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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zima je již za námi
a snad všichni se můžeme těšit na příchod jarního období. S uplynulým zimním období bych
chtěl poděkovat pracovníkům organizační složky úřadu MČ Brno-Chrlice – přezdívané technická četa – za obětavou a namáhavou práci při zimní
údržbě chodníků a komunikací.
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Rovněž poděkování patří spoluobčanům, kteří si sníh před svým
domem uklidili sami. Se zimní
údržbou jsem maximálně spokojen, hlavně co se týká území,
zabezpečovaného městskou částí.
Pozice samosprávy sebou přináší mnoho povinností a zodpovědnosti. Každý občan dané
obce vidí prioritu v nějaké jiné
věci. Kromě plánování a pořizování stavebních projektů a studií (abychom byli připraveni na

nové dotační výzvy a příležitosti)
začínáme zvažovat např. i pořízení nových webových stránek,
které přinesou větší přehlednost,
ale i provázanost s moderními
aplikacemi na chytré mobilní
telefony.
V průběhu ledna a února jsem
navštívil náměstka hejtmana jihomoravského kraje Mgr. Šlapala, se kterým jsem po dvou letech
řešil stejnou věc, a to využití bývalého obchodního učiliště na
ulici Tovární, které je opuštěné od
r. 2012. Jednání se vyvinulo v duchu, abych případné další využití

Pozvánky

(myšlenka Rady MČ Brno-Chrlice je vytvoření domova pro seniory) konzultoval s náměstkem
města Brna, zda-li by měli zájem
o tento projekt. Poté následovala
schůzka s brněnským náměstkem
Mgr. Hladíkem, kde proběhla
pozitivní debata v této věci a vyústila další schůzkou na počátku
března, kde jsme si oba daný areál
prohlédli za přítomnosti správce
ze střední školy Charbulova. Následný vývoj bude snad pozitivní.
Náměstek Hladík by v této věci
měl uskutečnit jednání na magistrátu města Brna.
Á
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V polovině února započaly stavební práce na ulici Rebešovická. Stavba kanalizace by měla
být hotová do konce října letošního roku. V části ulice Rebešovická nebyla splašková kanalizace,
ale pouze dešťová. V minulosti se
tato problematika, jakož i jiné
kanalizace, hůře řešily z hlediska
příprav a následné realizace (velká
finanční náročnost). Avšak v případě Rebešovické ulice se objevil
stěžovatel, který měl oprávněný
nárok na to, aby mu na jeho pozemek nebyly vypouštěny splašky
z dešťové kanalizace. Tyto stížnosti byly adresovány veřejnému
ochránci práv, který v minulosti
dal statutárnímu městu ultimátum – postavit novou splaškovou
kanalizaci.

Na podzim letošního roku by
mohl být stavěn kruhový objezd
na ulici Rebešovická a Davídkova. Brněnské komunikace mají
v plánu tuto akci řešit. Akce je
plánována a připravována od r.
2010, kdy tuto akci iniciovalo
vedení městské části v roce 2008.
V této věci se za naši městskou
část snažíme napomoci – nakupovali jsme za městskou část
projekt kanalizace pod kruhovým
objezdem (nyní probíhá povolování) a také se snažíme vytvořit
stezku pro pěší a cyklisty v této
lokalitě s napojením na cyklostezku Brno-Vídeň (probíhá
vyjadřování dotčených orgánů,
bude následovat povolování).
V letošním roce jsme požádali
magistrát města Brna o finanč-

ní prostředky na rekonstrukci
chodníků v blízkosti sídliště –
vnitroblok Pěkná-Šromova. Uvidíme zda nám magistrát města
Brna finanční prostředky poskytne. V případě, že ano chtěli
bychom rekonstrukci chodníků
uskutečnit v létě či na podzim letošního roku.
Vnímáme situaci, kdy je v naší
základní škole 19 tříd pro naše
žáky, ale v posledních letech nastoupil větší počet žáčků do prvních a druhých tříd a škola není
připravena na tento nárůst dětí.
Na jaře 2016 jsme začali připravovat studii, která řeší půdní
vestavbu nad budovou druhého
stupně. Bylo nutné tuto studii zaslat na posouzení na Státní fond
životního prostředí, aby tento

institut dal stanovisko ohledně
možné půdní vestavby a jejího
vlivu na dokončené zateplení, kde
doba udržitelnosti pěti let začíná
od ledna 2016. Naštěstí jsme se
dopátrali i další studie z r. 2005,
která řeší půdní nadstavbu nad
budovou prvního stupně. Tato
studie byla pořízena magistrátem
města Brna, avšak upadla v zapomnění. Nyní jsme na vahách, zda
pořídit projektovou dokumentaci
jen na jednu část budovy či na
obě dvě. Osobně jsem zastáncem,
že bychom měli pořídit dokumentaci pro územní rozhodnutí
a stavební povolení na obě dvě
části budovy.
Vážení chrličtí občané přeji
Vám příjemné prožití jara.
Fila Lukáš, starosta

Máme po zimě (snad J)

Letošní zima, poměrně bohatá na mínusové teploty i sněhové srážky,
prověřila techniku i pracovníky, jež mají v popisu práce zimní údržbu.
Lze konstatovat, že zvolená cesta vlastní techniky a vlastních pracovníků se opět ukázala jako dobrá. Přívaly sněhu, které po létech letos
zasypaly Chrlice, naši lidé, ač s velkým úsilím, zvládli uklidit a zajistit
tak poměrně slušnou průjezdnost i průchodnost městskou částí. Mnozí z Vás měli možnost srovnání s ostatními částmi města. Dle ohlasů
spoluobčanů soudím, že jsme z tohoto srovnání vyšli velice dobře.

Je nasnadě, že firma, která má nasmlouváno několik
městských částí s objemem
prací na hranici kapacity svých
sil, nemůže v případě kalamity adekvátně reagovat v celé šíři svých závazků. Jsem rád,
že naši pracovníci zvládli situaci se ctí.
Při zimní údržbě občas také
dochází k paradoxním situacím, kdy přes majitelem domu
pečlivě uklizený chodník projede traktor s pluhem, zanechá
za sebou sníh přepadávající
z pluhu a následně je na tom
onen chodník o něco hůř, než
byl před průjezdem obecní
techniky. Chci jen vysvětlit, že
tuto skutečnost stejně vnímá
a vidí i ta obsluha stroje, avšak
nemá jinou možnost, než pro-

jet i úsek, který je (mnohdy za
velkého úsilí) dokonale odklizen. Chtěl bych poděkovat
všem uvědomělým spoluobčanům, kteří si pravidelně odklízeli sníh, sypali náledí před
svými domy a trpělivě snášeli následné průjezdy obecní
techniky.
Leopold Šrom, místostarosta

Uplynulá zima byla opravdu náročná. Ale i krásná …
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Zvonička probuzena
Jako idylickou připomínku dob
minulých vnímáme starou zvoničku na spojnici ulic Zámecká
a Ernsta Macha. Dob, kdy hlas
zvonu odbíjel hodiny, oznamoval čas oběda, klekání a také
smutné zprávy o tom, že některý
ze sousedů opustil tento svět.
Zvonička krásně opravená, nalíčená a udržovaná, je ale bohužel
němá. Respektive byla němá.
S nápadem obnovit zvonění
v Chrlicích přišel zastupitel pan
Marek Honzák. Jeho byl i nápad
s veřejnou sbírkou a vedení MČ
pak nápad realizovalo.
I přes fakt, že městská část
Chrlice se potýká se spoustou
závažných problémů, asi by nebyl problém financovat celý tento
záměr s nádechem sentimentu z rozpočtu MČ. Šlo ale spíše
o to, dát příležitost občanům,
starousedlíkům a pamětníkům,
ale i mladým, a třeba nedávno
přistěhovaným, čerstvým „Chrličákům“, podílet se na tomto
symbolickém záměru. Vždyť ve-

řejné sbírky na bohulibé účely
patřily i v minulosti k životu lidí.
A nebyly to jen sbírky církevní.
Vzpomeňme například na sbírku na nákup stříkačky a dalšího
hasičského vybavení v počátcích
chrlického hasičského sboru.
Na sklonku roku 2015 byla
tedy vyhlášena a téměř celý rok
2016 trvala veřejná sbírka na projekt „Oživme zvoničku“. Někdo
záměr pochopil a podpořil, jiný
ne.Ve veřejné sbírce bylo vybráno
10 292 korun na účet a 13 393
korun v hotovosti do kasičky,
která se objevovala na kulturních
akcích během celého roku. Výše
přípěvku byla naprosto dobrovolná. Vybraná částka byla doplněna
z rozpočtu MČ a firma ELEKON s.r.o. dodala a namontovala technologii pro automatické
zvonění za necelých 50 tis. korun.
Přípravu na připojení stavby na

Bankomat v Chrlicích
Když pracovníci čety MČ
vybourali na podzim loňského
roku přiměřený otvor
do zámecké zdi v těsné blízkosti
radnice, kolemjdoucí začali
tušit, že se schyluje k naplnění
delší dobu trvajících poptávky
po bankomatu v Chrlicích.
No a samozřejmě všechny zajímalo, která že to banka bude
u nás prostřednictvím bankomatu
poskytovat svoje služby.
Vezměme to od začátku. S nástupem do svých funkcí v roce
2014 se vedení radnice zamýšlelo nad přivedením některého
bankovního subjektu do naší
městské části. Bankomaty patří

mezi vymoženosti dnešní doby
a možnost čerpat hotovost ze
svého účtu kdykoli, bez ohledu na
pracovní dobu bankovních úředníků, se stala standardem. Pokud
se navíc tato možnost dá využít
v místě bydliště, pak je to ideální
stav.
Pro zprovoznění bankomatu
v Chrlicích je zásadním faktem
existence blízkých obchodních
center, ve kterých mají svoje zastoupení všechny nejznámější
bankovní ústavy.
To je také důvod proč přivést
některého z nich do blízké a (přiznejme si) poměrně malé městské části Brno-Chrlice, nebylo
jednoduché.
Bylo osloveno několik tradičních bankovních ústavů a po

elektrické vedení provedla pracovní četa MČ. Projekt a připojení samotné realizovala firma
Zemánek.
Při Vánočním setkání u radnice na konci roku 2016 dal starosta
Ing. Fila pokyn a zvon ve zvoničce se po létech opět rozezněl. Od
tohoto okamžiku můžete v okolí
zvonice slyšet každou hodinu jedenkrát odbít a to: ve všední den
od 7 do 19 hodin a o víkendu od
8 do 19 hodin. V poledne odbíjí
12x a v 18 hodin obíjí 6x. Jednou
odbije zvon také o půlnoci. Po
konzultaci s odborníky byla zvolena technologie, při níž úderník

bije do stojícího zvonu, přičemž
zvon zůstal původní.
Zvonění není rušivě hlasité
a časy jsou voleny tak, aby odbíjení neobtěžovalo obyvatele blízkého okolí. Ohlasy spoluobčanů
na obnovu zvonění jsou zatím
veskrze pozitivní. Další etapou by
mělo být noční osvětlení a úprava
přilehlého parčíku.
Chtěl bych poděkovat Vám
všem, kteří jste se zapojili do této
akce. Až Vás nedělní procházka
zavede na Zámeckou a budete mít to štěstí, že právě cinkne
zvon, budete vědět…
Leopold Šrom, místostarosta

stručném průzkumu byl záměr na
zřízení bankomatu odmítnut ze
strany banky jako neefektivní.
Kromě tradičních bank jsou
dnes na trhu také poměrně nové
peněžní ústavy jejichž progresivní

metody jsou nám prezentovány
dnes a denně v televizních spotech. Jedním z nich je také FIO
banka a.s., která byla ochotná vejít
s vedením MČ v užší jednání. Po
stanovení ekonomických a bez- Á
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pečnostních podmínek a také
všech schvalovacích procesech
došlo konečně k dohodě a FIO
banka a.s. je tedy tím, kdo má

v Chrlicích bankomat. K realizaci
byla také nutná dohoda s vedením CSS Brno-Chrlice, na jehož
pozemku se nachází místo, které

bylo vyhodnoceno, jako vhodné,
dostatečně frekventované, dostupné pro občany a vyhovělo také
bezpečnostním požadavkům banky. Stavební úpravy odsouhlasené
odborníky z FIO banky a.s. provedla na sklonku roku 2016 pracovní četa MČ a 27. 2. 2017 byl
konečně na Chrlickém náměstí
zprovozněn bankomat. Je nasnadě, že tato volba jednoho partnera
nemůže uspokojit potřeby všech
občanů. Některým jsme „kápli do
noty“ jiným bohužel ne. Podmínky jsou však dány a přizpůsobit se
jim tak, aby bylo možno vytěžit
z dané situace maximální výho-

dy, není z pozice občana nikterak
složité. Zmínil bych tu i skutečnost, že některé banky již k účtům
nabízí bezplatné výběry v bankomatu libovolného ústavu napříč
spektrem subjektů bankovního
sektoru např. Raiffeisen bank
a Equa bank. Zda se jedná o nastupující trend, ukáže čas.
Vzhledem k podmínkám obsaženým ve smlouvě, jež městská
část uzavřela, apeluji na maximální možné využívání služeb bankomatu, protože pouze tak má
bankomat v Chrlicích budoucnost.
Leopold Šrom, místostarosta

