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Z obsahu
městská část

Stalo se v roce 2007

příjemné místo pro život

•
•
•
•
•
•

otevření nových veřejných WC
rekonstrukce ZŠ Bakalovo nábřeží
spuštění nové úřední desky
rekonstrukce MŠ Francouzská
vznik nového hřiště na Hvězdové
pokrytí radnice a koupaliště Wi-Fi signálem
• otevření domu s pečovatelskou službou
Zderadova
• úprava hřiště na ulici Strž
více na stranách 2–3

Stalo se v roce 2008
• otevření skateparku na Nových sadech
• zprovoznění Czech POINTu na radnici
• zahájení provozu Centra volného času
Botanka
• rekonstrukce dětských hřišť
• převod hokejové haly pod nového
správce
• rekonstrukce bytového domu na Vídeňské
více na stranách 4–5

Stalo se v roce 2009

Pro příjemný život na Brně-střed je důležitá
kvalitní správa, ale i kultivovaná zábava
Vedení radnice městské části Brno-střed
se dlouhodobě snaží, aby centrální brněnská městská část byla příjemným místem
pro život.
V posledních letech jsme se zaměřili na oblasti, které jsou podle našeho názoru pro naplnění
uvedené snahy nejdůležitější. Jsou jimi kvalitní
správa městské části a servis pro její obyvatele, zvýšení bezpečnosti a komfortu života
na Brně-střed, boj proti neplatičům a neoprávněným příjemcům sociálních dávek, podpora
mateřských a základních škol, volnočasových
aktivit a neziskového sektoru, oživení a zatraktivnění veřejného prostoru, a to především
centra města.
Považujeme za vhodné občany průběžně
a dostatečně informovat o tom, co se již poda-

řilo uskutečnit a co je v nejbližší době naplánováno. K tomu slouží mnohé informační
kanály naší radnice, ať už jsou to nové webové
stránky, televizní magazín městské části, pravidelná komunikace s veřejností prostřednictvím médií či nedávno rozšířený a kvalitněji
distribuovaný zpravodaj Brna-střed včetně
mimořádných, tematicky laděných čísel.
Právě letošní druhé mimořádné číslo se vám
nyní dostává do rukou. Zatímco v tom prvním
jsme přinesli informace o prorodinných aktivitách a dění v naší městské části, tentokrát
jsme se zaměřili na důležité investice, významné rekonstrukce, zlepšení servisu a na důležité
dlouhodobé projekty.
A vyvrcholením jednoho z nich – oživení veřejného prostoru – je i náš podzimní Festival
v centru dění, na kterých bych Vás rád i prostřednictvím tohoto vydání Zpravodaje pozval.
Věřím, že se nám podařilo nachystat příjemnou a kultivovanou zábavu pro malé i velké.
I

Mgr. Libor Šťástka,
starosta městské části Brno-střed

• pořízení maskota městské části Brno-střed
• zveřejnění Desatera pro boj s neplatiči
• unikátní umělá ledová plocha na Moravském náměstí
• boj o záchranu kvalitní péče na Poliklinice Zahradníkova
• vytvoření 39 nových pracovních míst
• využití pracovníků v rámci veřejné služby
více na stranách 6–7 a 10

Stalo se v roce 2010
• zřízení nové organizace pro správu
bytových domů
• přijetí městských pořádkových vyhlášek z iniciativy městské části
• zapojení do projektu Druhá šance
• spuštění nových webových stránek radnice
• zřízení infocentra Brna-střed
více na stranách 10–11

Významné projekty
• Bezpečiáda
• oživení veřejného prostoru
více na stranách 11–13

Pozvánky na akce radnice
•
•
•
•

Kdo si hraje, nezlobí
Zvířátkiáda
Den radnice
Festival v centru dění
více na stranách 14–16

Stalo se v roce 2007

Do školky na Francouzskou 50
se po roce vrátily děti
Po rok trvající rekonstrukci se
od 3. září 2007 opět zprovoznila mateřská škola Francouzská 50. Školka o kapacitě 50
míst, tedy 2 třídy, prošla celkovou rekonstrukcí za 17,5
miliónu korun.

Nová veřejná WC na Petrově
Městská část Brno-střed zprovoznila 15. ledna 2007 nový
objekt veřejných WC, a to konkrétně na spojnici ulice Petrské
a Denisových sadů (nad Kapucínskými zahradami).
Prostory mezi domy Petrov 2
a Petrov 3 o celkové ploše 32 m²
poskytlo bezplatně na dobu 15 let
Biskupství brněnské. Statutární
město Brno zde během podzimu
2006 prostřednictvím městské
části investovalo 1,1 miliónu Kč
a od ledna byla vytvořena 2 nová
pracovní místa.
Veřejná WC „Petrov“, která jsou
primárně určena návštěvníkům
Denisových sadů a katedrály sv.
Petra a Pavla, a to jak turistům,

tak obyvatelům Brna, jsou otevřena denně od 9.00 do 18.00 hodin,
poplatek za použití je 6 korun.
V současné době radnice městské části Brno-střed provozuje
další veřejná WC na ulici Rooseveltova (otevřeno denně
7.00–18.00 hodin), na Malinovského nám. (po–pá: 7.00–18.00
hodin) a na Zelném trhu
(po–pá: 7.00–18.00 hodin, so:
7.00–13.00 hodin), přičemž na
všech místech se platí stejný
poplatek jako na Petrově.
Roční provoz veřejných WC
dotuje radnice částkou přibližně milión korun.
I

(red)

Úřední deska začala být přístupná
opravdu 24 hodin denně
Radnice městské části Brno-střed zřídila v březnu 2007
v pasáži domu Masarykova
25/27 v centru Brna novou
úřední desku.
Vzhledem k tomu, jak velkou
agendu radnice Brna-střed zpracovává a kolik dalších materiálů
jí ke zveřejnění zasílají různé
orgány státní správy a místních
samospráv, je úřední deska provozována prostřednictvím informačního elektronického terminálu. K nové úřední desce, která
se nachází ve stejné pasáži jako
pracoviště veřejného internetu
městské části Brno-střed, je
směřována navigace z ulice

Masarykova, terminál je výrazně
graficky označen, připojeny jsou
i instrukce k obsluze. Samotná
úřední deska je pro větší přehlednost dále strukturována na několik sekcí dle obsahu sdělení.
Identická úřední deska je též
v provozu na webových stránkách www.stred.brno.cz – jedná se o tzv. zveřejňování způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Informace na internetu jsou naprosto totožné,
neboť obě platformy (terminál
i webová verze) si stahují data
on-line z jednoho serveru.
I
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Náklady ve výši 5,5 miliónu nesla
městská část Brno-střed, 12
miliónů bylo čerpáno ze státního
rozpočtu (ISPROFIN 2006).
Akce byla zahájena v červnu
roku 2006 z důvodu nevyhovujícího stavebně-technického stavu budovy a kvůli nesplňování
základních hygienických požadavků pro provoz zařízení tohoto
typu. Rekonstrukce objektu mj.

zahrnovala provedení nových
základových konstrukcí, odstranění zavlhání zdiva, postavení
nových nosných zdí a nenosných příček, výměnu oken, dveří
a stropů, položení podlah, opravu krovu a osazení nové střešní
krytiny. Součástí rekonstrukce
byla rovněž natažení nových rozvodů elektroinstalace, vody, plynu a ústředního vytápění.
Mateřská škola na Francouzské
získala moderní prostory pro své
zaměření na rozvoj komunikativních dovedností dětí, zejména
jazyka a řeči, jejich individuální
přípravu na vstup do základní školy a preventivní logopedickou péči.
I
(red)

(red)

