka, Zubatého, Trávníčkova, Auerswaldova, Jana Svo-
body, Sekaninova, Husovická (Svitavské nábř. – Mostecká), Svitavské
nábřeží 

10. září: B7 – Svitavská (mimo ZKS), Rotalova, Jilemnického, Musilova,
Lieberzeitova, Třebízského, Elgartova, Netušilova, Hálkova (slepá
část), nám. Republiky 

11. září: B8 – Gargulákova, Bří Mrštíků, Kaloudova, Cacovická, Sobě-
šická, Horymírova, Skryjova, Valchařská (kolem náhonu) 

12. září: B9– Mathonova (Provazníkova – Bieblova), Bieblova, včetně ko-
munikace kvěžovým domům, Lesnická (Provazníkova – Bieblova), nám.
SNP, Janouškova (Alešova – nám. SNP), Alešova, Krkoškova, Sládkova

13. září: B10 – Klecandova, Ševcova, Hansmannova, Bendlova, Janouš-
kova, Fügnerova, Novotného, Pflégrova, Pospíšilova 

14. září: B11 – Merhautova–Kotěrova, Kohoutova, Klidná, Slezákova,
Hořejší, Lozíbky, Buchtova, Nouzová, Rovinka, Míčkova

17. září: B12 – Barvy k BD i k RD, Vyhlídka, Marie Majerové, Studená,
Holubova, Seifertova kostky, Arbesova, Šrámkova, Nezvalova, Heleny
Malířové, Halasovo nám. 

18. září: B13 – Loosova, Jurkovičova, Ibsenova, Milénova, Vaculíkova,
Fillova, Brožíkova, Slavíčkova, Třískalova 

19. září: B14 – Majdalenky, Kupkova, Plachtova, Španielova, Šalounova,
Haškova, Brechtova, Ježkova, Blažkova, Nejedlého 

20. září: B15 – Školní, Borová, Výzkumní, Soběslavova, Dohnalova,
Loučná, Pod Kaplí, Na Kovárně, Na Klínku, Melatín, Štěpánkova 

21. září: B16 – Malinová, Jetelová, Rygle, Drápelova, Mokrohorská,
Habrová, Kobylín, Zdislavina, Rozárka (po Zdislavinu), Zkratka,
Síčka, Na Rychtě 

24. září: Z1 – Valchařská, Tomkovo nám., Dukelská, Hálkova (Dukel-
ská–Nováčkova), Nováčkova, Dačického, Svitavská (Nováčkova –
Vranovská), Husovická (Mostecká – Svitavská), Mostecká, Vranovská
(Elgartova – Jilemnického) 

25. září: Z2 – Cejl (Soudní – Zábrdovický most), Vranovská (Jilemnic-
kého – Cejl), Jugoslávská (Lesnická – Vranovská), Lesnická (Jugo-
slávská–Provazníkova) 

26. září: Z3 – Merhautova, Provazníkova, Milady Horákové 
27. září: B17 – Trtílkova, Hvozdíkova, Hlohová, Kalinová, Divišova, Če-

kanková, Dřínová, Kosatcová, Liliová, Narcisová, Zvonková, Tomeč-
kova 

2. října: B1 – Francouzská, Černopolní (Francouzská – Merhautova),
Přadlácká, Spolková, Hvězdová, Bratislavská, Soudní, Tkalcovská 

Nezapomenout na blokové čištění ve vámi vybraných ulicích vám
pomůže také aplikace Brněnských komunikací, která je dostupná na
webové stránce http://cisteni.bkom.cz.