Jak vybírat z bankomatu zdarma
Koncem února byl na náměstí
instalován bankomat Fio banky,
který je k dispozici nepřetržitě
každý den. Vybírat z něj mohou
klienti všech bank, výhodný je ale
zvláště pro ty, kdo mají účet právě u Fio banky. Ta je známá tím,
že si neúčtuje žádné nesmyslné
poplatky a nabízí účet s běžnými
službami zdarma. Neplatíte za založení, ani za vedení účtu. K němu
navíc získáte úplně zdarma platební kartu a 10 výběrů měsíčně
z bankomatů Fio banky. V internetovém bankovnictví můžete bez
poplatků zadávat tuzemské platby
včetně trvalých příkazů a inkas,

i platby v eurech na Slovensko.
Banka navíc umožňuje vkládat
i vybírat hotovost na všech svých
pobočkách, kterých má již 79 po
celé České republice. V Brně má
zastoupení na čtyřech místech,

v ulicích Joštova, Nové sady, Gajdošova a Veveří. Zde vám ochotně se vším poradí a založí účet
zdarma a bez nutnosti splnit jakékoliv podmínky. Stačí mít s sebou
jen doklad totožnosti. A pokud si

budete přát, můžete získat účet
se stejnými výhodami i pro své
podnikání či firmu. Fio banka nabízí účty bez poplatků pro všechny bez rozdílu. Více informací
najdete na www.fio.cz.

Zprávy z radnice

Ze zápisů Rady a Zastupitelstva městské části
Ze 70. mimořádné schůze Rady konané dne 23. 11. 2016 Ze 71. schůze Rady konané dne 1. 12. 2016
Rada

– schválila text dodatku k nájemní smlouvě o nájmu části pozemku CSS
uzavřené za účelem zřízení přístřešku pro umístění bankomatu,
– souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce, týkající se prostoru pro
umístění bankomatu na Chrlickém náměstí,
– souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z programu Státní podpora sportu
pro rok 2017 – PROGRAM 133510 na akci „Rekonstrukce povrchu
sportovního víceúčelového hřiště Nad topoly“,
– schválila termíny uzávěrek příspěvků do zpravodaje Chrlické OKO
pro rok 2017,
– 
schválila prodloužení nájmu bytu č. 2 v bytovém domě Ctiradova 27.

4

Rada
– projednala rozpočet městské části Brno-Chrlice na rok 2017 a doporučila Zastupitelstvu jeho schválení,
– souhlasila s uzavřením dodatku pachtovní smlouvy č. 14-06-03 na
pozemky p.č. 1059 a p.č.1060 v k.ú. Chrlice, týkající se změny účelu
pronájmu,
– souhlasila s umístěním schrán pro listovní doručovatelku v městské
části Brno-Chrlice v ulici Šromova na zeď přístavku na popelnice,
v ulici Nad nádražím k dřevěné tabuli u vstupu na lávku přes železnici,
v ulici V Rejích u hřiště na sloupek orientační mapy,
– projednala žádost o vydání stanoviska k akci „ V511/512 – modernizace vedení“, kterou budou dotčeny pozemky p.č. 3366,
3373, 3384, 3349, 3404, 3411 a 3428, přičemž ke stavbě neměla Á

Zprávy z radnice
námitek za podmínek, že zhotovitel oznámí úřadu městské části Brno-Chrlice zahájení stavby a pokud dojde k dotčení komunikace pro cyklisty na pozemku p.č. 2712 k.ú. Chrlice (Cyklostezka
Brno–Vídeň vybudovaná za dotační podpory) zhotovitel zodpovídá
za škody způsobené během realizace a nápravu provede na vlastní
náklady,
– neměla námitek ke stavbě „Brno, Půvabná, smyčky kNN, P.“, kterou
bude dotčen pozemek p.č. 1817/9 k.ú. Chrlice, tak jak je uvedeno v žádosti a projektové dokumentaci,
– projednala a schválila možnost výpůjčky traktoru v souvislosti s prováděním zimní údržby,
– schválila prodloužení nájmů bytu č. 12 v bytovém domě Ctiradova 27,
– schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Přepravní služby –
doprava odpadu“,
– 
schválila uzavření smlouvy o dodávkách a převzetí spalitelného
odpadu,
– souhlasila s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl předloženou Ochranným svazem autorských práv k dílům
hudebním, z.s., která se týká použití hudebních děl při kulturní akci
Burčákové slavnosti,
– souhlasila s uzavřením licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl předloženou Ochranným svazem autorských práv k dílům
hudebním, z.s., která se týká použití hudebních děl při kulturní akci
Pochod sv. Martina,
– vzala na vědomí výroční zprávy o činnosti Základní školy a Mateřské
školy, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace a Mateřské školy
Brno Šromova 55, příspěvková organizace,
– schválila obsah 123. čísla zpravodaje Chrlické OKO,
– doporučila návrh programu 18/VII. zasedání Zastupitelstva městské
části Brno-Chrlice,
– 
souhlasila s částečnou uzavírkou pozemní komunikace – ulice
U Zbrojnice, na dobu jednoho dne v průběhu měsíce prosince 2016
z důvodu realizace přípojky plynu,
– souhlasila s uzavřením dodatku Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, týkajícího se způsobu poskytnutí finančních prostředků a doby čerpání dotace,
– projednala podnět na oslovení hejtmana Jihomoravského kraje s nabídkou spolupráce na rekonstrukci bývalého učiliště na ulici Roviny
a jeho využití na Domov pro seniory se zvláštním režimem.

Ze 72. mimořádné schůze Rady konané dne 7. 12. 2016
Rada

– souhlasila s prodejem UNC a schválila text kupní smlouvy,
– doporučila Zastupitelstvu úpravu měsíční odměny členům kontrolního výboru Zastupitelstva,
– schválila poskytnutí finančních darů členům komise kultury a školství,
kteří nejsou členy Zastupitelstva.

Ze 73. schůze Rady konané dne 21. 12. 2016
Rada

– souhlasila s dotčením pozemků p.č. 149 a p.č. 161/3 k.ú. Chrlice stavbou „Brno, Pod Hejdou, rozš. DS NN, N.“ tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci,
– schválila prodloužení nájmů bytu č. 8 v bytovém domě Ctiradova 27,
– 
schválila podání výpovědi pojistné smlouvy týkající se pojištění
UNC,
– souhlasila s vyřazením majetku z důvodu prodeje UNC a sypače,
– souhlasila s uzavřením dodatku smlouvy o dílo, uzavřené na akci Hasičská zbrojnice JSDH Brno-Chrlice,
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– vybrala nejvhodnější nabídku pro veřejnou zakázku malého rozsahu
„Studie proveditelnosti účelové komunikace“,
– souhlasila s uzavřením dodatku smlouvy o dílo, uzavřené na akci MČ
Brno-Chrlice – oprava chodníků,
– schválila odměnu ředitelce za rok 2016 z fondu odměn příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana
Broskvy 3,
– schválila odměnu ředitelce za rok 2016 z fondu odměn příspěvkové
organizace Mateřská škola Brno, Šromova 55,
– 
schválila harmonogram termínů schůzí Rady městské části
Brno-Chrlice pro rok 2017,
– projednala podnět paní P. týkající se řešení problémů s osobami narušujícími pořádek v prostoru odpočívadla pro cyklisty u vlakového
nádraží, Rada se shodla na zvýšeném dohledu nad problémovým prostorem prostřednictvím Městské policie.

Ze 74. mimořádné schůze Rady konané dne 29. 12. 2016
Rada

– schválila rozpočtové opatření č. 27/2016.

Ze 75. schůze Rady konané dne 18. 1. 2017
Rada

– schválila ukončení pachtovní smlouvy na část pozemku p.č. 262/2,
– schválila uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny
do objektu na pozemku p.č. 108 k.ú. Chrlice – Zvonice,
– schválila konfirmaci smlouvy o sdružených dodávkách plynu na rok
2017,
– schválila konfirmaci smlouvy o sdružených dodávkách elektrické energie na rok 2017,
– schválila kompenzaci škod způsobených havárií kanalizace v bytovém
domě Ctiradova 27,
– schválila podání žádosti o finanční prostředky z rozpočtu města Brna
na vybavení a opravy Základní školy, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace a Mateřské školy Brno, Šromova 55, příspěvková organizace,
– nesouhlasila s trasou vedení optického kabelu tak, jak je zpracován v projektové dokumentaci SEK Brno-Chrlice a požádala o její
upravení tak, aby pozemek p.č. 790/41 k.ú. Chrlice nebyl stavbou
nijak dotčen, na pozemku p.č. 790/40 k.ú. Chrlice nebude vést kabelová trasa přes plochy zeleně – zatravněné plochy s výsadbou
stromů v části před bytovým domem Šromova č.p. 635/47, tyto plochy nebudou stavbou nijak dotčeny, pozemek p.č. 921/2 k.ú. Chrlice – na tomto pozemku bude napojení objektu bytového domu
Jánošíkova č.p. 705/31 a č.p. 706/33 provedeno v plochách zeleně
podél hranice se zpevněnými plochami vstupních chodníků do objektů tak, aby celistvost zatravněných ploch nebyla narušena, pozemek p.č. 921/39 a p.č. 921/41 k.ú. Chrlice – na těchto pozemcích
bude kabelová trasa vedena tak, aby nebyly dotčeny vzrostlé stromy
u objektu bytového domu Jánošíkova č.p. 705/31, nově provedené
chodníky a vjezdy v ulicích Pěkná a Břetislavova nebudou stavbou
dotčeny,
– souhlasila s uzavřením smlouvy s organizací Veřejná zeleň města Brna,
p.o., o výkonu technického dozoru následné péče díla realizovaného
dle projektu „Příprava a realizace prvků územního systému ekologické
stability – ÚSES v k.ú. Chrlice“ ve čtvrtém roce po výsadbě,
– vzala na vědomí zprávu o činnosti organizační složky Údržba městské
části Brno-Chrlice za rok 2016,
– schválila aktualizaci Přílohy č. 1 Zřizovací listiny organizační složky
Údržba městské části Brno-Chrlice, obsahující soupis svěřeného majetku,
Á
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– vzala na vědomí obsah zprávy o činnosti JSDH Brno-Chrlice za rok
2016 a souhlasila s poskytnutím fin. darů za výjezdy a za příkladnou
práci pro JSDH Brno-Chrlice,
– schválila soupis majetku svěřeného organizační složce Jednotka sboru
dobrovolných hasičů statutárního města Brna, městské části Brno-Chrlice,
– schválila podání návrhu na ocenění pedagogického pracovníka u příležitosti Dne učitelů v roce 2017,
– schválila přehled kulturních, společenských a sportovních akcí, které
v roce 2017 městská část Brno-Chrlice pořádá nebo se podílí na pořádání,
– nesouhlasila s nabytím majetku nepatrné hodnoty zůstavitele Ladislava Š.,
– diskutovala o průběhu činností a časovém plánu instalace bankomatu
na Chrlickém náměstí.