Základní škola Bakalovo nábřeží
prošla kompletní rekonstrukcí
Základní škola Bakalovo nábřeží 8 prošla během roku a půl
dvěma etapami rekonstrukce
za celkem 51 miliónů korun.
Z výsledků této velké investiční
akce se mohli děti a jejich pedagogové naplno těšit už ve školním roce 2007/2008.
S prvním kolem rekonstrukce se
začalo o rok dříve, kdy se vyměňovala elektroinstalace s rozvody,
radiátory a topný systém, zateplovaly se ploché střechy a instalovala se nová výměníková stanice.
Druhá etapa probíhala od října

2006 do listopadu 2007. „Tato
fáze rekonstrukce spočívala ve
výměně oken a dveří, v repasi
podlah učeben a kabinetů,
v zateplení budovy, v dispoziční
úpravě sociálních zařízení, opravě hydroizolace a ve zpřístupnění
prvního nadzemního podlaží školy pro imobilní,“ popisuje provedené práce starosta Brna-střed
Mgr. Libor Šťástka.
První část rekonstrukce stála celkem 24 miliónů korun. Během
druhé etapy se proinvestovalo 27
miliónů korun.
I

(red)

Stalo se v roce 2007

Na dvou místech funguje
zdarma Wi-Fi připojení
Hned na dvou místech – na
radničním dvoře a v plaveckém areálu na Kraví hoře –
byla od září 2007 v městské
části Brno-střed spuštěna
bezdrátová síť pro volné připojení k internetu, tzv. Wi-Fi.

Nové sportoviště pro děti
a mládež na Hvězdové
Sportoviště zaměřené na děti
a zejména dospívající mládež
vybudovala radnice městské
části Brno-střed ve vnitrobloku
ulice Hvězdová v místě původního dětského hřiště. Do provozu bylo uvedeno v říjnu 2007.
Radnice vybrala soustavu deseti
herních prvků od předního evropského výrobce. Provedením jde
o konstrukce z ocelových trubek
a se zemí pevně spojených patkami z litého betonu, které lépe
odolávají zatížení v této části Brna.
Celkové náklady na rekonstrukci
hřiště dosáhly částky cca
600.000 Kč, z toho 184 tisíc korun
tvořila státní účelová dotace
poskytnutá v rámci „Programu
prevence kriminality na místní
úrovni – Partnerství pro rok 2007“

na vybavení hřiště nerozbitnými
prvky, zbývající finanční prostředky byly poskytnuty prostřednictvím Koordinačního centra prevence kriminality odboru sociální
péče MMB a odboru školství mládeže a tělovýchovy MMB.
V současnosti se projednává
a připravuje úprava celého území parku v rámci projektu
nazvaného Hvězdička. Ve zrekonstruovaném a rozšířeném
parku budou i nadále začleněny herní prvky vybudované
městskou částí Brno-střed.
Sportoviště na ulici Hvězdová
je ve správě městské části Brno-střed stejně jako dalších 25
hřišť. Jejich seznam je možné
najít na webových stránkách
radnice www.stred.brno.cz.
I
(red)

Radnice tak zareagovala na
požadavky a dotazy svých spoluobčanů. Byl to jeden z několika
kroků, které v oblasti internetové
komunikace městská část podnikla.
Prvním místem s Wi-Fi bylo nádvoří radnice Brna-střed na
Dominikánské ulici. Rozsah
pokrytí musela radnice striktně
omezit na prostor dvora. V okamžiku, kdyby signál dosahoval
dál, hrozilo by, že by síť mohly

zahltit komerční subjekty sídlící
v okolí.
Druhou lokalitou, kde se dá
využívat komfort Wi-Fi, je Sportovní a rekreační areál Kraví
hora – a to konkrétně ve vstupní
hale do krytého bazénu, v tamní
kavárně a přilehlé galerii nad
bazénem. Tento prostor s volným
internetovým připojením je vhodný například pro rodiče. Ti přivedou děti do plavání, sednou si
do kavárny s kávou a mohou surfovat.
Celkové náklady na zprovoznění
připojení dosáhly 50 000 Kč.
Obě připojení nejsou zaheslována a jsou bezplatná.
I

(red)

Městská část Brno-střed opravila
dětské hřiště při ulici Strž

Nový dům s pečovatelskou
službou vznikl na Zderadově
Na ulici Zderadova vyrostl
nový dům s pečovatelskou
službou, spadající územně do
MČ Brno-střed. Výstavba byla
zahájena v září 2005 a dokončena v květnu 2007.
V domě se nachází 40 bytů pro
starší spoluobčany, zařízení pro
pečovatelskou službu a parkovací stání v suterénu. Celkové
náklady na stavbu činily 47
mil. Kč, z toho 20,4 mil. Kč byla
státní dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj. Byty jsou v provedení 1+kk, 2+kk a 2+1.

V přízemí domu sídlí pečovatelská služba, kterou zajišťuje
MČ Brno-střed a je vybavena
prádelnou, sušárnou, místností pro pečovatelku a střediskem osobní hygieny.
O umístění do DPS lze požádat na úřadě příslušné MČ dle
trvalého bydliště žadatele,
v našem případě na Odboru
sociálním a zdravotním ÚMČ
Brno-střed, Měnínská 4, Brno.

I

(red)

Po úspěšné rekonstrukci dětského hřiště při ulici Hvězdové
se městská část Brno-střed
ještě na podzim roku 2007 rozhodla provést úpravy také dětského hřiště při ulici Strž v katastrálním území Štýřice.
Tato rekonstrukce se tentokrát
týkala hřiště na míčové hry a jejím
cílem bylo především zlepšit
využitelnost stávající asfaltové
hrací plochy. Revitalizace hřiště
spočívala zejména v opravě
povrchu, na který byly následně

barevně vyznačeny plochy hřišť
pro jednotlivé míčové hry (basketbal, volejbal).
Komplexní opravou prošlo i stávající zábradlí a nově postaveno
bylo 4 metry vysoké oplocení při
kratších stranách hřiště. Na hřiště,
u něhož si náklady na úpravu
vyžádaly cca 400 tis. korun, byly
instalovány branky kombinované
s koši na basketbal a v jeho středu
byly umístěny stojany na volejbalovou síť.
I

(red)
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Stalo se v roce 2008

Kluziště na Nových sadech se v létě mění ve skatepark
Mobilní kluziště Nové sady
v prostoru tzv. Malé Ameriky
našlo využití i mimo zimní sezónu. Městská část Brno-střed
zde totiž investicí ve výši miliónu korun vybudovala skatepark.
Provoz tohoto zařízení pro veřejnost zahájila radnice v pátek
25. dubna 2008. Sportovní prostor
má kapacitu 40 lidí. Čtrnáct prvků
je spojeno v jeden celek, který je
určen výhradně pro jízdu na skateboardu a inline bruslích, jízda
na kole není povolena.

Provoz skateparku běží přibližně
do konce října podle aktuálního
počasí. Poté jsou prvky rozebrány
a uskladněny ve Sportovním
a rekreačním areálu Kraví hora,
který je provozovatelem skateparku a hradí jeho provozní náklady.
Na zimu se pak na Nové sady vrací mobilní kluziště.
Sportoviště na Malé Americe se
začalo budovat v květnu 2006.
Kolaudace a otevření areálu proběhlo v polovině října téhož roku.
Celkové náklady na stavbu, které
zahrnovaly úpravy povrchů, vybudování zázemí pro obsluhu

Do rekonstrukcí hřišť
bylo investováno
pět miliónů korun

a dodávku a montáž technologie
chlazení, tehdy činily 18 miliónů
korun.

V letech 2008–2009 investovala městská část Brno-střed
pět miliónů korun do rekonstrukce několika veřejně přístupných dětských hřišť.
Na podzim 2008 se opravy
dočkaly herní atrakce v parčíku Jana Uhra – Úvoz, ve
vnitrobloku ulic Křídlovická –
Zahradnická – Poříčí – Ypsilantiho, ve vnitrobloku Botanická – Sokolská – Tučkova –
Sušilova, při ulici Bohuslava
Martinů a v parku Kamenomlýnská. V roce 2009 byla
ještě provedena rekonstrukce dětského hřiště na Obilním trhu.
Rozsahem i cenou byly nejvelkorysejší úpravy dětských
hřišť na Jana Uhra a ve vnitrobloku Křídlovická – Zahradnická – Poříčí – Ypsilantiho na
Starém Brně.