Blokové čištění v září a na počátku října

Na Halasovo náměstí se zaběhla želva, vyjížděli k ní strážníci odchytové
služby 

Úsměvný zvířecí případ 21. srpna vpodvečer krátce zaměstnal strážníky
na Lesné. Po telefonátu svědkyně jela hlídka odchytové služby na Halasovo
náměstí vyzvednout přibližně půlmetrovou želvu, která se rozvážným kro-
kem pohybovala po chodníku mezi kolemjdoucími. Žena dispečerům na
lince 156 řekla, že vlastníka zvířete nikde neviděla a že okolo želvy pouze
stojí mnoho lidí, kteří se nečekanému setkání s exotickým tvorem diví. Pro
lepší orientaci hlídky také upřesnila, že se želva momentálně nachází ustánku
s kebabem. Strážníci ovšem nakonec žádnou práci s odchytem neměli. Po
příjezdu se dozvěděli, že si želvu odnesl majitel, který ji už nějakou dobu
v okolí hledal. Jakub Ghanem, Městská policie Brno

Ze zásahů městské policie
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Na mnoha místech naší vlasti se před
sto lety na počest nově vzniklé Čes-
koslovenské republiky vysazovaly
jako národní symboly takzvané Lípy
svobody nebo také Lípy republiky.
Národovecké nadšení od té doby
značně ochablo, přesto se v rámci
oslav letošního velevýznamného
výročí bude tato bohulibá činnost po
celé zemi opakovat. Díky projektu
Jihomoravského kraje bude rovná
stovka lip zasazena také na jižní
Moravě, z  toho pět na území naší
městské části. 

První národní strom vysadí 8. září
v 10 hodin starosta Martin Maleček

poblíž základní školy Blažkova 9 na Lesné, následovat bude v 16 hodin lípa
ve Schreberových zahrádkách v Černých Polích, kterou vysadí krajská zastu-
pitelka Kristýna Švarcová. Ve stejném parku zanechá živou památku pro
příští generace také místostarostka Kateřina Kalinová, ato 15. září v 10 hodin,
oden později ve stejný čas se dočkají iHusovice, kde bude v parku Marie Res-
tituty lípa zasazena opět rukou starostovou. Konečně 21. září ve 14 hodin
ozdobí nový strom také zahradu Löw-Beerovy vily na Drobného 22.

Jistě jste si všimli, že ve výčtu lokalit chybí Soběšice. V těch sice schází
vhodný pozemek, zato tu už jedna Lípa svobody roste. Na rozcestí Melatína
a Zeiberlichovy ji zasadili před 99 lety na první narozeniny Československa
aměstská část k ní nyní nechala vyrobit pamětní desku. Slavnostně ji odhalíme
na Den české státnosti 28. září v 10 hodin. A kdo ví, možná se v nás při tom
trocha toho národoveckého nadšení probudí a stejně jako místní před 99
lety si zazpíváme „Lípo, lípo, lípo naše československá“.Martin Ingr,
redaktor

Září bude patřit Lípám republiky
V pondělí 17. září v 13 hodin, v rámci Brněnského roku sportu, odhalíme
na základní škole na Vranovské pamětní desku jednoho z jejích nejvý-
znamnějších studentů. Miroslavu Vymazalovi. Já vím – říkáte si asi mnozí
– kdo to byl ten Vymazal a proč má mít pamětní desku? Dnes už má pamětní
desku taky skoro každý druhý. I pamětní deska už má pamětní desku – tu
odhalil loňské září k 50. výročí Provázku brněnský umělec TIMO. 

Ale ne, tohle bude pamětní deska člověkovi, který toho dokázal opravdu
hodně. Ale abych ze sebe nedělala chytrou – když jsem to jméno slyšela poprvé,
nevěděla jsem, okoho jde. Asi je to tím, že v historii dráhové cyklistiky nejsem
přebornice. A o to míň v té tandemové, kdy na jednom kole jedou dva.  

Miroslav Vymazal byl totiž několikanásobný mistr světa právě v této
disciplíně. Zářil v ní v sedmdesátých letech, kdy získal několik světových
titulů. Žel Bohu, tato disciplína už patří spíše historii, protože v sedmde-
sátých letech zmizela z programu letních olympiád a v roce 1995 i z pro-
gramu mistrovství světa. 