Ze 76. schůze Rady konané dne 1. 2. 2017
Rada

– neměla námitek ke stavbě „Novostavba rodinného domu na pozemku p.č. 182/2 k.ú. Chrlice“ a souhlasila s dotčením pozemků p.č. 177
a 178/1 k.ú. Chrlice stavbou tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci,
– souhlasila s převzetím budoucí dokončené stavby prodloužení účelové
komunikace do majetku města Brna včetně zajištění správy budoucí
účelové komunikace,
– souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu, týkající se akce
„MČ Brno-Chrlice, cyklostezka z ul. Davídkova po p.č. 3117“ se společností Povodí Moravy s.p.,
– souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti, týkající se pozemků p.č 2982, 2004/2 a 2004/18
k.ú. Chrlice se společností Povodí Moravy s.p.,
– souhlasila s využitím pozemku p.č. 2818 k.ú. Chrlice ( účelová komunikace – cyklostezka) jako příjezdové komunikace na staveniště za podmínek, že zhotovitel oznámí úřadu městské části Brno-Chrlice zahájení stavby, zhotovitel pozve zástupce městské části ke
kontrole cyklostezky před a po realizaci a o stavu cyklostezky bude
sepsán protokol podepsaný zástupcem městské části Brno-Chrlice, zhotovitel zajistí po dobu stavby průběžnou údržbu cyklostezky
a pokud dojde během realizace stavby k poškození cyklostezky na
pozemku p.č. 2818 k.ú. Chrlice, zhotovitel provede opravu na vlastní
náklady,
– nesouhlasila s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“ formou vyvěšení tibetské vlajky dne 10. 3. 2017 na budově
úřadu,
– vzala na vědomí oznámení ředitelky Základní školy a Mateřské školy,
Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace o zápisu do 1. ročníku
základní školy, který proběhne ve dnech 7. 4. a 8. 4. 2017 ve třídách –
motivační pohovor, v kanceláři školy – administrace,
– souhlasila s termínem a místem zápisu do mateřských škol na školní rok 2017/2018 u mateřských škol zřízených městskou části
Brno-Chrlice,
– navrhla poskytnutí odměny za I. pololetí školního roku 2016/2017
ředitelce Základní školy a Mateřské školy, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace a ředitelce Mateřské školy Brno, Šromova 55,
příspěvková organizace,
– schválila dohodu o ukončení smlouvy č. 2010016372 uzavřené mezi
společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a statutárním městem
Brnem, městskou částí Brno-Chrlice a schválila uzavření nové smlouvy o dodávce pitné vody pro odběrné místo Ernsta Macha, pozemek
p.č. 83, 84, k.ú. Chrlice, Brno-Chrlice,
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– 
navrhla program 19/VII. zasedání Zastupitelstva městské části
Brno-Chrlice,
– projednala připomínku o rušivém působení ohňostroje, vystřelovaného předchozí týden soukromou osobou v blízkosti Centra sociálních služeb a shodla se na nevhodnosti takového jednání s ohledem
na negativní působení na osoby se zrakovým postižením. Obecně
závazné právní předpisy však neumožňují orgánům MČ takové jednání omezit, či mu zabránit, mimo situaci, kdyby se jednalo o rušení
nočního klidu (po 22 hod.), kdy je možné požádat o pomoc městskou policii.

Ze 77. schůze Rady konané dne 22. 2. 2017
Rada

– 
souhlasila s převodem zůstatku bankovního účtu MČ
35-4756420257/0100, na bankovní účet číslo 2001058211/2010 a zároveň souhlasí se zrušením původního účtu,
– neměla námitek k dostavbě 2.NP rodinného domu Pod Hejdou 10,
který leží na pozemku p.č. 142 k.ú. Chrlice tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci z ledna 2017, za podmínky, že stavba žádnými,
ani podzemními ani nadzemními, konstrukcemi nepřesáhne do okolních pozemků v majetku Statutárního města Brna. Rada doporučila
stavebníkovi řešit majetkoprávní vypořádání pozemku p.č. 142 k.ú.
Chrlice,
– neměla námitek ke stavbě „Novostavba RD“ a souhlasí s dotčením
pozemku p.č. 2129/1 k.ú. Chrlice stavbou tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci,
– schválila zadání zakázky„Brno, MČ Chrlice, ul. Rebešovická, dostavba splaškové kanalizace, prodloužení stoky A1“,
– schválila prodloužení nájmů bytu č. 10 v bytovém domě Ctiradova 27,
– souhlasila s uzavřením smlouvy o překládce sítě elektronických komunikací, týkající se přeložky sítí v souvislosti s projektem „Brno-Chrlice
– cyklostezka z ulice Davídkova po p.č. 3117,
– schválila uzavření dodatku pro rok 2017 smlouvy o dodávce elektrické
energie pro hlásiče místního rozhlasu,
– souhlasila s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně
závazná vyhláška statutárního města Brna č. 13/2015, o místních poplatcích, ve znění pozdějších vyhlášek, bez připomínek,
– udělila výjimku z článku 1 odstavce 1) písm. a) obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2009, o stanovení podmínek pro
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, při
pořádání diskoték, které se uskuteční ve dnech 16. 6. 2017, 21. 7. 2017,
4. 8. 2017 a 25. 8. 2017 v areálu fotbalového hřiště Sportovního klubu
Chrlice spočívající v prodloužení akcí do 02:00 hodin následujícího
dne,
– diskutovala o rozvojových plánech MČ a jejich systematickém zpřehlednění,
– byla informována o blížícím se výročí 100 let od narození významného
chrlického rodáka, účastníka leteckých bojů během II. světové války,
pana Leopolda Šroma a shodla se na vhodnosti uspořádání připomínkové akce.

Ze 78. schůze Rady konané dne 8. 3. 2017
Rada

– schválila uzavření dodatku nájemní smlouvy na část pozemku p.č.
262/2 k.ú. Chrlice,
– neměla námitek ke stavbě „RD Chrlice 475 – rekonstrukce RD“ tak,
jak je uvedena v projektové dokumentaci,
– souhlasila s uzavřením pachtovních smluv na jednotlivé části pozemku
Á
p.č 1030/1, ostatní plocha, o výměře 2621m2, k.ú. Chrlice,

Zprávy z radnice
– neměla námitek ke stavbě „Brno, Davídkova, MČ Brno-Chrlice –
splašková kanalizace“, kterou budou dotčeny pozemky p.č. 2811/1,
2818, 2816/2, 2816/1, 2853, 2977, 2125, 2877, 2979, 907/1, 2128/1,
1987/1, 3189, 3185, 3187, 2811, 2821 k.ú. Chrlice ve vlastnictví
statutárního města Brna tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, pokud realizace bude probíhat za podmínek, že v případě realizace čištění stoky po realizaci plánované cyklostezky na pozemku p.č. 2980 zhotovitel pozve zástupce městské části ke kontrole
cyklostezky před a po realizaci a o stavu cyklostezky bude sepsán
protokol podepsaný zástupcem městské části Brno-Chrlice, bude
přihlíženo k technickým parametrům cyklostezky v případě pojezdu
technikou, případná poškození nově zbudovaných konstrukcí budou opravena na náklady zhotovitele prací na melioračním příkopu,
a zhotovitel zajistí po dobu stavby průběžnou údržbu cyklostezky,
zástupci městské části budou blíže seznámeni s realizací čištění
stoky (meliorační příkop) a bude přihlédnuto k jejich případným
připomínkám, objízdná trasa nákladní dopravy nad 6,5 t z průmyslové zóny Roviny bude vedena na silnici 380 a nikoliv přes ulici
Rebešovická,
– neměla námitek ke stavbě „Brno, U Viaduktu, příp. kNN, R.“, kterou
budou dotčeny pozemky p.č 9/1 a p.č. 20 k.ú. Chrlice,
– schválila zadání zakázky „PD studie dopravního řešení Prodloužení
ulice Tovární MČ Brno-Chrlice“,
– schválila odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pro rok
2017 příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Šromova 55,
– schválila odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku pro rok
2017 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Brno,
Jana Broskvy 3,
– souhlasila s vyplacením pojistného plnění organizaci Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace za
škodní událost ze dne 23.1.2017,
– souhlasila s přerušením provozu mateřské školy organizace Mateřská
škola Brno, Šromova 55, příspěvková organizace od 24. 7. 2017 do
31. 8. 2017,
– souhlasila s přerušením provozu mateřské školy a školní družiny organizace Základní a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková
organizace od 3. 7. 2017 do 18. 8. 2017,
– diskutovala o přípravách a podobě slavnostní akce u příležitosti stého
výročí narození Leopolda Šroma, předběžný termín akce je stanoven
na 9. září,

Z 18. zasedání Zastupitelstva konaného dne 19. 12. 2016
Zastupitelstvo

– schválilo rozpočtové opatření č. 22/2016, 24/2016 a 25/2016,
– schválilo Zprávu o plnění a čerpání rozpočtu městské části Brno-Chrlice k 31. 10. 2016,
– schválilo Závazné ukazatele rozpočtu, kdy závaznými ukazateli jsou
jednotlivé paragrafy a rozpočtové výdaje, vztahující se k jiným rozpočtům a stanovilo, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými
příkazci operací překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku
2017. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně
mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do
plného třídění rozpočtové skladby je v kompetenci Odboru finančního
a sociálního Úřadu městské části, který s ním seznámí Radu městské
části a Finanční výbor,
– schválilo rozpočet městské části Brno-Chrlice na rok 2017,
– schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy z programu „Státní podpora sportu pro rok
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2017 – PROGRAM 133510“ na akci „Rekonstrukce povrchu sportovního víceúčelového hřiště Nad topoly“,
– nesouhlasilo s navrhovanou podobou Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínek pro zajišťování bytové náhrady a to zejména z důvodu nepřipravenosti a nekoncepčnosti předloženého materiálu a jeho neaplikovatelnosti
do praxe, především ve vztahu k zavedeným pravidlům přidělování bytů v městské části a hospodaření městských částí se svěřeným
majetkem,
– souhlasilo s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol a novelizovaný návrh obecně závazné
vyhlášky, kterou se stanoví spádové obvody základních škol bez připomínek,
– schválilo, v příloze č. 2 obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna, o pravidlech pro pohyb psů, která ruší a nahrazuje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek, vymezení
prostorů, kam je vstup se psy zakázán takto:
Dětská hřiště, víceúčelová hřiště a sportoviště při ulicích:
– Pěkná (sídliště) – část p.č. 790/44 k.ú. Chrlice
– Šromova a Pěkná (sídliště) – část p.č. 790/41 k.ú. Chrlice
– Jánošíkova a Šromova (sídliště) – část p.č. 921/2 a část p.č. 790/2
k.ú. Chrlice
– V Rejích – část p.č. 1369/1 k.ú. Chrlice
– K Lázinkám – část p.č. 173/1 a část p.č. 173/5 k.ú. Chrlice
– Nad Topoly – část p.č. 4166 k.ú. Chrlice
– schválilo návrh, aby v obecně závazné vyhlášce statutárního města
Brna, o pravidlech pro pohyb psů, která ruší a nahrazuje obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna č. 21/2009, o pravidlech pro
pohyb psů na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších vyhlášek, byla
zachována povinnost osob doprovázejících psa na veřejném prostranství zajistit, aby pes byl vybaven evidenční známkou, kterou majitel
psa obdrží bezplatně od městské části příslušné podle místa trvalého
pobytu nebo sídla,
– schválilo harmonogram termínů zasedání Zastupitelstva městské části
Brno-Chrlice pro rok 2017 takto: 15. 2., 19. 4., 21. 6., 13. 9. a 6. 12,
vždy v 17.00 hodin,
– stanovilo měsíční odměny členům kontrolního výboru Zastupitelstva
městské části Brno-Chrlice od 1. 1. 2017.