Skatepark je otevřen denně od
9.00 do 20.00 hod. a vstup je
zdarma. Prostor je pod stálým
dohledem správce, pravidelně
se uklízí a technicky udržuje.
Veškeré informace o připravovaných akcích a o dalších sportovních aktivitách radnice
a jejích organizací najdete na
www.kravihora-brno.cz.
I

(red)

Detailní informace o rekonstrukcích byly zveřejněny
v prvním letošním mimořádném čísle zpravodaje –
to je ke stažení na webu
www.stred.brno.cz.
I

(red)

Radnice se zapojila do projektu Czech POINT
Městská část Brno-střed se
stala součástí projektu, v jehož
rámci bylo v sídle úřadu na
Dominikánské 2 zřízeno v dubnu 2008 pracoviště Czech
POINT.
Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy
Czech POINT je projektem,
který redukuje přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Czech POINT
slouží jako asistované místo
výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem
prostřednictvím jednoho místa
tak, aby „obíhala data, ne
občan“. Cílem projektu Czech
POINT je vytvořit garantovanou
službu pro komunikaci se stá-

tem prostřednictvím jednoho
universálního místa, kde bude
možné získat a ověřit data
z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést
písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu
správních řízení ve vztahu
k občanovi a podat podání pro
zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu
tak, aby byly minimalizovány
požadavky na občany. V konečné fázi projektu by občan
mohl své záležitosti vyřizovat
i z domova prostřednictvím internetu.
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Co lze vyřídit na našem
pracovišti:

Úřední hodiny – vyřízení
vše na počkání:

• výpis z katastru nemovitostí
• výpis z obchodního rejstříku
• výpis z živnostenského rejstříku
• výpis z rejstříku trestů
• ověřit úřední dokumenty
Veškeré výstupy a předané informace jsou „ověřenými výstupy“.

• pondělí a středa 8.00–17.00
hod. (polední
přestávka
12.00–12.30 hod.)
• úterý a čtvrtek 8.00–14.00
hod. (polední
přestávka
12.00–12.30 hod.)
• pátek 8.00–12.00 hod. (polední přestávka 12.00–12.30
hod.)

Potřebné doklady
k ověření totožnosti
žadatele:

Poplatek za vyřízení:

• při osobním vyřízení – platný
osobní doklad – občanský
průkaz nebo pas
• při vyřizování pro druhou
osobu – ověřenou plnou moc
a vlastní platný osobní doklad

• správní poplatek 100 Kč za 1.
stranu a za každou další
50 Kč (v případě různých dokumentů vždy 100 Kč za 1.
stranu atd.)
• výpis z rejstříku trestů – 50 Kč
I

(red)

Stalo se v roce 2008

Prostory na Botanické ožily volnočasovými aktivitami
Po roční pauze a po prázdninové svépomocné rekonstrukci
znovu ožily nebytové prostory
na Botanické 13. Koncem září
2008 zde zahájilo provoz Centrum volného času Botanka.
Botanka, kterou prostřednictvím
svého kulturního a vzdělávacího
střediska zřizuje a finančně podporuje radnice městské části Brno-střed, si dala za cíl postupně vybudovat a rozšiřovat nabídku volnočasových, zájmových a vzdělávacích aktivit pro co nejširší
věkové spektrum obyvatel městské části Brno-střed. A tak se zde
mohly například potkávat mamin-

ky s malými dětmi předškolního
věku pod vedením zkušených lektorek, ale třeba také senioři v popu-

lárních výtvarných dílnách. Pracovníci Botanky nachystali volnočasové kroužky pro školáky, kluby

pro teenagery, stejně jako pestrou
nabídku zájmových kurzů pro
dospělé. Dále se začaly připravovat víkendové a prázdninové akce
pro veřejnost či příměstské tábory.
Prostor na Botanické se otevřel
i různým spolkovým, občanským
a neziskovým projektům, a to formou krátkodobých pronájmů prostor.
Více informací o aktuální nabídce Botanky najdete na 9.
straně tohoto čísla Zpravodaje,
na tel. číslech 541 238 664
a 606 705 321, případně na
webových stránkách centra
www.botanka.cz.
I
(red)
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Městská část Brno-střed
zrekonstruovala bytový dům
Od března 2009 se do bytového
domu na Vídeňské 14 mohli
začít stěhovat noví nájemníci.
„Bytový dům na ulici Vídeňská prošel během roku 2008 celkovou
rekonstrukcí přibližně za 50 miliónů korun, kterou celou financovala
radnice městské části Brno-střed
ze svého rozpočtu. Z vybydlených
a vlhkých pavlačových bytů čtvrté
kategorie bez sociálního zázemí
vzniklo velmi kvalitní bydlení,“
uvedl starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.
Prostřednictvím úřední desky Úřadu městské části Brno-střed bylo
nabídnuto 9 bytů velikosti 1+kk
(cca 37 m2), 2 byty velikosti 2+kk
(cca 64 m2) a 8 bytů 2+1 (cca
64 m2). „Výše nájemného byla sta-

Hokejová hala na Úvoze
změnila svého provozovatele

novena na 90 korun za metr čtvereční měsíčně,“ řekl starosta.
Dům na Vídeňské 14 byl zrekonstruován včetně dvorního traktu,
mezi provedenými pracemi bylo
například zpevnění základů a nová
fasáda v zadní části domu, provedení izolace proti zemní vlhkosti,
zhotovení nové konstrukce pavlače, instalace nových rozvodů vody,
kanalizace, elektroinstalace, plynu, montáž nového ústředního
topení (kotelna, rozvody, tělesa),
opravy schodiště, výměna a opravy vadných prvků stropů, vybourání příček, snížení podhledů
sádrokartonem, položení nových
podlah, výměna oken a dveří či
nové vybavení koupelen a WC.
I

(red)

Převod hokejové haly na Úvoze v roce 2009 pod nového provozovatele – Sportovní a rekreační areál Kraví hora – proběhl
prakticky bez problémů. Nová
sezóna 2009 / 2010 a nový školní rok tak mohly začít.
Základní požadavek, aby měla
základní škola Úvoz takový přístup na ledovou plochu, který
bude vyhovovat její výuce, byl
naplněn. Potvrdil to i ředitel
Mgr. Miloš Doležal ve svém vyjádření zaslaném radnici: „Jako
ředitel školy konstatuji, že
všechny požadavky školy a mládežnických kategorií klubu HC
Kometa-Úvoz o.s., se kterým
spolupracujeme, na pravidelné
obsazení ledové plochy pro sezónu 2009/2010 byly naplněny.“
S novou sezónou také došlo
oproti minulému sledovanému
období k navýšení využití ledu
zhruba o pět procent.
Během letních prázdnin 2009 byly
do oprav hokejové haly investovány téměř čtyři milióny korun.
Radnice zajistila opravu rozvaděčů chladicího média, čerpadla
strojovny a havarijní jímky na

solanku, dále generálku chladicích kompresorů a výměnu chladicí věže, nový provozovatel pak
opravu stropů v šatnách, osvětlení
ledové plochy či rolby a vybudování vstupní recepce.
O převodu kluziště ze základní
školy Úvoz na příspěvkovou organizaci městské části Brno-střed Sportovní a rekreační
areál Kraví hora rozhodlo Zastupitelstvo městské části Brno-střed v červnu roku 2009, a to
z několika důvodů. Škola má
jako hlavní činnost poskytovat
vzdělávání, správu sportovišť je
proto vhodné ponechat v rukou
specializované
organizace.
Radnice je zodpovědná za to,
že je její majetek řádně, kvalitně
a efektivně využíván. A o dění
v hale musí mít velmi dokonalý
přehled.
Informace o aktuálním provozu hokejové haly a o možnostech pronájmu je možné
získat u vedoucího zimního
stadionu na Úvoze Radka
Lhoty
na
tel.
čísle
724 337 661.
I
(red)
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Maskot městské části Brno-střed: Orel Střeďák

S maskotem městské části
Brno-střed, kterému říkáme
Orel Střeďák, jste se určitě už
potkali. Provází děti a jejich
rodiče akcemi, které radnice
pořádá pro veřejnost, a objevuje se i na různých reklamních
poutačích a předmětech.