Zemřel bohužel už v padesáti letech, v roce 2002. Ale mnoho lidí, fanouš-
ků dráhové cyklistiky, která má v Brně velkou tradici, na Miroslava Vymazala
nezapomnělo. A přes jednoho fanouška se to dostalo až ke mně. A ne
fanouška ledajakého.

To se takhle jednou ke mně do kanceláře dostavil jeden Řek, jménem
Mandillas. Přijel jen kvůli tomu, aby mě požádal, abychom „Mirdovi“, jak
on říkal, udělali tu desku na škole na Vranovské, kde „Mirda“ studoval.

A on mi pověděl celý jeho příběh. Říkala jsem si hned, že je to skvělé, že
děcka z Vranovské můžou mít skvělý vzor, že to někdo z jejich školy dotáhl
tak daleko. 

Deska Miroslava Vymazala přichází ve správný čas. Moji kolegové z měs-
ta, kteří mají „v tandemu“, protože ve dvou se to lépe táhne, na starosti
sport, Petr Hladík a Jaroslav Suchý, usilovně pracují ve spolupráci s Českým
svazem cyklistiky na tom, aby v Komárově vznikl nový velodrom. Ten starý,
na výstavišti, už má svá léta za sebou a česká dráhová cyklistika velmi
potřebuje stadion nový, moderní. 

Dne 17. září bude moci být deska tedy slavnostně odhalena. A já pevně
doufám, že nezůstane jen u té desky, ale že se v dohledné době dočkáme
i toho nového velodromu. Aby mohli v Brně vyrůstat další Miroslavové
Vymazalové a soutěžit na předních světových příčkách, byť už ne v tandemu. 

Ale tak si říkám, že na jeho počest by se zde mohly raritní závody tandemů
jako Vymazalův memoriál občas konat. Co myslíte?

Miriam Kolářová

SKB Knokaut Brno hledá

nové boxerské šampiony
Tréninky v husovické sokolovně, Dukelská 9
Po 16.30, Út 17.30, St 16.30, Pá 19.30 hodin

Tel.: 732 636 837
– trenér Jaromír Andert, reprezentant ČSSR

Pamětní deska Miroslava Vymazala

Vybrané zářijové vycházky odboru
Klubu českých turistů 1. brněnská

Sobota 8. 9. Hrádek Rumberk – odjezd v 8.01 z hlavního nádraží ČD do
Rozhraní. Trasa: Rozhraní – Rumberk – Babolky – Slatinka – Havírna
(občerstvení) – Letovice. Návrat v 14.58 a každou další hodinu vlakem
z Letovic. Vede Jana Wágnerová, chůze 14 km. 
Neděle 16. 9. Přes Jabloňov – odjezd v 8.07 z nádraží Královo Pole do
Ořechova (okres Žďár nad Sázavou). Trasa: Ořechov – Jabloňov – Tasov
– Budišov. Návrat v 16.35 z Budišova. Vede Marcela Böhmová, chůze
18 km mírně kopcovitý terén. 
Sobota 22. 9. Pochod okolo Pekárny – zveme všechny přátele a příznivce
turistiky na tradiční, již 28 ročník podzimního výšlapu Jihomoravské oblasti
KČT. Start pochodu je od 7.30 do 10.00 vLíšni – Mariánské údolí na konečné
stanici autobusu MHD č. 55. Trasu si může zvolit každý účastník v délce
6, 8, 16, 20 nebo 35 km. Lze absolvovat také trasu cyklo v délce 40 km. Na
startu obdrží každý účastník mapku s vyznačením tras. Po ukončení pak
obdrží pamětní list. Těšíme se na setkání s vámi v Mariánském údolí.



S E V E R N Í K měsíčník městské části Brno-sever září 2018 11

Kulturní centrum Josefa Arnolda
vás zve na výstavu fotografií

Šimona Burgeta

Arnoldova vila
Dům mnoha tváří

24.–30. 9. 2018,
Galerie Vaňkovka

(Ve Vaňkovce 462/1,
602 00 Brno-střed)

15.–28. 10. 2018,
Obchodní pasáž Alfa

(Poštovská 6, 602 00 Brno-střed)

V úterý 4. září v klubu seniorů Ibsenova 2 se koná další přednáška z cyklu

Lékaři seniorům.
Začátek v 15:30 hodin. Vstup volný.