Z 19. zasedání Zastupitelstva konaného dne 15. 2. 2017
Zastupitelstvo

– schválilo rozpočtové opatření č. 2/2017,
– schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu
Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského
kraje na období 2017 – 2020 na pořízení a opravy věcných prostředků
požární ochrany v rámci požární ochrany,
– souhlasilo s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se mění a doplňuje Statut města Brna, bez
připomínek,
– souhlasilo se stávajícím znění přílohy obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011, o regulaci veřejné produkce hudby
v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění pozdějších
vyhlášek,
– 
místostarosta seznámil zastupitele s návrhem Strategického plánu
obce (plán investic a rozvoje), zastupitelstvo diskutovalo o doplňujících návrzích zastupitelů, prioritách a možnostech městské části
Brno-Chrlice.
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Oznámení radnice
TERMÍNY ČIŠTĚNÍ
KOMUNIKACÍ
Čištění dopravně
významných
komunikací (ZÁKOS)
Ul. REBEŠOVICKÁ

7. 4. 2017 a 10. 11. 2017
Čištění provede společnost Brněnské komunikace a.s.
V uvedených termínech bude
na ul. Rebešovická platit „Zákaz
zastavení“. Přechodné dopravní
značení bude rozmístěno nejpozději 7 dnů předem.

Blokové čištění
místních komunikací
Blok č. 1
Ulice: K Lázinkám, Pod Hejdou,
Blümlova (včetně parkoviště při
ul. Blümlova u tenis. kurtů), Na
Mlatech, Prokešova, spojnice Prokešova – Chrlické náměstí (včetně parkoviště před Tip sportem),
parkoviště za ÚMČ, U Dráhy,
Jana Broskvy, Obilní, Vilová, Nad
Nádražím, Kunešova, Půvabná,
Rozkošná, Nad Topoly, parkoviště
při ul. Zámecká (naproti restaurace U Filů), Ernsta Macha.

Blok č. 2
Ulice: Ctiradova, Západní, Břetislavova, Spádová, Podhrázní,
Pěkná, Šromova, Jánošíkova,
K sídlišti, Okrajová, spojnice Jánošíkova – Davídkova (včetně
přilehlých parkovišť).

S dopravním značením

Termín

Čas/hod.

19. 4. 2017
8.00–15.00
6. 11. 2017
Bez dopravního značení
Termín

Čas/hod.

14. 8. 2017 8.00–15.00
Čištění bude provádět firma FCC Žabovřesky s.r.o., tel.
541 211 888.
V souvislosti s blokovým čištěním bude provedena místní
úprava silničního provozu a stání na komunikacích přenosným
dopravním značením, které bude
instalováno minimálně 7 dní předem.
Nerespektováním dopravního
značení se provozovatel vozidla
vystavuje riziku sankcí ze strany
městské policie, dále pak riziku
odtažení vozidla na své náklady
(§ 19b zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů).

Pravidla odtahů
vozidel při blokovém
čištění

Odtahy vozidel při blokovém
čištění zajišťuje pro statutární
město Brno společnost Brněnské
komunikace a.s.
Pro efektivní čištění komunikací
je nutné zajistit vozovky bez parkujících vozidel, což je závislé na
respektování legislativních ustanovení řidiči vozidel tak, jak to ukládá
§ 19b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, kdy porušení
zmíněných právních předpisů má
za následek odtažení vozidla na
náklady jeho provozovatele.
Odtažená vozidla budou umístěna na odstavnou plochu odtahové služby Zdeněk Černý:
místopisně Drážní 9, 664 52 Brno-Slatina, areál F. K. Holoubek,
tel: 548 217 484, 547 357 384,
602 737 673, 606 745 412.
Na záchytné parkoviště je
možné se dostat spojem MHD
- autobus č. 77 vyjíždí na trasu
ze zastávky „Úzká“. Vchod na
záchytné parkoviště se nachází
u zastávky „Drážní“.
Výdejní doba odtažených vozidel je v pracovní dny nonstop, vyzvednutí v ostatní dny je možné
dohodnout na tel. č. 606 745 412.
Odtahová firma nahlašuje tuto
skutečnost rovněž Policii České
republiky (tel. č. 158).

Stávající cenové relace odtahů
jsou určeny na základě usnesení schůze Rady města Brna č.
R6/085 konané dne 14. listopadu
2012 takto:
– Cena za zahájený odtah
vozidla  400,- Kč vč. DPH
– Cena za nedokončený odtah
vozidla  1.000,- Kč vč. DPH
– Cena za dokončený odtah
vozidla vč. parkovného

1.920,- Kč vč. DPH
– Cena za zpětný odtah vozidla
vč. parkovného

3.720,- Kč vč. DPH
Vozidla jsou vrácena zpět do
lokality místa odtahu pouze na
základě požadavku provozovatele
vozidla.
Informace o termínech blokového čištění jsou pravidelně zveřejňovány příslušnými městskými
částmi na jejich úřední desce, kdy
si jednotlivé městské části vyhrazují právo změn, doplnění, nebo
vynechání termínů blokového
čištění.
Odbor všeobecný
ÚMČ Brno-Chrlice

Informace
pro držitele psů
Upozorňujeme držitele psů,
že do 31. března 2017 dle vyhlášky statutárního města Brna
č. 13/2015, o místních poplat- Á

S dopravním značením

Termín

Čas/hod.

12. 4. 2017
8.00–15.00
30. 10. 2017
Bez dopravního značení
Termín

7. 8. 2017
8

Čas/hod.

8.00–15.00

https://www.google.cz/maps/dir/49.1891268,16.6138832/49.166978,16.685807/@49.1790109,16.6502431,15z/data=!4m2!4m1!3e3
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Ty, kterým to naopak jedno
není, rádi uvítáme
v sobotu 8. dubna v 8.30
h před úřadem městské části
na Chrlickém náměstí
odkud se vydáme uklidit
Chrlice a okolí.

PŘIJĎTE UDĚLAT NĚCO PRO
SVOJI OBEC, MÁ TO SMYSL!
cích, v platném znění, bylo nutné
uhradit poplatek ze psa. Poplatek
je možné uhradit vždy přímo na
ÚMČ Brno-Chrlice, dveře č. 12,
1. patro – pí Šmerdová, popř. na
nový účet vedený u FIO banky a.s., číslo účtu: 230 105 81
92/2010 + variabilní symbol
(číslo známky). Sazby poplatku
zůstaly nezměněny.
Nové držitele psů upozorňujeme, že k poplatkové povinnosti
se přihlašují psi od věku 3 měsíců. Poplatník je povinen podat
písemně ohlášení k poplatku.
Rovněž je povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na
vznik nebo zánik poplatku, popř.
jeho výši (převzetí psa, případné
změny trvalého bydliště, odhlášení z důvodu úhynu nebo utracení) do 15 dnů od vzniku těchto
skutečností. Přihlášení psa se týká
i psů z útulku, i když jsou dle výše
uvedené vyhlášky na dobu jednoho roku od poplatku osvobozeni.
V případě, že poplatník nárokuje
slevu poplatku (typickým příkladem je důchodce, kdy důchod je
jeho jediným zdrojem příjmů), je
nutno doložit nárok vhodným dokladem (důchodový výměr, útržek
složenky z výplaty důchodu, dopis
o valorizaci). Občanský průkaz
není dokladem o důchodu.

Aktuální sazby poplatků
ze psů:
bytový dům
1.000,- Kč
za druhého a každého
dalšího psa 
1.500,- Kč
rodinný dům
200,- Kč
za druhého a každého
dalšího psa 
300,- Kč
Držitel, který je poživatelem invalidního, starobního, vdovského

nebo vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmů,
nebo poživatel sirotčího důchodu:
bytový dům
200,- Kč
za druhého a každého
dalšího psa 
300,- Kč
rodinný dům
100,- Kč
za druhého a každého
dalšího psa 
150,- Kč
V případě, že poplatek za psa
není dosud uhrazen, je nutné
tak učinit neprodleně.

odbor všeobecný

Ukliďme
Česko 2017

Bohaté příděly sněhu letošní zimy roztály, první sluníčko
vytáhlo už zahrádkáře k úklidu
a přípravě svých zahrádek, sportovci sedlají své bicykly a spousta
z nás se v neděli po obědě vydává
na jarní procházky do okolí Chrlic. Při sváteční procházce však
celkový dojem z tohoto okamžiku
kazí pohled na to jak macešsky se
my lidé chováme k přírodě.
Ustoupivší sníh odkryl tento fakt v plné nahotě. Množství
odpadků, petlahví, či obalů od
fastfoodových jídel svědčí o tom,
že se nejedná o ojedinělá jednání jednotlivců. Zřejmě je čím dál
větší skupině lidí(?) jedno, v jakém prostředí žijeme.

2. v hotovosti:

a) pokladna na Šumavské ulici
č. 33, budova A, po celý rok
b) od března do května pokladna MMB, Malinovského
nám. 3, přízemí

POKLADNÍ HODINY
Po 8.00–17.00
Út 8.00–12.00 13.00- 14.30
St 8.00–17.00
Čt 8.00–12.00 13.00-14.00
Pá 8.00–12.00

3. poštovní poukázkou

Dobrovolníkům budou rozdány pogumované rukavice.
Úklid je každoročně součástí
celorepublikové akce.
Podrobné informace o akci
„UKLIĎME ČESKO 2017“
naleznete na
http://www.uklidmecesko.cz

Dotazy zodpoví:
Místostarosta MČ Brno-Chrlice, Leopold Šrom, tel. 724 380 474
Odbor všeobecný ÚMČ Brno-Chrlice, Miroslava Houšťová,
tel. 545 427 217

Poplatek
za komunální
odpad

Splatnost do 31. 5. 2017
základní sazba
670 Kč
snížená sazba
500 Kč
více k sazbám na
www.brno.cz/odpady

Možnosti úhrady poplatku
I. bezhotovostním převodem:

na účet: 
111220022/0800
variabilní symbol:

rodné číslo poplatníka
konstantní symbol:
1318

variabilní symbol:

rodné číslo poplatníka
složenky možno vyzvednout na
podatelnách úřadů městských
částí nebo kontaktních místech
MMB.
Za domácnost může odvádět
poplatky společný zástupce. Tento
je povinen správci poplatku písemně oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádí (lze i elektronicky na webové
stránce www.brno.cz/odpady).
Telefony:
542 174 304-315, 318–322
e-mail: odpady@bmo.cz
Informace o systému odpadového hospodářství ve městě Bmě –
sběr a svoz komunálního odpadu,
sběr a svoz využitelných složek komunálního odpadu, obsluha sběrných středisek najdete na www.
sako.cz., umístění nádob na využitelné složky komunálního odpadu
najdete na www.bmo.cz/mapy

Místní poplatek za provoz
systému nakládání
s komunálním odpadem

V loňském roce bylo na místním
poplatku vybráno 239,3 mil Kč,
což odpovídá předpokládanému
příjmu a což rovněž svědčí o dobré
platební morálce zpoplatněných
osob.
Děkujeme Vám všem, kteří jste
přispěli zlepšení práce úřadu svými podněty, a v neposlední řadě
všem, kteří jste řádně a včas splnili své poplatkové a ohlašovací
povinnosti.
Letošní rok pro poplatníky
v Brně nepředstavuje oproti loňskému roku žádné změny. V platnosti beze změn zůstává i obecně
závazná vyhláška č. č. 10/2015, Á
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jakož i sazby (670 Kč a 500 Kč
pro děti do 3 let věku a seniory
od 70 let věku).
Splatnost poplatku je k 31. 5.
2017, při bezhotovostní platbě
se i nadále uvádí jako variabilní
symbol rodné číslo poplatníka,
číslo účtu správce daně je:
111 22 00 22/0800.
Doporučujeme provést bezhotovostní úhradu, dokladem
je pro Vás výpis z účtu a nemusíte svůj čas věnovat osobní
návštěvě pracoviště a čekání na
pokladně.
Na www.brno.cz/odpady najdete formuláře k plnění ohlašovací povinnosti, jakož i další
údaje a užitečné odkazy.
Správcem daně pro celé město
Brno je Odbor životního prostředí
Magistrátu města Brna, Oddělení
správy poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 33.