Má – jak vidíte na obrázku – podobu stylizovaného orla, což je
návaznost na oficiální znak městské části, jemuž dominuje orlice.
„Nápad najít pro Brno-střed maskota vznikl v loňském roce, kdy
se hledalo téma pro výtvarnou
soutěž, které by se zúčastnily děti
navštěvující základní školy zřizované naší radnicí,“ uvedl starosta
Mgr. Libor Šťástka. Soutěž proběhla a měla zcela jednoznačného vítěze – Martina Hanzlíčka ze
školy na Kotlářské. „Maskot,
pouze v lehce upravené podobě,
byl slavnostně pokřtěn a představen na Dni radnice 28. září 2009,
a to hned ve dvou podobách – jednak jako obrázek, tedy jakási grafická značka, a jednak jako téměř
živá postava,“ popsal Střeďákovo
zrození starosta.
Autora návrhu, Martina Hanzlíčka, jsme představili už koncem
loňského roku, kdy přijal starostovo pozvání k návštěvě radnice.
A poskytl nám také krátký improvizovaný rozhovor, v němž uvedl,
že si školní předmět Výtvarné činnosti vybral na základě školního

vzdělávacího programu. „Trochu
to bylo z bezradnosti, co zvolit,
a trochu ze zvědavosti,“ přiznal
na setkání mladý výtvarník. Nakonec je ale prý spokojený a „zájmová výtvarka“, jak jsme předmět
pracovně na radnici přejmenovali,
ho baví. „Cíleně se věnujeme práci s výtvarnou zkratkou a na to je
Martin moc šikovný. Už při odevzdání jeho soutěžní práce jsem
věřila, že vyhraje,“ chválí ho i jeho
pedagožka Kamila Příborská.
Na rozhodování, čemu se
v budoucnu bude věnovat, má
podle svých slov autor návrhu
maskota ještě čas. Baví ho historie,
zejména 2. světová válka, ale třeba
i počítačová grafika, které se věnuje v kroužku mimo školu. Z mobilu,
který dostal za výhru v soutěži, měl
Martin radost. „A radost měli
i doma, pochválili mě,“ přiznal.
A aby těch milých orlů a orlic
nebylo málo, radnice Brno-střed
adoptovala svému Střeďákovi
sestru – samici orla mořského,
osmnáctiletou Sáru ze Záchranné
stanice pro dravé ptáky v Rajhradě u Brna.

Maskota Orla Střeďáka i jeho
adoptivní sestřičku orlici Sáru
můžete vidět 28. září na Dni radnice Brno-střed (více o akci na
straně 15 tohoto zpravodaje).
A pokud budete mít štěstí, třeba se k vám maskot dostane
i ve formě malého, asi dvaceticentimetrového plyšáka – radnice totiž objednala jeho výrobu jako svého nového
reklamního a dárkového předmětu.
I

(red)

Starosta Šťástka vyhlásil Desatero pro boj s neplatiči
V dubnu 2009 přišel starosta
městské části Brno-střed s takzvaným „Desaterem pro boj
s neplatiči“.
Vzhledem k tomu, že byla městská
část Brno-střed neustále nucena
řešit problémy s neplacením
nájmů a dalších služeb spojených
s bydlením v obecních bytech,
navrhl její starosta Mgr.Libor Šťástka soubor opatření, která by měla
mít dlouhodobý efekt a měla by
být nástrojem k systematickému
řešení situace.
„Vedení městské části Brno-střed
si závažnost dění plně uvědomuje
a své zodpovědnosti se nezříká,“
uvedl k zavedení desatera starosta Šťástka. Zároveň však dodal,
že řešení není v silách pouze jedné radnice, a to z několika důvodů. Zaprvé proto, že problém jde
přes hranice městských částí.
Zadruhé proto, že finanční prostředky, které statutární město
Brno rozděluje městským částem, jsou výrazně limitované,
a tudíž není možné z nich plně

financovat řešení problematiky
neplatičů a sociálně vyloučených
obyvatel. A třetím důvodem jsou
omezené kompetence radnice
městské části, která nemůže
suplovat práci statutárního města
Brna, orgánů státní správy či
neziskového sektoru. „Naše role
a povinnost je především v efektivní správě svěřeného majetku.
Sociální práci se nevyhýbáme,
ale je spíš doplňková,“ vysvětlil
starosta.

3.

Hlavní body desatera:
1. Zkvalitnění správy bytového
fondu, větší dohled a kontrola
nad problémovými nájemníky
a) zřízení nové příspěvkové
organizace pro správu
nemovitostí MČ Brno-střed
b) úprava stávajících smluvních vztahů s bytovými
kancelářemi
2. Preventivní opatření a zároveň zásadní zpřísnění postupu vůči neplatičům
a) pořízení nového softwaru
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4.

5.

6.

pro správu bytových
domů – možnost sledování
plateb
b) bezplatné právní poradenství
c) přijetí nových vnitřních pravidel (směrnice) pro evidenci a vymáhání pohledávek
Zavedení nového, přísného
režimu v nejproblémovějších
domech
a) rozšíření počtu tzv. domovníků v domech
b) instalace kamerových systémů do vybraných domů
c) zavedení přísného režimu
v rámci užívání bytu problémovými nájemníky
Provádění důsledných pravidelných kontrol bytů v problémových domech
Cesta k úspěchu – rozbití současných ghett; výzva pro město Brno a městské části
Výzva ke spolupráci neziskovým organizacím
a) spolupráce při zajišťování
uznání dluhu a souhlasu

7.

8.

9.
10.

s ustanovením zvláštního
příjemce dávek
b) sociální práce neziskových
organizací s nejproblémovějšími neplatiči
Aktivní podpora radnice při
zaměstnávání obyvatel ze
sociálně vyloučených lokalit
(další rozšiřování počtu veřejně prospěšných pracovníků,
tzv. VPP)
Přidělování zadlužených bytů
k pronájmu přednostně těm,
kteří nabídnou úhradu pohledávky
Vyhlášení amnestie na úhradu poplatků z prodlení
Propojení systému vyplácení
soc. dávek a problematiky
bydlení

Tématům zvýšení bezpečnosti,
boje proti neplatičům a komfortu života v městské části Brno-střed se budeme věnovat
v některém z příštích mimořádných čísel Zpravodaje městské
části Brno-střed.
I
(red)
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Na Moravském náměstí vyrostlo umělé kluziště s povrchem od NASA

Unikátní umělou ledovou plochu pro veřejnost instalovala
v prosinci 2009 v parku na
Moravském náměstí radnice
městské části Brno-střed, a to
v rámci akce Vánoce na Moraváku.
Jak umělá kluziště vznikla a co si
představit, popsal propagátor tohoto povrchu Jindřich Vobořil: „Náš
led je původně vyroben technologií,
kterou vyvíjela NASA v rámci
výzkumu vysokomolekulárního
materiálu pro vesmírné účely.