Syndrom karpálního tunelu – příznaky a možnosti léčby
Přednáší doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D., Neurochirurgická klinika

Fakultní nemocnice U sv. Anny v Brně. 
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PROHLÍDKOVÉ OKRUHY:
I. Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat

II. Technické zázemí vily
VÝSTAVA:

Celý svět chodí po Fuhrmannových kobercích. 
Firma Mořic Fuhrmann 1918–1948 – od 7. 9. do 30. 12. 

AKCE:
Procházka po Černých Polích s návštěvou vily Löw-Beer

– 8. 9. v 10.00 a 16.00
V rámci Dnů evropského dědictví proběhne speciální komentovaná

procházka po vilové kolonii Černá Pole. 
Vstupné: 50 Kč, kapacita je omezena – rezervace na tel.: 545 211 352 

Zasazení lípy ke 100 letům republiky, křest knihy a otevření
nových prvků v zahradě – 21. 9. ve 14.00  

Komentovaná procházka po Černých Polích
– 22. 9. v 10.00 a 14.00 

Černá Pole se na přelomu 19. a 20. století stala vyhledávanou loka-
litou pro budování rodinných sídel vzmáhajících se brněnských prů-
myslníků. Jejich rodinné vily projektovali začínající i slavní architekti
té doby. V současnosti je světově proslulou stavbou vila rodiny Tugend-
hat, zapsaná na seznam UNESCO. Vedle ní se v Černých Polích nachází
řada zajímavých staveb dalších průmyslníků. Vycházka představí
zájemcům tyto méně známé stavby spolu s osudy jejich obyvatel a archi-
tektů. 

Sraz před vilou Löw-Beer,
rezervace na tel. 545 211 352. 
Vstup do budov není součástí akce.

Vila Löw-Beer v Brně
Vila obývaná v letech 1913 až 1939 rodinou Alfreda a Marianny

Löw-Beerových, rodičů Grety Tugendhat. Drobného 22,  602 00 Brno
www.vilalowbeer.cz, vilalowbeer.pano3d.cz

Otevřeno: I. okruh (expozice), galerie a kavárna Celnice:
úterý–neděle 10.00–18.00, II. okruh (technické zázemí):

pátek–neděle v 10.30, 12.30 a 15.30, zahrada: denně 10.00–20.00. 
Galerie Celnice azahrada vily jsou volně přístupné abez bariér. Rezervace
na tel.: 545 211 352 nebo na e-mailu: pruvodci@vila.muzeumbrnenska.cz

BEZPLATNÉ
UKÁZKOVÉ LEKCE
předškolních programů

pro děti od 4 měsíců do 6 let

Pátek 7. září Nám. SNP 33
(Kinokavárna)
9.00 Robátka

10.00 První krůčky k hudbě

Pondělí 10. září, Okružní 1
(Duhový ráj)

9.00 Robátka
10.00 První krůčky k hudbě
Čtvrtek 6. září, Okružní 1

16.30 Rytmické krůčky
tel.: 723 274 715

jarmila@cadeni.cz
REZERVACE NA WEBU !
-------------------------------

ZÁPIS DO OBORŮ
ZOBC. FLÉTNA, KYTARA

pro děti i dospělé
v pátek 7. září v 17.00

Masarykova ZŠ Zemědělská
tel.: 739 269 821 

misa@yamahaskola.cz
www.facebook.com/YamahaBrno
www.yamahaskola.cz/brno

Jde vaše dítě
POPRVÉ DO ŠKOLY?