Nezapomeňte,
že od 1. 1. 2016 platí:

V případě, že je poplatník
ke dni splatnosti poplatku nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti
nebo který je ke dni splatnosti
omezen ve svéprávnosti a byl mu
jmenován opatrovník spravující
jeho jmění, přechází poplatko-

vá povinnost tohoto poplatníka
na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka! Je-li zákonných
zástupců nebo opatrovníků více,
jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdílně.
S poplatkovou povinností souvisí
i městem nově zavedený motivační nástroj, kterým je příspěvek na
základní roční nepřenosnou elektronickou „šalinkartu“ pro zóny
100+101 zakoupenou od 1. 1. 2017
(respektive od spuštění e-shopu
Dopravního podniku města Brna
a.s., který najdete na stránkách
www.brnopas.cz). Pokud Vás zajímá, jak získat dotaci, podívejte se
na podrobné údaje na stránkách
www.brno.cz/salinkarta.

Svoz odpadu

Od 1. 4. 2017 bude v některých
lokalitách směsný komunální
odpad z černých popelnic nově
svážet městská společnost SAKO
Brno, a.s. Ve vybraných oblastech proto bude měněn svozový
den. Informaci o konkrétním
svozovém dni naleznou občané
v průběhu března v domovních
schránkách. Více informací na
www.sako.cz nebo na telefonním
čísle 548 138 315.

BRNO MODERNIZUJE SÍŤ
KONTEJNERŮ NA SKLO
SKLO
BÍLÉ

SKLO

SKLO

SMĚS

• POSTUPNÁ OBMĚNA KONTEJNERŮ NA SKLO
Od 1. března společnost SAKO postupně obměňuje kontejnery
na sklo na celém území města Brna. Obnova bude dokončena
v dubnu, kdy z města zmizí většina starých zelených kontejnerů.
• ZAVÁDĚNÍ TZV. DUO KONTEJNERŮ
Dva zelené kontejnery na bílé a barevné sklo nově nahrazuje
jeden kontejner se dvěma vhozy a vnitřní přepážkou, který
umožňuje oddělené třídění bílého a barevného skla.
• ÚSPORA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Rozhodnutí o výměně kontejnerů předcházela analýza
a optimalizace sběrné sítě. Výsledkem bude úspora veřejného
prostranství, pro kterou je klíčové snížení počtu kontejnerů za
současného zachování objemů jednotlivých nádob.
• SVOZ SKLA SPOLEČNOSTÍ SAKO
Doposud společnost SAKO zajišťovala svoz skla vlastními
prostředky pouze v případech podzemních kontejnerů a skla
vytříděného ve sběrných střediscích odpadu. Od 1. dubna bude
všechny kontejnery vyvážet vlastními silami.

Pozvánky

POZVÁNKA NA DĚTSKÝ DEN S DIVADELNÍM PŘEDSTAVENÍM
V neděli 28. května ve 14.00 hodin bude zahájen

DĚTSKÝ DEN V AREÁLU TENISOVÝCH KURTŮ
Pro děti jsou přichystány soutěže, skákací hrad a občerstvení.
Poté bude program pokračovat v 16.00 hodin dětským
divadelním představením v provedení Divadla Navlnce.
V 18.00 hodin začne divadelní představení pro dospělé.
Divadlo Prkno se představí hrou Dámská šatna, komedie A. Goldflama.

Srdečně zve Kulturní komise
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017

KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ

Trikralova
sbirka

PODĚKOVÁNÍ
Jménem Diecézní charity Brno ze srdce děkujeme všem koledníkům,
vedoucím skupinek, duchovním a dárcům
za podporu Tříkrálové sbírky 2017.
Na území brněnské diecéze (jižní Moravy) se letos vykoledovalo
23,7 mil. Kč, což je téměř o 1,4 mil. Kč více než v loňském roce.
V Brně dárci darovali do kasiček 1 984 572,- Kč,
což je o 67 tis. Kč více než loni.

V Brně-Chrlicích se vykoledovalo
48 145,- Kč
DĚKUJEME VÁM!
Podpořené projekty v loňském roce a přehled záměrů využití
letošního výtěžku naleznete na:
http://dchb.charita.cz/sbirky/trikralova-sbirka-dchb/

Mons. Josef Zouhar
prezident Diecézní charity Brno

www.trikralovasbirka.cz

Ing. Mgr. Oldřich Haičman
ředitel Diecézní charity Brno

www.facebook.com/trikralovasbirka

V

elikonoce jako svátky jara a lidových zvyků
zná každý z nás. Krásné prožití dnů volna
a požehnané svátky si navzájem přejeme. My
křesťané oslavujeme velikou Boží lásku, která se nám
ukázala obětí Ježíše Krista za nás a nabídla nám budoucnost ve zmrtvýchvstání. Jako výraz poděkování
Pánu Bohu se nám nabízí bohoslužby v kostele Zvěstování Panny Marie:

✿Z
 elený Čtvrtek – 18.00 h

✿V
 elký Pátek –
 křížová cesta – 17.30 h
– obřady – 18.00 h
✿B
 ílá Sobota – 20.00 h

✿H
 od Boží Velikonoční – 7.30 a 10.00 h
✿P
 ondělí Velikonoční – 7.30 a 10.00 h

Chrlický Klub žen z.s.
ve spolupráci s Dobrovolnými hasiči
a pod záštitou radnice Brno-Chrlice zve
všechny malé i velké čarodějnické bytosti na

každoroční slet
Ten se bude konat v neděli 30. dubna 2017
od 17 hodin v tenisovém areálu.

Srdečně Vás také zvu na hudebně – literární
vystoupení „Křesťanské Velikonoce v hudbě, slově
a poezii“ na kterém budou účinkovat: Akademické
pěvecké sdružení Moravan Brno, Ludmila Zipfelová (próza), Marie Sychrová (poezie), Lenka Kuchařová (kytara) a Miloslav
Strejček (housle – viola). Vystoupení se koná
v kostele Zvěstování
Panny Marie v neděli 23. dubna 2017
v 15hodin.
P.

Luboš Pavlů, farář

www.farnostturany.cz
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Tříkrálová sbírka
Letošní tříkrálová sbírka v Chrlicích
byla opět úspěšná. Vybralo se
o 12 tisíc korun více než minulý
rok. Celkem je to 48 145 korun.

Mám velkou radost, že se nám
podařilo poprvé vytvořit tříkrálové skupinky koledníčků na chrlických bytovkách. Je to díky ochotným rodičům paní Přikrylové
a panu Vachovi, kteří byli vedoucí
skupinek. Koledníčci byli Radka
a Josef Přikrylovi, Jakub Dobeš,
Jakub a Kryštof Vachovi a Štěpán
Štipčák. Moc děkujeme a těšíme
se, že budou v započaté tradici
pokračovat. V oblasti nad nádražím to byly ochotné maminky
Růženka Řehůřková a Miroslava
Hloušková a koledníčci Lenka Řehůřková, Linda a Marcela
Hlouškovy, Tomáš a Honzík Be-

ránkovi a Lucka Moravcová. Na
Zámecké ulici koledovaly maminka Lucka Krejčí a děti Matyáš a Terezka.
Další koledníčci
v Chrlicích Gábinka
a Daneček Pfajfrovi, Tadeáš a Šimon
Sobotkovi, Štěpánek Petřík a rodiče
Petříkovi. Dospělí
koledníci paní paní
Treschlová,
Miroslava
a Veronika Hiclovy.
Koledníci děkují za štědrost
a vlídné přijetí. Mnoho ochotných

dárců je zvalo na čaj a zároveň se
i ohřát, neboť bylo opravdu mrazivé počasí. Všichni to rádi využili
a opravdu se i ohřáli, zvláště malé
děti. Já jsem chodila s Jozefinou
Treschlovou v Rosenberku. Tam
na nás už čekala paní
Žvaková s výborným
domácím
punčem
s ovoce, který nám
přišel v tomto počasí
opravdu vhod. Moc
jí za to děkujeme.
Bylo to moc milé.
Jménem Charity
děkujeme všem ochotným
dárcům, jejich dary jistě pomůžou mnoha potřebným lidem.

Hiclová Marie

Dětský maškarní ples aneb Zimní hrátky
Už několik desetiletí pořádá
Klub žen v jedné z lednových
nedělí dětský maškarní ples. Ani

letošní rok nebyl výjimkou. Rodiče nastrojili děti do nejrůznějších
maškarních modelů. V zahrad-

ním sále chrlického zámku se
sešly načančané princezny a víly
i tajemní piráti a rytíři, a mno-

ho dalších masek. Po společném
focení už se drobotina nemohla
dočkat, aby si užívala stylových
her a radovánek. I když bylo venku sněhu dostatek, děti na sále
běžkovaly na papírových lyžích,
bruslily na kobercových bruslích
a přišlo i na novinové koulování
s nerozpustným sněhulákem. Bavil se každý po svém. Babičky si
třeba jen tak povídaly u kávičky
a někteří rodiče se svými ratolestmi tancovali při rozverné muzice.
Spokojené odcházely snad
všechny děti. A rodiče? Snad také.
Děkujeme sponzorům a všem,
kteří přispěli k tomuto půvabnému odpoledni.
Za Klub žen Hela Vránková
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Ostatky
Vzduchem se line vůně
koblížků, božích milostí
a uzeného. Typická vůně,
masopustu, fašanku,
ostatků...
V sobotu 25. února se ráno sešly masky na náměstí u hasičky,
aby započaly ostatkový průvod
obcí. K vidění byla Maková panenka, hasič, Rákosníček, klan
upírů, kočička, krokodýl, tučňák,
babka, ale také třeba i superhrdina, nebo krabička cigaret. Účast
masek byla sice menší, počet ale
vynahradila kvalita. Počasí nám
letos přálo a za doprovodu naší
oblíbené dechové hudby Úsviťanky obchůzka Chrlicemi rychle

ubíhala. K posilnění na cestu a k
dobré náladě přispěly také výborné koblížky a další drobné občerstvení, kterými občané masky
přivítali.
Večer kolem osmé hodiny
jsme se sešli ve sklípku pod rad-

nicí, kde se konala ostatková
zábava. K dobré náladě, tanci
i poslechu hrála cimbálová muzika Donava. O půlnoci jsme
veršovaně zhodnotili celý uplynulý rok v Chrlicích, řádně pochovali basu a pro nadcházející

Z činnosti našich seniorů
Jak ten čas běží....Není to tak
dávno, co jsme se loučili s rokem
2016 a už je tu třetí měsíc roku
dalšího. Ale abychom nepřeskakovali. To, v co jsme tajně
doufali, se stalo skutečností.
Asi jsme byli opravdu hodní
a tak sv. Mikuláš mezi nás opravdu
přišel - samozřejmě i se svojí andělsko-čertovskou družinou. Hovořil o hodnotách času v lidském