V určité době se však od tohoto
výzkumu upustilo a začaly se hledat
jiné možnosti využití materiálu.
Postupně byly zjištěny jeho vlastnosti, výrazně podobné vlastnostem ledu. Trvalo dvě desítky let,
než se z prvních pokusů o využití
pro tréninkové účely vytvořil umělý
led, který již má velmi blízké vlastnosti ledu skutečnému. My již ale
umíme vyrábět plochy nejen pro
amatérské bruslení, ale i pro krasobruslení, hokejové tréninky,
domácí tréninky, či show a krasobruslařské exhibice na profesionál-

a celoroční využití na minimální
náklady. K dalším přednostem patří
vysoká životnost (panely jsou použitelné z obou stran, při dodržení
správné údržby lze dosáhnout
životnosti 10–15 let). Plocha je
vhodná zejména pro začínající
bruslaře či děti, které se na tomto
povrchu naučí rychleji bruslit, a tím
získávají větší jistotu a sebevědomí
než na klasickém přírodním ledě.
Také případné pády nejsou tolik
nebezpečné, dopad je podstatně
měkčí a méně bolestivý.
I
(red)

ní úrovni. Jedná se o plastové desky, které jednoduše složíte do sebe
jako puzzle. Během několika minut
tak kdykoli a kdekoli na rovné ploše
vytvoříte kluziště, třeba pro již zmíněná show, nebo veřejné bruslení.
To se pak musí jen čistit a emulgovat, nikoli chladit.“
Mezi největší výhody umělé ledové
plochy patří nízká investiční náročnost, snadná a levná údržba během
provozu, využitelnost kluziště
v jakémkoli počasí, velmi snadná
a rychlá instalace, multifunkční
využití a vysoká mobilita kluziště

Radnice městské části Brno-střed se pustila do boje
o kvalitní zdravotní péči na Poliklinice Zahradníkova
Poliklinika Zahradníkova patří
k nejvýznamnějším a pro městskou část Brno-střed nejdůležitějším zdravotnickým zařízením. Proto vedení městské
části Brno-střed znepokojila
na počátku roku 2009 snaha
statutárního města Brna o privatizaci zdejších ordinací.
„Krátce po kontroverzním převzetí Úrazové nemocnice Brno to je
další případ – snaha zprivatizovat
jednotlivé ordinace v prostorách
takzvané Polikliniky Zahradníkova, což by mohlo mít za následek
jednak likvidaci zavedeného
zdravotnického zařízení jako
funkčního celku a jednak úbytek
pracovních míst, a to zrovna ve
velmi komplikované době,“ uvedl
starosta Brna-střed Mgr. Libor
Šťástka a pokračoval: „Alespoň

tak na mě celá situace působí
podle toho, jak je popsána v otevřeném dopise zaměstnanců
Sdružení zdravotnického zařízení II Brno, p.o., adresovaném
brněnskému primátorovi a jak se
k ní zatím vyjadřoval primátorův
náměstek pan Rychnovský.“
„Rekonstrukci dlouhodobě zanedbaných prostor vítáme, ale
to, co se v nich bude dít po ní,
bychom měli důstojně a za účasti
zástupců všech, kterých by se
změny mohly dotknout, prodiskutovat,“ uvedl v době vznikajícího problému starosta Šťástka.
Dalším nevhodným krokem bylo
v dubnu 2010 odvolání ředitelky
Polikliniky Zahradníkova.
„Označil-li někdo v lednu propuštění bývalého děkana brněnské
lékařské fakulty Žaloudíka z Masarykova onkologického ústavu

za politický vyhazov, nemohu se
ubránit dojmu, že o přesně tohle
jde v případě ředitelky Zahradníkovy,“ uvedl Šťástka.
„Situaci kolem polikliniky sleduji
dlouhodobě. Upozorňoval jsem
na nestandardní kroky města
a vyjádřil znepokojení, že fungující ambulantní péče v centru
města je ohrožena,“ připomněl
starosta s dodatkem: „Blíže nevysvětlené odvolání paní doktorky
Vomelové je dalším z nich. Působí to na mě tak, že ředitelka stála
v cestě komerčním plánům někoho z vedení města s tímto objektem. Brněnská koalice by měla
vše vysvětlit.“
Vzhledem k tomu, že se poliklinika nachází na území městské
části Brno-střed, jejíž obyvatelé
tvoří nezanedbatelnou část ze
spádové oblasti čítající 200 000

lidí, má starosta za to, že by případné provozně-organizační
změny v tomto zdravotnickém
zařízení měly být konzultovány
se samosprávnými orgány městské části Brno-střed. „Samozřejmě respektujeme fakt, že zřizovatelem Zahradníkovy je
statutární město Brno, a tudíž má
právo se svojí organizací nakládat
dle rozhodnutí svých zastupitelů.
Na druhé straně bych ale rád zdůraznil, že městské části jsou
nedílnou součástí města a že by
jejich představitelé měli mít možnost v takových případech hájit
práva svých spoluobčanů. Zachování dostupné ambulantní péče
by mělo být prioritou nás všech,“
argumentuje Šťástka.
I

(red)
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39 nových pracovních míst
V roce 2009 podpořila městská
část Brno-střed pomocí projektu Veřejně prospěšné práce,
který je v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost
financován
z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR, vytvoření 39 pracovních míst.
Celkové náklady na tento projekt
činily 5 054 763 Kč, z toho výše
příspěvku z Evropského sociálního fondu byla 85 %, tj.

Institut veřejné služby funguje

4 296 548,50 Kč, ze státního rozpočtu České republiky pak 15 %,
tj. 758 214,50 Kč. Pracovní místa
podpořená v rámci veřejně prospěšných prací byla zaměřena na
úklid a údržbu veřejných prostranství a budov, zejména škol, a cílové skupině uchazečů pomohla
k zachování, případně získání
pracovních návyků. Projekt je
v městské části Brno realizován
ve spolupráci s brněnským Úřadem práce již od roku 2002.
I

(red)

Již kolem dvaceti lidí je od konce července 2009 zapojováno
do úklidových prací na území
Brna-střed. Jejich síly využívá
radnice v rámci institutu tzv.
veřejné služby.
„Legislativou danou možnost, aby
příjemci sociálních dávek pracovali ve prospěch městské části,
využila radnice jako jedna
z prvních v Brně. Institut veřejné
služby byl do legislativy zařazen
na základě dlouhodobých poža-

davků starostů měst a obcí. „Toto
řešení pomáhá samotným lidem,
radnicím, ale i státu – u dlouhodobě nezaměstnaných pomáhá
udržovat
pracovní
návyky
a dovednosti, čímž se zabraňuje
negativním důsledkům sociálního
vyloučení. Zavedení tohoto institutu je jedním z dalších preventivních opatření, vycházející z Desatera pro boj s neplatiči, které
radnice vyhlásila,“ uvedl starosta
Brna-střed Mgr. Libor Šťástka.
I

(red)

Stalo se v roce 2010

Radnice Brno-střed spustila v únoru 2010 nové webové stránky
Přehlednější webové stránky
s novým grafickým designem
spustila během února radnice
městské části Brno-střed.
Nové
webové
stránky
www.stred.brno.cz, které v únoru
uvedla do provozu radnice městské části Brno-střed, jsou koncipovány tak, aby odpovídaly všem
moderním standardům. Hlavním
cílem nové grafické podoby stránek je lepší struktura, a tedy i přehlednost a orientace. Kromě informačního servisu úřadu, který
budou občanům i nadále nabízet,

se na stránkách objevilo několik
novinek. Cílem stránek je totiž
také občanům městské části
Brno-střed poskytovat co nejúplnější seznam akcí, které se v naší
oblasti chystají.
K dalším novinkám patří samostatný portál starosty a volnočasový
portál, který pravidelně informuje
o volnočasových aktualitách ve
středu Brna. V něm uživatelé najdou seznam všech akcí pořádaných radnicí a jejími příspěvkovými
organizacemi. Těmi jsou kulturní
a vzdělávací středisko „Kávéeska“,
do kterého spadá divadlo Polárka,