Vezměte ho také
POPRVÉ DO KNIHOVNY!
16. ročník projektu Knihovny

Jiřího Mahena v Brně
na podporu čtenářství u dětí

prvních tříd
3. 9.–31. 10. 2018 

Registrace prvňáčků zdarma
na všech provozech knihovny 

4. 10. 2018 / 14.00–17.00  
Slavnostní pasování prvňáčků

na rytíře knih a čtenáře
knihovny na pobočce
ve vaší městské části 

Bohatý doprovodný program
Podrobnosti naleznete

na www.kjm.cz
a v programové brožuře. 
Knihovna Jiřího Mahena

inzerce



S E V E R N Í K měsíčník městské části Brno-sever září 2018 13



S E V E R N Í K měsíčník městské části Brno-severzáří 201814

Helena Trejbalová 98 
Marie Žáková 95 
Vlastimil Brzobohatý 93
Anna Brožová 91
Helena Kašparová 91
Jan Sýkora 91
Marie Šotková 91
Marie Bánovská 90
Olga Cvilinková 90 
Věra Fialová 90 
Lubomír Kolek 90 
Růžena Loutocká 90 

Miroslava Molíková 90 
Miloslav Uher 90 
Olga Ullmanová 90
Marie Vagnerová 90
Miroslav Budín 85
Marie Havelková 85 
Marie Jahnová 85 
Zdenka Kotisová 85 
Eva Přikrylová 85 
Eva Svobodová 85 
Emilie Tomková 85 
Arnošt Vlček 85 

Nabídka pro seniory

Blahopřejeme jubilantům
V září se dožívají významných životních jubileí tito naši spoluobčané:

Srdečně blahopřejeme!

Seniorklub – Ibsenova 2, Lesná
Přednášky – úterky – vždy v 15.30 hodin v klubovně 

4. 9. – Syndrom karpálního tunelu – příznaky a možnost léčby (doc.
MUDr. Eva Brichtová, Ph.D., Neurochirurgická klinika FN
U sv. Anny v Brně) 

11. 9. – Smutné výročí aneb 400 let od Pražské defenestrace roku 1618
(Vlastimil Otáhal) 

18. 9. – Letem světem – zajímavá místa (Vladimír Mlčoch) 
25. 9. – Hudba, zpívání, blahopřání – jubilanti červenec, srpen, září

(Ing. Lubomír Vaďura) 20. 9. (čtvrtek) – zájezd: Termální lázně
– Slovensko, Dunajská Streda. Informace a přihlášky od 4. 9.
před přednáškou od 14.30 do 15.15 hod. 

Seniorklub Ibsenova 2, Lesná, klub Kutílek
6. 9. – Setkání po prázdninách při kávě. Vyprávění zážitků z rekreačních

pobytů a cest 
13. 9. – Tvoření náramků z paměťového drátu 
20. 9. – Pokračování ve tvorbě náramků 
27. 9. – Tematická vycházka naším městem 
Začátky v 15 hodin. 

9. 9. – zájezd: Tábor, Orlík, Zvíkov. Sraz u Janáčkova divadla v 16.15
hod., odjezd v 6.30 hod.

Program Duchovního centra,
Nezvalova 13

Zahájení: 16. října 2018

Skončily letní prázdniny i hlavní doba dovolených, takže opět nastane
původní režim bohoslužeb pro vás: 

Pořad bohoslužeb v DCBL již v normálním sledu počínaje nedělí
2. září: 

Každé pondělí, středu a pátek v 18.00 hodin 
Každé úterý, čtvrtek a sobotu v 7.00 hodin 
Každou neděli: v 7.30, 9.00 a 10.30 hodin 

Vítáme zejména školáky a studenty a přejeme jim dobré vykročení do
nového školního roku. 

Vminulých dnech byly vytištěny a z tiskárny dodány nové stolní kalendáře
pro rok 2019 s názvem BŮH NECHCE SMUTNÉ TVÁŘE…, které farnost
vydala jako další tentokrát humornou edici s kresbami Jana Heraleckého
a s úvodním slovem P. Maxe Kašparů. Jsou určeny především jako podě-
kování a malé dárky našim mnohým podporovatelům, dárcům a sympa-
tizantům při přípravě stavby nového kostela na Lesné. Vizualizace stavby
je v tomto novém kalendáři též obsažena. Proto je nabízíme i široké veřej-
nosti, kdy si je vážní zájemci mohou přímo v DCBL Brno, Nezvalova 13
také vyzvednout. 