životě, o úloze prarodičů při stmelování generací v rodinách a potřebě předávat historii rodin, státu
a světa těm, kteří přijdou po nás.
V závěru roku se opět konalo
předsilvestrovské posezení v hasičce, na které přišlo 23 osob. Zábava byla dobrá, bylo hodně vtipů, veselí a zpěvu za hudebního
doprovodu pana Viléma Haška
z Centra sociálních služeb (CSS).
Tímto se dostáváme už do nového roku, na jehož začátku (9. led-

na) se konala v sále CSS výroční
členská schůze Spolku seniorů
(dříve Klubu důchodců) za účasti
p. starosty ing. Lukáše Fily a ředitele CSS ing. Miloše Palečka.
Předsedkyně paní Hana Zadáková
přednesla zprávu o činnosti Spolku
za rok 2016 a byly podány zprávy
finanční a revizní. V rozpravě vystoupil p. starosta, který poděkoval
za činnost Spolku a jeho příspěvku
ke kulturnímu životu v obci, hovořil o plánech akcí ÚMČ pro tento

dobu postní jsme se rozloučili
s obdobím zábav a plesů a dalších radovánek.
Všem, kteří přispěli k ostatkové
tradici děkujeme!
Sdružení pro zachování
kulturních tradic
rok. Slíbil také navýšení dotace pro
činnost Spolku seniorů. Odpověděl dotazy z pléna.
Ze zdravotních (osobních)
důvodů odstoupily z výboru
paní pokladní Šebelová, kterou
nahradí paní Králová a členka
paní Straková, kterou nahradí p.
Drlíček. Obě změny byly odsouhlaseny. Každý z účastníků schůze obdržel plán akcí na rok 2017.
Členská schůze schválila přihlášky čtyř nových členů - klientů
CSS. Všichni účastníci a hosté
byli pozváni na maškarní zábavu
25. února, která se bude konat
v holaské orlovně.
--Z termínu naší maškarní zábavy jsme měli poněkud obavy.
Sobota 25. února byl totiž den,
kdy se v okolních obcích konaly
Ostatky, navíc týden před námi
byla na orlovně Společenská zábava sportovců TJ Holásky, které
se ale většinou účastní tuřanští
důchodci. Ozývaly se i hlasy přesunout zábavu na jiný termín.
Naštěstí se tak nestalo a hojná
účast (víc než 100 hostů) nás jen
utvrdila v tom, že naše „Posezení“
jsou oblíbená a lidé se na ně těší
(domácí i přespolní).
Prvním zpestřením byl rej 18
masek za doprovodu jak hudby, Á
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nou“. Všem, kdo se o ni zasloužili,
patří veliké díky. Vyvrcholením byl
smuteční průvod s pochováváním
basy. Kromě výše uvedeného počtu
masek se ho zúčastnilo ještě několik plaček, bílá a černá družička
a „civilní pozůstalí“. Duchovní,
který prováděl smuteční obřad,
se zmínil - v krátkém veršovaném projevu - o spolcích, klubech
a pěveckých sborech, které zesnulá

slečna Basa Zoufalá, za svého života provázela. Přes velký smutek
a srdceryvný pláč končil obřad
křesťanským optimismem: Vaše
Basenka se opět probudí k novému životu – na Bílou sobotu až
zvony zazvoní ke Vzkříšení“ !
Zábava pokračovala ještě asi
1,5 hodiny. Když byl konec, tak
se ještě některým ani nechtělo
domů. Kdoví proč ?

Pozvání na akce Spolku seniorů v I. pololetí 2017

tak i různých nástrojů, jako bubnů, píšťal, vozembouchu, chrastítek apod., na které „hráli“ účinkující.

Jako vždy – s napětím – probíhalo losování vždy bohaté a kvalitní tomboly, kterou tentokrát
můžeme nazvat téměř „bezed-

Jiří Hauska z Chrlic

Jiří Hauska se narodil se v roce
1978, se studiem bojových umění
započal v roce 1987. Od počátku
se věnoval především jihošaolinským stylům pod vedením českých a ruských mistrů a současně
s tím cvičil několik let i Aikido
a Ninjutsu. V roce 1995 zakládá
vlastní školu kung fu pod dohledem svého tehdejšího Mistra
Roberta Mullera, u nějž také složil svoji první zkoušku instruktora pod Voroněžským Centrem
Wushu.
Shodou náhod se setkává s mistrem německé a italské školy
šermu panem Václavem Kotyzou,
který jej přijal za osobního žáka.
V návaznosti na to zakládá Sku-
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pinu historického šermu Dubia
Fortuna a věnuje se také kaskadérství a práci s ohněm. Dubia
Fortuna vystupuje na území celé
ČR a nakonec i v zahraničí. Po 10
letech se rozhodl pokračovat dále
pouze v tréningu čínských bojových umění.
V roce 1996 se v Praze pod
vedením mistra Romana Hladíka dostává ke stylu Hung gar,
který propojuje sílu a lstivost tygra s chytrostí a jemností jeřába
a dále obsahuje mnoho vnitřních
cvičení. Ve studiu stylu Hung gar
pokračoval pod vedením osobního žáka rodiny Lam, mistra Tsoligkase z Řeckých Athén, který
jej také přivedl k závodní kariéře.

Zájezdy: 25. dubna	Vodní mlýn ve Slupi, Malovaný sklípek
v Šatově a Křížová cesta v Bohuticích
30. května	Peklo Medkovy kopce u Hlinska, státní
hrad Lipnice
20. června Strážnice skanzen a zámek, Baťův kanál
Posezení při hudbě – orlovna Holásky 3. června
Všichni jste zváni. Přijďte se pobavit, poučit a poznat nové! FraM
Touha po hlubším poznání stylu
Hung gar jej později dovedla až
ke studiu v Hongkongu, kam se
pravidelně vrací dodnes. V současné době studuje Hung gar
u v Řecku žijícího mistra Tang
Tung Winga pod jehož vedením úspěšně skládá v roce 2010
zkoušku na 6. duan.
V roce 2004 též začíná studovat Chen tai ji quan pod vedením
Pavla Hlavoně, později se zúčastňuje tréninků s Mistrem Chen
Shi Hongem ve Vídni, který jej
v roce 2014 přijímá za osobního
žáka. Také v tomto stylu se dodnes s úspěchy účastní závodů.
V neposlední řadě se věnuje stylu Shaolin Kungfu se sifu Pavlem
Kalou a od také Qi xing tang lang
chuan s mistrem Derekem Frearsonem z anglického Leicestru.

Qi xing tang lang chuan neboli styl kudlanky sedmi hvězd jej
upoutal svoji dynamikou a efektivitou v boji. Dále se dlouhá leta
věnuje boji s nožem (aktuálně zejména Filipino Combat) a s Lukášem Wolfem fullkontaktnímu boji.
V současné době vyučuje a vede
brněnskou Kung Fu Akademii Yulong, která má pobočky ve
Vyškově a Velké Bíteši. V rámci
České federace Wushu zastává
funkci reprezentačního trenéra
a doposud je aktivním členem
české státní reprezentace. V současné době se připravuje na ME
a MS 2017. Každým rokem pořádá Moravský pohár ve Wushu.
Celkově nasbíral kolem 200
trofejí na republikových a mezinárodních závodech, mezi nimi:
• 34
 násobný mistr ČR
• Zlatá

medaile na Mistrovství
Německa, Polska, Norska,
Hongkongu, Belgie
a Rakouska
• ME

2 x stříbrná medaile
• MS
 2008 a 2010 zlatá, stříbrná
a bronzová medaile, 2012 2
x bronzová medaile
• Mezinárodní

závody
Hongkong 2010 6 zlatých
medailí, 2016 5 zlatých medailí
a zisk titulu best of the best
• MS
 v taijiquan 2015 bronzová
medaile
• MS
 Chin woo zlatá a stříbrná
medaile
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Výstava vín
Vinařský spolek Chrlice
uspořádal dne 11. března 2017
tradiční, již 26. výstavu vín.
Hodnocení vín proběhlo dne
5. 3. 2017 v restauraci U Bindrů.
Na výstavě se shromáždilo 523

vzorků,
z toho 357
bílých a 166 červených. Chrličtí
vinaři dodali 140 vzorků.
Šampioni výstavy: mladá bílá
vína Jaroslav Šuléř z Hrádku
u Znojma, ročníková bílá vína
Robert Franz z Újezdu u Brna,

Školství

mladá červená vína Pavel
Musil z Rebešovic, ročníková
červená vína Michal Rovenský
z Chrlic.
K poslechu a ke zpěvu hrála
cimbálová muzika Mládí z Čejče. Jako každý rok byla návštěva
vysoká, vína kvalitní a nálada výborná.
Za Vinařský spolek Chrlice
MVDr. Bohumil Hunkes

Zima v MŠ Šromova
Rozloučili jsme se s obdobím adventu a vykročili rázně do nového
roku 2017. Jen co skončily školákům prázdniny, začala se z nebe sypat
bílá pokrývka. Teprve teď se rozjely zimní hrátky v plném proudu.
Na zahradě mateřské školy se
bobovalo, chodilo po stopách,
stavěli se sněhuláci. Děti si uží-

valy zimy plnými doušky. Nezapomínaly však ani na zvířátka.
Vyráběly lojové koule se semín-

ky pro ptáky, kterými zdobily
stromy na zahradě MŠ. Odměnou jim bylo pozorování rozličných druhů ptactva, jež přilétali
a připravené pokrmy od dětí
konzumovali. V rámci vycházek
chodily děti ke krmelcům v oblasti biotopu a nosily zvířatům
kaštany, které sbíraly na podzim
v zahradě MŠ.
V prostorách MŠ jsme uvítali
2 divadla. První představení byly
naše známé Tetiny a ukázaly nám,
co vše se dá zažít v kuchyni. Druhé divadlo bylo hudební. Divadlo
Animae přijelo do MŠ zahrát pohádku O Smolíčkovi a prostřednictvím příběhu o malém neposlušném chlapci přiblížilo dětem
více svět hudby.

MŠ Šromova na Mateřince
8. březen nebyl jenom Dnem
žen, ale také se konal 22. ročník
nesoutěžní přehlídky mateřských
škol Mateřinky, v sále Břetislava
Bakaly na Žerotínově náměstí.
Naše mateřská škola se Mateřinky účastní již několik let.
Tentokrát se do vystoupení zapojilo jedenáct brněnských mateřských škol a naše školička byla
opět mezi nimi. Představení jsou
opravdu velmi pestrá a kategorie
různé, děti tancují, zpívají, hrají
divadlo.
Našich deset holčiček ze třídy
Motýlků a Sluníček vzaly svůj

úkol velmi zodpovědně a dva měsíce pilně nacvičovaly. Na Mateřince předvedly taneční vystoupe-

ní s názvem Hvězdy. Tanec to byl
moderní, dynamický a vystřídal
ho ještě taneček se stuhami. Hol-

Zimní období jsme zakončili
masopustním karnevalem. V každé třídě MŠ se to hemžilo rozličnými maskami a pobavit nás
přijel i Kuk a Cuk.
Petra Putnová, ředitelka MŠ
ky se cítily jako opravdové star,
protože jim to v kostýmu moc
slušelo.
Celý den byl pro děti velmi
náročný, v dopoledních hodinách
musely absolvovat generálku,
v poledne oběd v MŠ a odpoledne zpět na vystoupení do centra
Brna. Odměnou jim byla medaile, velký potlesk všech v sále
a pochvala nejen od maminek
a tatínků.
Výkony ostatních školek nám
byly inspirací a už se těšíme na
další ročník Mateřinky. Děkujeme rodičům dívek za pomoc
při realizaci a organizaci vystoupení.


Michaela Janíková,

zástupce ředitelky MŠ
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠROMOVA NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Sběr přihlášek v Mateřské škole
Brno, Šromova 55, příspěvkové
organizaci proběhne ve dnech:

Zápis do MŠ proběhne opět
elektronickou formou.
Zákonný zástupce si na níže
uvedených místech zajistí přihlášku, kterou (u koho vyžaduje
zákon) nechá potvrdit u lékaře.

Přihlášku je možné získat:
•N
 A INTERNETU:
18.–30. 4. 2017
www.zapisdoms.brno.cz

•1
 5. 5. 2017
od 13.00 – 17.00 hod.
(ve třídě MŠ, doporučujeme
rodičům s dětmi)
• 16. 5. 2017
od 8.00 – 12.00 hod.
(v kanceláři školy)

S sebou:

•V
 yplněnou a od lékaře potvrzenou přihlášku (u koho zákon
ukládá)
• Rodný list dítěte
• Občanský průkaz
• Doklad o trvalém bydlišti dítěte, je-li odlišné od zákonných
zástupců

•O
 SOBNĚ V MŠ:
19. 4. 2017 od 8.00–16.00 hod.