Centrum volného času Botanka
a klub Leitnerova a Sportovní
a rekreační areál Kraví hora. Zároveň web přináší informace
o akcích, které městská část Brno-střed přímo nepořádá, ale podporuje, stejně tak jako adresář všech
sportovních, kulturních a vzdělávacích organizací sídlících na
daném území. Webové stránky
jsou doplněny fotogaleriemi
z vybraných akcí.
Provoz nových webových stránek se za první půlrok osvědčil.
Průběžně jsou dolaďovány

a zlepšovány některé detaily,
například novou podobu
dostaly fotogalerie. Navíc bylo
zřízeno nové webové rozhraní
pro provoz infocentra (viz
samostatný článek na této straně). Případné další požadavky
či náměty na podobu a provoz
oficiálního webu radnice je
možné adresovat písemně na
adresu radnice, případně
e-mailem na redakce@stred.
brno.cz.
I

(red)

Od května 2010 fungují dva nové komunikační kanály pro občany
Radnice městské části Brno-střed zajistila nové možnosti
komunikace s občany. První je
bezplatná telefonická linka
800 100 862, druhou pak systém zasílání informačních SMS
a e-mailů. Ani tato služba není
pro uživatele zpoplatněna.
Bezplatná telefonická linka Brna-střed je v provozu nonstop 24
hodin denně. V pracovní době
úřadu zajišťuje příjem hovorů
operátor, po zbylou část dne je
možné zanechat sdělení na
záznamníku – hovory budou vyřízeny v co nejkratší lhůtě.
Linka 800 100 862 slouží ke hlášení krizových situací občanů
a dále k oznámení různých nega-

tivních jevů, jako je znečišťování
ulic, hluk, nepovolené zábory
veřejných prostranství apod.
Služba informačních SMS
a e-mailů slouží registrovaným
uživatelům k zasílání sdělení
z jimi vybraných okruhů témat,
kterými jsou:
• krizové a mimořádné situace
(hrozící povětrnostní vlivy,
havarijní stavy v dodávkách
energií apod.),
• informace o konání Zastupitelstva městské části Brno-střed
• servisní informace z radnice
(blokové čistění, změny úředních hodin, sběr odpadu, zápisy do škol a školek, veřejná
služba, změny sociálních dávkách, bytová správa apod.),
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• pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce pořádané radnicí MČ Brno-střed
a jejími organizacemi,
• upozornění na vydání nového
čísla Zpravodaje MČ Brno-střed.
K využívání této služby je možné
se přihlásit na webových stránkách radnice www.stred.brno.cz,
kde jsou samozřejmě uvedeny
i přesné instrukce.

Zřízení bezplatné infolinky a systému rozesílání informačních
SMS zpráv a e-mailů je rozšířením dosavadních komunikačních
kanálů radnice s veřejností, mezi
které patří webový portál, od dubna výrazně rozšířený Zpravodaj,
magazín městské části na kabelové televizi B-TV, informační
kiosky či úřední deska umožňující i dálkový přístup.
I
(red)

Stalo se v roce 2010

Byty v problematické lokalitě spravuje nová organizace
K prvnímu lednu 2010 byla zřízena a od prvního března letošního roku začala vykonávat
svoji funkci nově zřízená příspěvková organizace radnice
městské části Brno-střed.
Jejím cílem je získání větší kontroly
nad některými problémovými domy
svěřenými do správy městské části
a jejími neplatiči.
Tato změna se týkala celkem 85
Seznam bytových domů
ve správě
Příspěvkové organizace
Správa nemovitostí městské části Brno-střed
Bratislavská 1
Bratislavská 18
Bratislavská 26
Bratislavská 36a
Bratislavská 39
Bratislavská 40
Bratislavská 41
Bratislavská 46
Bratislavská 51
Bratislavská 60
Bratislavská 62
Cejl 17
Cejl 28
Cejl 35

domů v oblasti ulic Bratislavská,
Cejl, Dornych a několika dalších.
Konkrétně se jedná o 1320 bytů a
153 nebytových prostor.
Organizace s názvem „Správa
nemovitostí městské části Brno-střed“ tak nahradila dosavadního
správce části bytového fondu městské části, kterým byl Mouřenínek
s.r.o. „K tomuto opatření jsme se rozhodli, protože chceme mít větší přehled o hospodaření správce domů

Cejl 49
Cejl 51
Dornych 25a
Dornych 29
Dornych 31
Dornych 40
Dornych 42
Drobného 7
Francouzská 12
Francouzská 20
Francouzská 22
Francouzská 42
Francouzská 56/58
Francouzská 60
Hvězdová 3
Jeřábkova 3
Koliště 29
Koliště 35
Koliště 57

této lokality. Pokud bude tuto oblast
spravovat naše příspěvková organizace, zabráníme lépe narůstání dluhů na nájemném. Můžeme také operativněji zadávat úkoly,“ vysvětlil
záměr změny správce starosta
městské části Brno-střed Mgr. Libor
Šťástka. Založení příspěvkové organizace je součástí jeho projektu
Desatero pro boj s neplatiči. Nově
vzniklá příspěvková organizace úzce
spolupracuje se sociálním odborem

Koliště 61
Körnerova 1
Körnerova 4
Körnerova 8
Milady Horákové 17
Milady Horákové 19
Milady Horákové 1a
Milady Horákové 21a
Milady Horákové 22
Milady Horákové 40
Milady Horákové 42
Nádražní 4
nám. 28. října 11
nám. 28. října 21
nám. 28. října 25
nám. 28. října 26
Plynárenská 4
Plynárenská 6
Plynárenská 8

Plynárenská 8a
Podnásepní 14
Podnásepní 2
Příční 13/15
Příční 24
Příční 25
Příční 26
Příční 28
Příční 6
Příkop 27b
Přízova 2
Stará 11
Stará 16
Stará 17
Stará 2
Stará 23
Stará 24
Stará 3
Stará 6

městské části a s neziskovými organizacemi, které se zaměřují na boj
proti sociálnímu vyloučení obyvatel.
Tato změna je výhodnější nejen pro
radnici jako pro zřizovatele, ale také
pro nájemníky a celou společnost.
Sociální situace obyvatel zmíněných
domů by se tak měla zlepšit.
Kancelář i telefonní číslo správce
se nezměnily, sídlí nadále na
náměstí 28. října 9, telefon je
545 215 313 nebo 545 215 708.
Traubova 3a
Traubova 7
Traubova 9
Trnitá 39
Trnitá 41
tř. Kpt. Jaroše 21
Vlhká 10
Vlhká 11
Vlhká 19
Vlhká 22
Vlhká 6
Vlhká 8
Vrchlického sad 5
Železniční 4

I

(red)

Pořádkové vyhlášky vstoupily v platnost po dvou letech tahanic
Po dvou letech obstrukcí ze
strany vedení města byly
v květnu 2010 schváleny dvě
„pořádkové“ vyhlášky, které
dlouhodobě prosazoval starosta městské části Brno-střed
Mgr. Libor Šťástka, a to vyhláška zakazující pití alkoholu na
veřejnosti a vyhláška zakazující v Brně žebrání.
„Bylo kolem toho již hodně na-

psáno a řečeno, ale v zásadě jsem
s výsledkem spokojen. A to včetně
pozdější modifikace, která umožnila pouliční hraní a zpívání, na což
se v původních návrzích prostě zapomnělo,“ řekl Šťástka.
„Konečně dostala městská policie
do ruky alespoň nějaké nástroje,
pomocí nichž může sankcionovat
a z centra města vykázat opilce
a žebráky. Během letní sezóny se
samozřejmě dolaďovaly ještě ně-

které provozní detaily, nicméně
efekt byl viditelný, i když – a to bychom snad ani nečekali – absolutní,“ popsal aktuální situaci
starosta.
Podle něj jde ale stále jen o jeden
z dílků mozaiky. „Naše snahy o to,
aby centrální brněnská městská
část byla příjemným místem pro
život, jsou daleko pestřejší –
k úklidu veřejných prostor využíváme dlouhodobě nezaměstnané

v rámci režimu veřejně prospěšných prací i institutu veřejné služby,
zásadním způsobem podporujeme
možnost regulace hazardu provozovaného na videoloterijních terminálech a zpřísnili jsme dohled nad
sociálně nepřizpůsobivými spoluobčany, a to jak pečlivější správou
bytového fondu, tak i dalšími, plánovanými opatřeními,“ vysvětlil
další kroky radnice Šťástka.
I
(red)