A nyní několik informací o průběhu zásadní dostavby Duchovního
centra na Lesné: 

Dne 5. září to bude přesně rok, kdy byla stavba nového kostela bl.
Marie Restituty zahájena. Za ten rok se udělalo mnoho práce, je před
dokončením celá podzemní část s farními byty a parkováním pro cca 26
vozidel. Celá tato část stojí na 78 pilotech zapuštěných až na pevné skalní
podloží. Vzniklo tak veliké plato, kde nyní můžete vidět dokončovací
práce na 32 m vysoké věži, jejíž horní části kromě zvonkohry bude mít
i plošinu s možností krásné vyhlídky na velkou část našeho města i do
dálky na jižní části naší Moravy. V těchto dnech se pomalu rozbíhá i samot-
ná stavba vlastního kostela o průměru 25 m. Zatím bylo prostavěno asi
30 milionů korun z předpokládaných 100. Vše je financováno výhradně
z darů věřících z celé republiky i blízkého zahraničí, drobných podnikatelů
a soukromých dárců. Žádné státní prostředky zde nejsou. Takže jak
stavba pomalu viditelně roste, tak se zvedá i zájem veřejnosti i médií.
Doufejme tedy, že celá stavba bude úspěšně příští rok dokončena. Děku-
jeme všem za velkou podporu, zájem a pochopení. 

Co připravujeme na měsíc září: 
JAN ZRZAVÝ A BENÁTKY 
Výstava JAN ZRZAVÝ A BENÁTKY, která dokumentuje přátelství

Jana Zrzavého a benátských kapucínů, bude přístupna všem zájemcům
od 4. září v Duchovním centru Brno-Lesná. Reprodukce 25 obrazů,
které malíř daroval svým přátelům v kapucínském klášteře v Benátkách,
a zajímavé fotografie i texty osvětlují méně známé kapitoly ze života
Jana Zrzavého, jehož umělecké dílo se vyznačuje výrazným duchovním
účinkem. Na všechny zájemce se těší pořadatelé výstavy Společnost

Jana Zrzavého a Duchovní centrum
Brno-Lesná.

Informace a podrobnosti o všech
akcích přímo v DC nebo na webové
stránce www.farnostlesna.cz.

Kromě zde uvedených akcí má ŘK
farnost Brno-Lesná ještě další akti-
vity a aktuální pořady, takže je dobré
sledovat vývěsky přímo na DC.
Pokaždé vás všechny srdečně zveme
a věříme, že si z našich nabídek také
něco vyberete. 

Přejeme vám krásný konec léta
a pěkný začínající podzim a děkuje-
me vám za vaši podporu a přízeň. 