• OŠMT MMB:
Dominikánské nám. 3, Brno,
Mgr. Dagmar Hanáková

Od 1. 9. 2017 je podle zákona č. 178/2016 Sb.
POVINNÉ předškolní vzdělávání pro děti, které
dovrší 5 let do zahájení povinné školní docházky.
Máte-li dítě ve věku, na který se povinné vzdělávání
vztahuje a dosud MŠ nenavštěvuje, musíte s ním
jít k zápisu do MŠ. Pro děti, které již MŠ navštěvují,
se z pohledu zápisu nic nemění. Nadále zůstávají
v MŠ, kam byly přijaté k předškolnímu vzdělávání
a povinnou předškolní docházku plní v ní.
Všechny mateřské školy mají
nově vymezenou spádovost.
Statutární město Brno vydalo obecně závaznou vyhlášku
č. 3/2017, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol
ve městě Brně.
Spádový obvod pro MŠ Brno,
Šromova 55:
Břetislavova, Ctiradova, Davídkova, Jánošíkova, K Sídlišti, Okrajová, Pěkná, Podhrázní,
Pod Mezí, Rebešovická (lichá č.
37 – 75c a sudá č. 2 – 36a), Roviny, Spádová, Šromova, Tovární,
U Jezu, Zámecká (lichá č. 27 –
69a a sudá č. 22–76).

!

Stále platí, že rodič si může
pro vzdělávání svého dítěte mateřskou školu vybrat.
Budete-li pro své dítě žádat odklad školní docházky, jste povinni
v den zápisu do ZŠ tuto skutečnost
oznámit ředitelce ZŠ podáním žádosti o odklad školní docházky.
Současně tuto skutečnost oznámíte i ředitelce mateřské školy.
Petra Putnová, ředitelka MŠ Šromova

Zápisy do ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3
pro školní rok 2017/2018 
Zápis do ZŠ
Termín zápisu:

Co si přinést k zápisu?
✿ vyplněnou žádost

✿ Pátek 7. 4. 2017

(13.00 hod. – 17.00 hod.)
✿ Sobota 8. 4. 2017
(9.00 hod. – 12.00 hod.)
✿ Nově budete mít možnost
využít rezervační systém,
kde se objednáte na konkrétní termín. Na zvolený
termín přijdete na sekretariát školy s požadovanými dokumenty. Ve třídách
bude probíhat motivační
pohovor s vašimi dětmi.
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✿
✿
✿

✿

o přijetí k základnímu
vzdělávání do ZŠ
(https://zapisdozs.brno.cz/)
rodný list dítěte
občanský průkaz
zákonného zástupce
doklad o trvalém pobytu
dítěte (pokud se liší od TP
zákonných zástupců)
pokud budete žádat
o odklad povinné školní
docházky, přineste s sebou
příslušná doporučení
(PPP + praktický lékař)

www. zschrlice.cz – sledujte!!!

Zápis do MŠ
Jak získat přihlášku:
✿ na internetové adrese

https://zapisdoms.brno.cz/
ve formátu pdf

Výdej přihlášek:
✿ sekretariát,

budova ZŠ a MŠ dne
18. 4. a 19. 4. 2017 od
7.30 hod. – 16.30 hod.,
případně po předchozí
domluvě i v jiný termín
(Markéta Černá,
tel.: 545 219 112,
cerna@zschrlice.cz)

Sběr přihlášek:

✿ sekretariát,

budova ZŠ a MŠ
dne 15. 5. 2017
13.00 hod. – 17.00 hod.
a 16. 5. 2017
8.00 hod. – 12.00 hod.

 PaedDr. Marie Vlčková, ředitelka
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120 let
školy v Chrlicích
Děti z Chrlic a Rosenberka
chodily do školy v Tuřanech.
Nový říšský zákon nařizoval
zřídit školu v obci, kde je
dostatečný počet žáků.
Roku 1872 povolila Zemská
školní rada v Brně zřízení
obecné školy v Chrlicích.

Byl přestavěn obecný dům
na rohu ulice Zámecká a ulice
K Lázinkám. Školu navštěvovalo
149 žáků. Počet žáků se zvyšoval.
V dubnu 1896 bylo započato s výstavbou nové školy na rohu ulice
Prokešova a ulice Jana Broskvy.
Vyučování v této obecné škole
bylo zahájeno 1. března 1897. Ve
své době patřila budova nové ško-

ly k nejlepším a nejmodernějším
v brněnském okrese. Uplynulo
120 let a obecná škola stojí na stejném místě. V roce 1933 započala
výstavba měšťanské školy v místě
zahrady školy obecné. Vyučování v nových prostorách započalo v září 1934. Ve školním roce
1953/1954 bylo na škole 500 žáků
v 17 třídách. V roce 1963/1964
přibyly děti z Rebešovic, kde byla
škola zrušena. Od 1. 8. 1992 byla
ulice Makarenkova přejmenována na ulici Jana Broskvy.
V roce 1995 – 1997 škola prošla velkou rekonstrukcí, přibyly
nové prostory místo dvora, nová

jídelna, šatny, gymnastický sál aj.
Budova školy změnila svůj vzhled
– nová okna a sjednocení fasády.
V loňském roce byla celá budovy školy zateplena a těší se po
20 letech novým barvám. Letos
v březnu si připomínáme 120 let
výročí školy. Každý rok při jubilejním setkání spolužáků obdivují
bývalí žáci vybavení školy, které
poskytuje možnosti vzdělávání
a rozvíjení osobnosti našich dětí.
V současné době se v budově
školy vzdělává 50 dětí MŠ a 400
žáků ZŠ.

Mgr. Jitka Růžičková

učitelka a kronikářka školy

Preventivní program Veselé zoubky
Žáci prvních ročníků se zapojili
do preventivního programu,
který v rámci svých aktivit
připravila Drogerie DM.

Seznámili se hravou formou
s tím, jak pečovat o svůj chrup, jak
vzniká zubní kaz, co je dobré jíst
a čemu se naopak vyhýbat, aby se
zoubky nekazily.

Děti potěšila dárková taštička,
která obsahovala potřeby k čištění
zubů a samolepka s návodem, jak
zoubky správně čistit.
Mgr. Iva Janáčková
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Velký a malý
kamarád
Stalo se již tradicí, že byla
na začátku školního roku
navázána spolupráce mezi
žáky 9. ročníků a prvňáčky.
Vytvořily se smíšené dvojice
a velcí kamarádi byli oporou
těm malým první 2 týdny v září
při přechodu ze šatny do třídy,
při chystání věcí na výuku nebo
je jen tak navštěvovali o pře-

stávkách. Žáčci 1. A a B pak
věděli, že mají někoho, na koho
se mohou obrátit v jídelně, když
potřebují pomoci, či si mohou
jen zamávat při setkáních na
chodbách školy.
Na začátku 2. pololetí se
všichni opět setkali v prvních
třídách, kde vyrobili ve dvojicích vagonky vláčku, který veze

to, co mají ti velcí s malými
společné. Objevily se stejné zájmy, chutě, hudební vkus, stejný domácí mazlíček. Prostě je

Soutěž Empík naděluje
Žáci 4. ročníku se zúčastnili výtvarné soutěže Empík
naděluje na téma: „Hrajeme si se strážníky aneb znáš už
našeho maskota Foxíka?“, kterou pořádala Městská policie
v Brně pod záštitou primátora města Brna.
Do soutěže s tematikou dopravní výchovy jsme poslali obrázky S. Aliwiové, A. Grégrové,
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J. Horváthové, V. Láníčka, S. Řehořové a A. Tvrdé. Před Vánocemi byla soutěž vyhodnocena

a výsledky nás velmi potěšily. Práce Sáry Řehořové ze 4. B získala
v kategorii žáků 3.– 5. ročníku
velmi pěkné 4. místo. Slavnostní
vyhlášení vítězů soutěže se konalo
23. prosince v rámci akce Vánoce
na brněnské radnici. Sára se svými rodiči se tohoto oceňování zúčastnila a z rukou primátora Petra

toho spousta, co velké a malé
sbližuje!
Mgr. Iva Janáčková,
Mgr. Jana Šindelářová

Vokřála převzala diplom a další
zajímavé ceny. Určitě to pro ni byl
nezapomenutelný zážitek. Celkem se do soutěže Empík naděluje zapojilo 16 základních škol
a odesláno bylo více než 400 prací
dětí, z nichž ty nejzdařilejší byly
vystaveny v prostorách Křížové
chodby Nové radnice.
Děkuji jmenovaným žákům za
reprezentaci naší školy.
Mgr. Jitka Ruslerová, učitelka ZŠ

Školství

Chrlické OKO • duben 2017

Kouzlo našeho kraje
V letošním školním roce se žáci pátých tříd naší školy během
projektového vyučování věnovali problematice cestovního ruchu.
Nejdříve se zamýšleli nad
krásami našeho kraje a pomocí brainstormingu vyjmenovali
několik míst, která jsou lákadlem nejen pro turisty. Následovalo rozdělení do náhodných

skupin a zadání úkolu. Úkolem
skupiny bylo navrhnout jednodenní výlet pro skupinu turistů,
před spolužáky svoji nabídku
prezentovat a tím získat co nejvíce hlasů od spolužáků. Všich-

ni se aktivně zapojili do práce,
vytvořili panel s nabídkou, kde
popsali cíl výletu, navrhli
cenu, program a snažili
se připravit i nějakou
zajímavost,
která
by spolužáky zaujala (vizitky, letáčky
nebo drobné transparenty). Následující
den prezentovaly všechny skupiny svoji práci v gymnastickém sále školy, proběhlo

tajné hlasování a projektové
vyučování bylo zakončeno vyhodnocením nejlepší práce
a rozdáním cen. Zvítězili žáci třídy 5. A,
kteří si zvolili za cíl
brněnskou kostnici
u sv. Jakuba, nejvíce
hlasů od spolužáků si
získali originálním nápadem v podobě kvízových
otázek o zvoleném cíli jejich
výletu. 
Kateřina Kratinová

Čtenářský klub
Začátkem února začali někteří žáci druhého stupně docházet
na pravidelnou plavbu za dobrodružstvím, a to s knihou
v ruce do Školního čtenářského klubu, který ve škole vznikl ve
spolupráci s pražskou neziskovou organizací Nová škola o.p.s.
Celý projekt je financován
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR
v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Klub je též propojen s knihovnou Jiřího Mahena v Chrlicích.
Čtenářské společenství se schází
pravidelně v úterý po vyučování,
každé z dětí si najde ve třídě své

oblíbené místo, pohodlně se posadí či lehne na koberec a čte si
knihu. O knihách se pak společně bavíme, diskutujeme, doporučujeme je ostatním a sdílíme
své názory. A aby nám nic nescházelo, uvaříme si k tomu všemu čaj a proti hladu zakousneme sušenku. Jako doma!
Mgr. Lukáš Honzl
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Odpoledne otevřených dveří
ve školním zookoutku

Ráda bych se ve svém příspěvku
ohlédla do doby předvánoční.
Podruhé jsme pozvali do našeho
školního ZOO veřejnost. Žáci
na jednotlivých stanovištích
představili návštěvníkům
všechna chovaná zvířata. Děti
těšilo, že mohou takto uplatnit
své znalosti o našich zvířecích
svěřencích.
Děti též připravily různé úkoly, např. rozpoznávání jedovatého
korálovce od nejedovaté korálovky, anglické názvy živočichů,
poznávání různých typů žabích
snůšek a podobně.
Návštěvníci mohli obdivovat
například tato zvířata: z řad plazů

suchozemskou želvu,
agamu vousatou, gekončíka nočního a užovku červenou, rohatku brazilskou a axolotla
mexického z třídy obojživelníků,
oblovku žravou z měkkýšů, z pavoukovců sklípkana schmidtova,
z hmyzí říše pakobylky a strašilky. V připravených ohrádkách
poskakoval zakrslý králík, činčila
a morče rozetové.
Kdo měl zájem, mohl si jakékoli zvířátko pohladit nebo i vzít
do ruky. Zájemci si též mohli odnést domů malou oblovku nebo
strašilku.
V učebně přírodopisu, kde
akce probíhala, bylo po celé odpoledne plno a velmi příjemná
atmosféra.
Vstupné bylo dobrovolné.
Chtěla bych velmi poděkovat
všem, kteří přišli a přispěli. Výtěžek je využíván pro chod zookout-