Radnice městské části Brno-střed se připojila k projektu Druhá šance
I přes určité výhrady se nakonec radnice městské části
Brno-střed připojila v průběhu
roku 2010 k městskému projektu Druhá šance.
„Principiálně jde o něco, co v naší
městské části již funguje: Ti, kteří
se dostanou do obtížné situace
(což se může stát), stanou se
dlužníky, ke svému problému přistoupí aktivně a mají zájem dluh

splatit. Ví, že šanci na nápravu,
tedy onu druhou šanci, od nás
dostanou. Na vzniklý dluh je uzavřen splátkový kalendář, díky kterému má dotyčný možnost uhradit
dluh v pravidelných splátkách.
Trváme nicméně na jeho plnění.
Kdo tuto naši pomocnou ruku
nepřijme, druhou šanci nevyužije,
a samozřejmě ten, kdo svůj dluh
neřeší vůbec, nereaguje na naše
upomínky a výzvy, má jedinou jis-

totu. Jistotu výpovědi z nájmu
bytu. O lepším motivačním přístupu nevíme,“ popsal nastavení
mechanismů starosta Brna-střed
Mgr.Libor Šťástka s tím, že pokud
bude na případné dlužníky vyvíjen tlak nejenom z úrovně městské části, ale i z města, může to
snad prospět. „Druhou šanci z dílny vedení města tak beru jako pár
řádek na papíře. Brno-střed se do
ní přesto zapojilo, zázračné

výsledky od ní však nečekáme.
Navíc se nemohu zbavit dojmu,
že řešíme druhé šance neplatičů,
ale často zapomínáme na ty slušné. Ti také v této lokalitě žijí.
A oprávněně se ptají – kdo dá druhou šanci nám? Na klidný život
beze strachu, v pořádku a bezpečí. Na kvalitní život v centru města,“ uvedl již dříve k problematice
starosta.
I
(red)
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Významné projekty

Od konce roku 2008 oživují hezké prostory radnice, parky
a náměstí v městské části Brno-střed akce pro veřejnost
Jednou z dlouhodobějších aktivit vedení městské části Brno-střed je vrátit společenské,
kulturní a volnočasové dění do
reprezentativních prostor radnice, do parků a na náměstí
městské části. Toto nové dění
s sebou přineslo i slogan Brna-střed: Pestrý život v centru
dění.
„Začalo to v září 2008, kdy jsme
vítali nové prvňáčky a já jsem jim
slíbil, že pro ně na radnici něco
nachystáme. Ve spolupráci s kulturním a vzdělávacím střediskem
Brna-střed jsme připravili do
našeho velmi hezkého a neprávem opomíjeného Společenského centra na Dominikánské ulici
Mikulášoviny na radnici. Měly velký ohlas a letos se budou konat
už potřetí,“ popsal začátky aktivit
starosta Brna-střed Mgr. Libor
Šťástka.

V průběhu roku 2009 a v roce
2010 se pak podobným způsobem uskutečnilo několik podobných, na rodiny zaměřených akcí
– Karneval na radnici, Vítání jara
na radnici, Kuličkiáda v parku
u Polikliniky Zahradníkova, Ježibabí slet na radnici, Cyklohrátky
na Kraví hoře, Dětský den a Den
radnice, Drakiáda či Lampioňák.
A pro starší, ale stále aktivní
generace se začaly organizovat
Posezení u cimbálu a koncerty
operních a operetních melodií
Mladí seniorům, o rok později byla
nabídka ještě rozšířena o cyklus
přednášek.
„Dalším logickým krokem bylo
pokusit se vrátit na náměstí v centru Brna slavnosti, trhy a festivaly
v důstojné a příjemné podobě.
První akcí tohoto druhu byly v prosinci 2009 Vánoce na Zelňáku,
které přinesly nový přístup ke
konání podobných akcí v Brně.

Cílem akce bylo vrátit ducha
Vánoc a vánočních tradic do středu města Brna tak, aby obyvatelé
města cítili onu neopakovatelnou
a jedinečnou vánoční atmosféru
a pohodu, což se zcela jistě podařilo, a proto letos chystáme další
ročník,“ řekl starosta. Trhy organizované Brnem-střed a jeho
organizacemi se vrátily i na
náměstí Svobody, kde na přelomu

března a dubna letošního roku
proběhly Velikonoční slavnosti.
„Ověřili jsme si tak, že dokážeme
na náměstí Svobody udělat zajímavou a pro obyvatele i turisty
atraktivní akci, a proto jsme na
podzim letošního roku naplánovali velký Festival v centru dění,“
nastínil Šťástka nejbližší akce.
I

(red)

Projekt Bezpečiáda, to je prevence, poučení i zábava

Na počátku roku 2010 spustila
radnice městské části Brno-střed dlouhodobý preventivní,
naučný, ale i zábavný projekt
„Bezpečiáda“.
„Šlo nám o to, lákavým a atraktivním způsobem zkoordinovat
a prezentovat různé aktivity a projekty, které se v městské části
Brno-střed věnují bezpečnosti
obyvatel a veřejných prostor,“
uvedl starosta městské části
Brno-střed Mgr. Libor Šťástka

a zároveň dodal, že nejvíce si na
projektu cení právě spolupráce
se složkami integrovaného
záchranného systému a neziskového sektoru.
První akcí projektu se stala 19.
dubna Prezentace služeb neziskového sektoru na radnici městské části Brno-střed. Tematicky
byl program zaměřen především
na odborné poradenství a pomoc
seniorům, zdravotní a sociální
služby, ochranu lidských práv ve
zdravotnictví, pomoc obětem
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trestných činů, služby lidem se
zdravotním postižením, základní
právní poradenství, ochranu práv
spotřebitelů či na podporu dětí
i dospělých s vážnými poruchami
komunikace a hybnosti.
Následovala velká společná akce
Integrovaný záchranný systém
pro děti a festiválek Bezpečiáda
Brna-střed. Dva dny, konkrétně
1. a 3. červen letošního roku, patřily ve venkovní části koupaliště
na Kraví hoře v Brně záchranářům. Radnice městské části Brno-střed, která provoz areálu prostřednictvím své příspěvkové
organizace zajišťuje, zde spolu se
složkami IZS pořádala akci Integrovaný záchranný systém
dětem. Se svojí technikou a činností seznamovaly návštěvníky
koupaliště Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje,
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Městská policie
Brno a Vodní záchranná služba
ČČK Brno-střed. Dění bylo rozprostřeno po celém, poměrně rozsáhlém areálu a jednotlivé prezentace byly – v souladu s tím, že
šlo o akci primárně pro děti – připraveny nenásilnou a zábavnou

formou, která kladla důraz na
praktické ukázky, umožňovala si
spoustu věcí vyzkoušet a zblízka
prohlédnout. Zatímco dopoledne
bylo určeno pro školní kolektivy
(mateřské a základní školy), odpoledne patřilo veřejnosti. „I přes
poměrně chladné a místy deštivé
počasí si účast pochvalujeme
a akce se podle našeho názoru
vydařila, málokdy je totiž možno
prohlédnout si takové množství
techniky a vybavení na jednom
místě,“ uvedl starosta městské
části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka, který zároveň dodal: „Měl jsem
možnost sledovat záchranáře při
práci s dětmi a velmi jsem ocenil,
že umí zvolit vhodnou formu
komunikace s těmi nejmenšími,
bylo evidentní, že odcházeli z akce
spokojeni.“ Souběžně s prezentací Integrovaného záchranného
systému probíhal formou doprovodného programu i festiválek
Bezpečiáda. Připraven byl dětský
koutek, dovednostní soutěže pro
děti, malé cyklohrátky spojené
s bezplatným servisem kol, simulace dopravních situací na PC,
instruktáž sebeobrany, prezentace projektů Opravdu dobrý tábor