Římskokatolická farnost
Brno-Lesná
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• ELEKTRIKÁŘ: opravy, instalace, revize, tel.: 777 019 667
• Vyklízíme: byty, sklepy, pozůstalosti adalší... Pokos trávy, kácení stromků adalší.
vše levně! Odvoz jakéhokoliv železného odpadu zdarma! Mobil: 776 339 166 
• Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skříňky skříně a pracovní desky
na míru www.vrbakuchyne.cz. Vrba 603 438 707
• PRONÁJEM PRO OSLAVY narozenin, večírků apod. www.OslavTo.cz
• MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, fasád,
nábytku, rýn, plotů, zábradlí, TAPETOVÁNÍ, ZEDNICKÉ PRÁCE aj.
Na přání úklid. Tel.: 606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz.
Brno-sever a okolí. Platba hotově = SLEVA 250 Kč!
• DOPRAVA PRO SENIORY – odvoz k lékaři, na nákup apod. P. Zouhar,
tel.: 736 701 319, www.dopravaproseniory.cz
• VODOINSTALO-SELINGER – (Zemědělská 4) kompletní instalatérské
a topenářské práce – OD KAPAJÍCÍHO KOHOUTKU PŘES HAVÁRIE až
po rekonstrukce – PLYN-ELEKTRO-ZEDNICKÉ PRÁCE – NONSTOP –
SO, NE, SV. bez PŘÍPLATKU – TEL.: 605 541 716, SENIOŘI – 10% sleva,
e-mail: selingerlubos@seznam.cz
• Rekonstrukce koupelen, jader, bytů. Práce obkladačské, zednické, sá-
drokartonářské, instalatérské, montáž kotlů. Tel.: 777 141 165,
773 518 654
• Brány, mříže, ploty, zábradlí, zakázková výroba. E-mail: janku.kovar@email.cz,
janku-kovar.webnode.cz, tel.: 607 915 170
• I váš pes může vypadat skvěle! Stříhání a úprava psů všech plemen, třináctileté
zkušenosti včetně výstavních, krátké objednací lhůty – Salon Taťána, Husovická
18, Brno, objednávky na tel.: 723 573 674

ZDARMA 
odhad tržní ceny

nemovitosti
i odhad pro

dědické řízení

Brno, Kupkova 3
mobil: 777 552 545
slunce@rkslunce.cz

www.rkslunce.cz

• Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství, návrh, rea-
lizace na klíč. Tel.: 513 034 551, mob.: 704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz,
www.tzbcentrum.cz
• Elektro práce – opravy, malby – nátěry, tel.: 604 786 693
• Hledám kadeřnici se ŽL. do zavedeného kadeřnictví v Brně-Lesná (areál TJ
Tesly). Pronájem křesla činí 4000 Kč/ měs. včetně energií. Nástup možný ihned,
více info paníZemanová, tel.: 604 507 869.
• Pronajmu garáž ul. Trtílkova, Divišova čtvrť pod Lesnou tel.: 602 247 557,
800 Kč
• Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 50 km od Brna. Telefon:
602 102 038
• Lékař koupí RD nebo pozemek k stavbě RD v Brně. Cenu respektuji. Tel.:
739 586 722 
• Koupím menší byt 1+kk až 2+1. Mám hotovost. Telefon: 604 508 585  
• Přijmeme paní/pána na úklid provozovny na 4–6 hodin týdně za 80Kč/hod.
Kontakt 724 996 307.
• NĚMČINA – individuální doučování a výuka i dvojice, ZŠ, SŠ, práce v zahra-
ničí, konverzace, překlady, podle přání žáka, 30 let praxe ve škole.
E-mail: malonova@centrum.cz. nebo 777 683 826
• Hledám dům se zahradou, opravy nevadí. Tel.: 739 826 409 
• Koupím udržovaný byt, balkon výhodou. Tel.: 732 219 013
• Chatu/chalupu, hledám! Tel.: 604 126 970
• Pro své klienty hledám ke koupi byt 3+1 v Černých Polích a byt 2+kk
v okolí Mendelovy univerzity, e-mail: vlastimil.dudr@century21.cz. Telefon:
+ 420 775 674 546
• Kompletní kosmetické ošetření (120 min) s použitím ultrazvukové špachtle
a galvanické žehličky jen za 550 Kč. Masáž zad a šíje 60 min 350 Kč. Přijďte re-
laxovat www.beautyderm.cz tel.: 604 533 765.
• Opravím počítač / seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490
• Pošta Brno Lesná přijme šikovné zaměstnance na přepážku. Popis práce: za-
jištění standardních poštovních služeb, nabídka finančních produktů a dalšího
zboží. Požadujeme: maturitu, spolehlivost a obchodního ducha. Nabízíme: zá-
zemí stabilní firmy, úvazek 37,5 hod/týdně, stravenky, 5 týdnů dovolené, a další
benefity. Kontakt: 954 361 861.
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