Zlatý Ámos
Dne 25. ledna se v budově krajského úřadu
v Brně konalo regionální kolo soutěže
o nejoblíbenějšího učitele – Zlatý Ámos.
Žáci 6. A do této soutěže
přihlásili svou třídní učitelku
Ladu Bízovou. Přes značné
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úsilí a srdceryvnou snahu
se vybraným žákům (Lukáš
Burda, David Podhájský, Jakub Vach) nepodařilo obhájit a probojovat do dalšího
kola – jejich paní učitelka se
umístila na pěkném, avšak
nepostupovém, třetím místě. Kluci prohlásili, že i přes
toto umístění v soutěži je pro
ně paní učitelka Lada Bízová
jasný vítěz.
Mgr. Vladan Chlumský

Filip Žitný, žák 6.A, představuje užovku červenou Sisi
ku, tedy na krmení, podestýlku
a na vybavení terárií.
Dík patří též žákům, kteří se
dobrovolně a hlavně s nadšením
podíleli na průběhu celé akce.
Pomáhali vše nachystat, starali se
o zvířata, odborně představili zvířata návštěvníkům a následně vše
pomohli uklidit. Jsem moc vděčná za to, kolik dětí tu má kladný

vztah ke zvířatům. Jak se k nim
dokážou krásně chovat, ale také
je krmit a čistit jim jejich zázemí.
Myslím, že se odpoledne ve
školní ZOO opět vydařilo ke
spokojenosti všech a že se stane
příjemnou předvánoční tradicí
naší školy.
Ing. Lada Bízová
(vyučující přírodopisu)

Ze společnosti • Různé
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Naši jubilanti
Svá životní výročí v 1. pololetí roku 2017 oslavili a oslaví:
v lednu:

Josef Bartl – 70 let
Miroslav Peška – 70 let
Ludmila Straková – 75 let
František Hudeček – 75 let
Věra Masaříková – 75 let
Miroslava Šromová – 75 let
Marie Kučerová – 75 let
Emilie Haráková – 80 let
Jan Hryciov – 80 let
Marie Hromková – 85 let
Jana Daňková – 85 let
Vladislav Vondra – 92 let
Božena Prokešová – 92 let

v únoru:

Josef Lacka – 70 let
Anna Smažilová – 70 let
Miroslav Němec – 70 let
Marie Navrátilová – 75 let

Hana Konečná – 75 let
Vladimír Beneš – 75 let
Edita Beranová – 80 let
Ludmila Solničková – 85 let
Vítězslav Harák – 85 let
Lubomír Havránek – 90 let
Blažej Prokeš – 95 let
Blažena Vlčková – 93 let

v březnu:

Miloslava Wagnerová – 70 let
Tomáš Březa – 70 let
Marie Hrušková – 70 let
Anna Jeřábková – 70 let
Marie Drličková – 70 let
Jaroslav Horych – 70 let
Miroslav Sušil – 70 let
Květuše Prokešová – 80 let

v dubnu:

Julius Pařil – 70 let
Helena Němcová – 70 let
Marta Křížová – 70 let
František Šustal – 80 let
Marie Gazdová – 80 let
Emilie Lipská – 90 let
Marie Šiková – 92 let

v květnu:

Miluška Veselá – 70 let
Zdenka Fialová – 70 let
Libuše Mášová – 85 let
Vratislav Hanzelka – 90 let

Také si můžeme upéci zdravý zákusek bez mouky.

Fazolové brownies

Zázračná hlíva

1 l drůbežího vývaru
4 brambory
6 lžic smetany (33%)
1 lžička másla
sůl
2 vejce
sklenička nastříhané řeřichy
nebo lístků mladých kopřiv
Postup: Oloupané brambory nakrájíme na kostky, zalijeme vývarem a přidáme máslo.
Vaříme, až brambory
změknou. Před koncem vaření přidáme
řeřichu nebo kopřivy
a smetanu. Necháme
přejít varem. Polévku rozmixujeme. Vejce uvařená natvrdo oloupeme a nakrájíme na kostičky. Polévku na talíři ozdobíme vajíčkem
a řeřichou.

Pavel Adámek – 70 let
Marie Černá – 70 let
Ludmila Šustrová – 80 let
Zuzana Ploticová – 85 let
Jan Šik – 85 let
Antonie Kachlířová – 91 let

Všem oslavencům blahopřejeme a do dalších dní přejeme zdraví, spokojenost a dobrou náladu.

Tip na zdravý oběd
Bylinková polévka

v červnu:

Hlíva ústřičná patří mezi houby
s největším obsahem zdraví prospěšných látek. Její přednosti byly
objeveny již před naším letopočtem – především v Asii a Indii.
Seznam prospěšných látek, které
houba obsahuje, by byl hodně
dlouhý. Mezi nejdůležitější patří polysacharidy, aminokyseliny,
enzymy, peptidy, vitamíny B, C
a D, stopové prvky železa, draslíku, sodíku, zinku a další. To znamená, že snižuje hladinu choles-

terolu, působí příznivě na krevní
tlak a zlepšuje průchodnost cév.
Vláknina, kterou obsahuje, odstraňuje z těla škodlivé látky
způsobující poruchy trávicího
ústrojí.

Hlívový guláš
1 kg hlívy ústřičné
1 cibule
1 žlutá paprika
máslo
4 stroužky česneku
mletá paprika
kmín, majoránka,
pepř, chilli,
bobkový list
sůl
masox na dochucení
Postup: Hlívu nakrájíme na delší
nudle, které zprudka opečeme na
másle. Přidáme jemně nakrájenou cibuli, mletou papriku a sůl.
Dusíme pod pokličkou asi 15 minut. Pak přidáme drobně nakrájený česnek, papriku na kousky
a ostatní koření. Přilijeme vodu
dle potřeby a mírně vaříme asi
hodinu. Potom guláš zahustíme
moukou a ještě povaříme. Podáváme s pečivem.

5 00 g červené fazole
Bonduelle v konzervě
3 vejce
200 g třtinového cukru
(i normálního)
6 polévkových lžic olivového
oleje
6 polévkových lžic kakaového
prášku
1 čajová lžička mleté skořice
1 čajová lžička prášku do pečiva
Postup: Vejce vyšleháme s cukrem a olejem. Fazole propláchneme a rozmixujeme do hladké
konzistence. Kakao a skořici
smícháme s práškem do pečiva
a vmícháme do fazolí. Směs nalijeme do vymazané formy. Pečeme
40 minut na 200 °C.

Dobrou chuť a jarní pohodu přeje
Anežka Stránská
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CUKRÁŘSKÁ VÝROBA
  
  

Ideální místo pro vaší oslavu

– výborné trubičky
– zákusky, cukroví
– dorty

cukrarstvisromova.cz
Petra Šromová
774 550 892
Zámecká 32a
cukrovicko@post.cz
Brno-Chrlice

www.rovensklipek.cz
Chrlické námìstí 4

Gardentech s.r.o.
Mírová 15, ul. Černovická, Brno-Černovice
Tel.: 548 531 294, prodej@gardentech.cz

www.gardentech.cz

Stroje pro les, park a zahradu ověřené profesionály
www.husqvarna.cz | infolinka: 800 110 220
husqv_billboards 3.indd 1

15.1.2009 10:32:55

ELPEMA – Petr Máca
U Lesíčka 18, 620 00 Brno-Brněnské Ivanovice
e-mail: elpema@seznam.cz

Nabízí:

l servis plynových kotlů všech značek a provedení
l servis plynových karem a průtokových ohřívačů
l v případě potřeby osazení originálními
náhradními díly
l pravidelné roční periodické a preventivní prohlídky
l důkladné vyčištění kotlů kondenzačních
i konvenčních
l váš kotel jak plynový, tak elektrický bude vždy
v dobré kondici
l převzetí záručního servisu
l nastavení a seřízení plynových spotřebičů
pomocí moderní diagnostiky
l výměny plynových kotlů

731 934 074

l měření a regulace – vždy se najde řešení
l rekonstrukce topných systémů
l realizace a rekonstrukce odtahů spalin,
komínové systémy, odkouření
l kotle na uhlí a pelety včetně
automatických kotlů
l elektroinstalace slabo i silnoproud
l revize elektrických rozvodů a zařízení,
plynu, vody, topení
l uvádění plynových a tepelných
elektrických spotřebičů do provozu
l projekční a konzultační činnost
l příznivé ceny a bohaté zkušenosti

AUTODOPRAVA
Jan Karpíšek
Kontejnery do 7 tun – Chrlice
Nabízí: – odvoz suti
– odvoz komunálního odpadu
– dovoz písku a stavebního materiálu
– zemní a výkopové práce

mobil: 602 285 264 ● www.adkarpisek.cz
Zámecká 5, 643 00 Brno-Chrlice
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místním občanům. Náklad 1450 výtisků. Redakce si vyhrazuje právo dodané příspěvky redakčně upravit, za obsahovou správnost odpovídá autor. Redakční uzávěrka
tohoto čísla je 10. března 2017. Nevyžádané rukopisy se nevracejí a nejsou archivovány. Uzávěrka příštího čísla je 9. června 2017. Tisk: Jaroslav Olejko, OLprint Šlapanice.

ročník 23, číslo 124 | duben 2017

Chrlické OKO

informační zpravodaj městské části Brno-Chrlice
www.chrlice.brno.cz

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
zima je již za námi
a snad všichni se můžeme těšit na příchod jarního období. S uplynulým zimním období bych
chtěl poděkovat pracovníkům organizační složky úřadu MČ Brno-Chrlice – přezdívané technická četa – za obětavou a namáhavou práci při zimní
údržbě chodníků a komunikací.

Uctění památky Ernsta
str. 2
Macha 
Mikulášská scéna
se líbila…
Tříkrálová sbírka
Chrlice 2016

str. 9
str. 10

Dětský maškarní ples
str. 11
Klubu žen
Ostatky

str. 11

Vojtěch Ryba
mistrem ČR

str. 13

Plynulý zámecký
rozjezd 2016

str. 14

Jarní dílny
v mateřské škole str. 16

Rovněž poděkování patří spoluobčanům, kteří si sníh před svým
domem uklidili sami. Se zimní
údržbou jsem maximálně spokojen, hlavně co se týká území,
zabezpečovaného městskou částí.
Pozice samosprávy sebou přináší mnoho povinností a zodpovědnosti. Každý občan dané
obce vidí prioritu v nějaké jiné
věci. Kromě plánování a pořizování stavebních projektů a studií (abychom byli připraveni na

nové dotační výzvy a příležitosti)
začínáme zvažovat např. i pořízení nových webových stránek,
které přinesou větší přehlednost,
ale i provázanost s moderními
aplikacemi na chytré mobilní
telefony.
V průběhu ledna a února jsem
navštívil náměstka hejtmana jihomoravského kraje Mgr. Šlapala, se kterým jsem po dvou letech
řešil stejnou věc, a to využití bývalého obchodního učiliště na
ulici Tovární, které je opuštěné od
r. 2012. Jednání se vyvinulo v duchu, abych případné další využití

Pozvánky

(myšlenka Rady MČ Brno-Chrlice je vytvoření domova pro seniory) konzultoval s náměstkem
města Brna, zda-li by měli zájem
o tento projekt. Poté následovala
schůzka s brněnským náměstkem
Mgr. Hladíkem, kde proběhla
pozitivní debata v této věci a vyústila další schůzkou na počátku
března, kde jsme si oba daný areál
prohlédli za přítomnosti správce
ze střední školy Charbulova. Následný vývoj bude snad pozitivní.
Náměstek Hladík by v této věci
měl uskutečnit jednání na magistrátu města Brna.
Á
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