Významné projekty
a Safer internet či bezpečného
převozu dětí, kol a nákladu v autě,
ukázky poskytování první pomoci,
představení školy pro vodící psy
a další zajímavosti včetně infostánku radnice o jejích prorodinných aktivitách.
Radnice také zahájila pravidelnou
spolupráci s Ligou vozíčkářů –
cílem je získat osobní zkušenost

z jízdy na vozíku a otevření diskuse na téma bariér v centru Brna.
Městská část Brno-střed by se
také touto formou ráda zapojila do
debaty kolem vznikajícího Generelu bezbariérových tras Brno.
Již schválenou dotací z rozpočtu
Jihomoravského kraje se může
pochlubit společný projekt radnice Brno-střed a občanského sdru-

žení Logo „Prevence kriminality
– bezpečnost i pro seniory“.
Aktivita je zaměřena na seniory,
kteří mají poruchy komunikace,
zejména poruchy řeči, sluchu
a hlasu a také poruchy hybnosti.
Právě oni se stávají velmi snadnou obětí trestných činů – loupeží,
přepadení apod. Projekt bude
realizován pomocí přednášek

odborníků z řad právníků, sociálních pracovníků, pedagogů a psychologů.
Více prostoru tématu bezpečnosti bude věnováno v některém z příštích mimořádných
čísel Zpravodaje městské části
Brno-střed.
I

(red)

Festival v centru dění – měsíc plný chutí, vůní a zážitků pro malé i velké
Festival v centru dění, to je
měsíc plný chutí, vůní a zážitků
pro malé i velké, které připravila
v samém srdci města – na centrálním náměstí Svobody – radnice městské části Brno-střed.
Všem, kteří se chtějí krátce zastavit při své cestě přes centrum, ale
i těm, kteří cíleně přijdou za kultivovanou zábavou, a věříme že
i za poučením a poznáním, budou
nabídnuty hned čtyři po sobě
jdoucí akce:
• Slavnosti vína (15.–19. září
2010)
• Slavnosti jídla (24.–26. září
2010)
• Slavnosti piva (1.–3. října 2010)
• Slavnosti regionů (9.–15. října
2010)

Slavnosti vína
Morava, vinařský kraj plný sklípků
a vinic, zde právem můžeme oslavovat víno ve všech jeho podobách. Protože dobré víno, to je
důvod k oslavám!
V centru moravské metropole
jsme pro Vás připravili pětidenní
Slavnosti vína jako zahajovací
akci v rámci Festivalu v centru
dění. Víno červené, bílé, růžové,
šumivé či tiché, také víno medové, různé varianty těchto vín
budete moci společně s námi
degustovat na náměstí Svobody
od 15. do 19. září.
Pro usnadnění a urychlení degustace budou připraveny degustační
poukazy, které zakoupíte v označených centrech a následně je
budete moci směnit za degustované vzorky.

Vedle prezentace předních vinařství se představí také řemeslníci
s nabídkou výrobků spojených
s vínem a nebudou chybět ani
občerstvovací centra.
Při korzování náměstím budete
moci obdivovat tanečníky a zpěváky folklórních souborů, moderátoři Vás vtáhnou do soutěží,
sommeliéři osvětlí vinařské základy a cimbálová muzika Vás se
sklenkou lahodného vína v ruce
roztancuje.
Přijďte s námi zahájit Festival
v centru dění přípitkem šumivým
vínem 15. září.

Slavnosti jídla
První podzimní víkend od 24. do
26. září na náměstí Svobody bude
ve znamení delikates všeho druhu. Snad i Vás vůně výborného
jídla linoucí se okolními ulicemi
přivede na Slavnosti jídla, první
gastro akci tohoto formátu v Brně.
A co Vás čeká, když přijdete
navštívit tyto slavnosti? Jak už
bylo řečeno jídlo, a to od předkrmů, přes hlavní chody až k vynikajícím dezertům. Tímto festivalem Vám chceme představit
gastronomii, jak ji mnozí z nás
neznají. Seznámíte se s kuchařským uměním, ochutnáte pokrmy,
které jste ještě nikdy nejedli.
Nebude to ovšem jen o pokrmech. Čeká Vás i spousta vína,
piva, míchaných nealkoholických
i alkoholických nápojů. V doprovodném programu se představí
barmani, kteří předvedou svoje
umění namíchat koktejl ve formě
free stylu a další.
Aby vše probíhalo hladce a mistři

kuchaři se mohli věnovat svému
kuchařskému umění, platby budou řešeny formou poukazů, které zakoupíte při vstupu. Zde
dostanete i příbor.
Dostali jste chuť na něco výjimečného, neobvyklého a velice chutného? V tom případě se na Vás
budeme těšit na Slavnostech jídla
na náměstí Svobody.

Slavnosti piva
Když se řekne Slavnosti piva, každý si pod tímto pojmem představí
veselí spojené s pěnivým pivním
mokem, který zná jistě každý. Ale
kolik značek a druhů piva vlastně
znáte? Už málo z Vás zná piva
ovocná, vrchně kvašená piva,
spodně kvašená piva, piva podávaná s ovocem a další. Nejen
tyto, ale i spoustu jiných druhů
a značek piva, můžete ochutnat
už 1. října na náměstí Svobody.
Tento „pivní festival“ bude trvat po
celý víkend.
Představí se Vám na něm výrobci
z celé České republiky. Nebude
chybět bohaté občerstvení
s nakládanými hermelíny, bramboráky, utopenci a jinými delikatesami, které jsou vhodné právě
k tomuto alkoholickému nápoji.
Samozřejmostí bude i doprovodný program po celou dobu trvání
Slavností piva s ukázkami silových sportů a spoustou soutěží
se zajímavými cenami.
Zažijte neopakovatelnou atmosféru prvních Slavností piva na
náměstí Svobody v Brně přímo
pod širým nebem. Přijďte se napít
českého piva mnoha značek
a ochutnat pivní speciality.

Slavnosti regionů
Na Slavnostech regionů, které pro
Vás budou připraveny ve dnech
9.–15. října, se Vám představí
nejen zástupci jednotlivých regionů jižní Moravy s informacemi
o daných oblastech, ale především řemesla, zvyky a tradice,
nám v dnešní době mnohdy vzdálené oblasti.
Součástí slavností bude prodejní
jarmark s ukázkami řemeslné
výroby, kterou si budete moci
sami vyzkoušet. Prodejci budou
oblečeni v dobových kostýmech.
Pro dotvoření atmosféry a doprovodného programu Vás čeká cimbálová muzika, ukázky folklorních
tanců, spousta jídla, pití, specialit
jižní Moravy a zábavy.
Pro děti jsou nachystány soutěže
se zajímavými cenami a především pro ty nejmenší návštěvníky
bude k vidění malá ZOO z venkova se zvířátky jako je králík, slepice nebo koza.
Slavnosti regionů uzavírají soubor
akcí pod názvem Festival v centru
dění a zaslouží si velkolepé
zakončení. Poslední den, 15. října, se můžete těšit na opékání
a porcování býka. Starosta městské části Brno-střed, Mgr. Libor
Šťástka, zde bude připraven
pohostit Vás, naše milé návštěvníky, a poděkovat za Vaši účast.
Další informace o akci je možné
získat na webových stránkách
www.slavnosti-brno.cz.
I
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