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Většina lékařů
stáhla výpověď,
krizový scénář
jde do koše
BRNO (ČTK) Ředitelé jihomoravských nemocnic mohou od včerejška počítat s většinou lékařů, kteří
tam během akce Děkujeme, odcházíme dali výpověď. Velká část jich
do včerejšího dne vzala svůj krok
zpět. Například ve Fakultní nemocnici Brno, kde pracuje přes 900 lékařů, jich dosud nestáhlo výpověď
15. „Mnozí z nich tak již nejspíš neučiní, například proto, že si našli
práci jinde,“ uvedla mluvčí Anna
Mrázová. V jiných nemocnicích je
situace podobná.
V Úrazové nemocnici dostali od
65 lékařů 41 výpovědí. Také tam
většina doktorů počítá podle ředitele Karla Doležala s tím, že zůstane. Jen dva nebo tři lékaři si dohodli práci jinde. Ředitel je bude chtít
ještě přesvědčit, aby své rozhodnutí přehodnotili.
Ve Fakultní nemocnici u svaté
Anny dalo výpověď 142 lékařů, 132
ji do dneška stáhlo. „Platí, že ředitel přijme zpět všechny, kteří budou mít zájem,“ sdělila mluvčí Šárka Urbánková.
Garanci návratu všem lékařům,
kteří o to požádají, dal za krajské
nemocnice hejtman Michal Hašek
(ČSSD). O tom, že ne všichni budou ve snaze se vrátit vítáni, mluvil ředitel Fakultní nemocnice
Brno Roman Kraus. Šéf lékařských
odborů v bohunickém areálu Milan Navrátil však nemá informaci,
že by někdo z jeho kolegů byl odmítnut. Podle mluvčí taková situace možná ani nenastane. Urbánková předpokládá, že lékaři, s nimiž
primáři a vedoucí klinik už nepočítají, nejspíš nebudou chtít vzít výpověď zpátky.
Ředitelé tak mohou zakládat do
šanonů připravené krizové scénáře, které nebudou potřeba. V kraji
se do odborářské akce zapojilo 540
lékařů z 2 888.
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Studenti architektury navrhli,
jak opravit Arnoldovu vilu
Město se chce co nejdříve pustit do oprav Arnoldovy
vily, kde sídlí školka. Studenti architektury navrhli, jak
by k budově šel připojit další pavilon, který by
zajistil dost místa pro sedmdesát dětí.
BRNO Opadaná omítka, netěsnící
okna a zastaralé rozvody už brzy
přestanou hyzdit památkově chráněnou Arnoldovu vilu.
Radní Brna-sever sepsali účtenku na projekt rekonstrukce, kterou
má začátkem března schválit zastupitelstvo. Opravu pak zaplatí
město, které jedná o spolupráci
s ministerstvem kultury.
Školka sídli ve vile šedesát let.
Pro sedm desítek dětí tam ale nejsou vyhovující podmínky, a tak
školka funguje jen díky výjimce od
hygieny. „Současná kapacita záchodů, umyvadel a podlahové plochy odpovídá podle předpisů počtu asi třiceti dětí,“ popsala ředitel-

ka školky Lenka Čoupková. Rekonstrukce dětem umožní v historické
budově s rozlehlou zahradou zůstat. Řešením je přístavek, který by
kapacitu školky zvětšil na sedmdesát míst.

Přístavbu odstraní,
až populační vlna opadne
Studenti architektury z brněnského Vysokého učení technického
navrhli, jak by šlo památkově chráněnou budovu rozšířit. „Přístavba
by měla být lehká, aby se dala odstranit, až populační vlna zase
opadne,“ naznačil Jiljí Šindlar z fakulty architektury, který se studenty na návrzích pracoval.

FAKTA

Historie Arnoldovy vily
Vilu postavil brněnský stavebník
Josef Arnold v roce 1862. Arnold
pocházel z Bavorska a byl jednou
z klíčových postav brněnské
architektury 19. století.
Vila patří k první vlně zástavby
v Černých Polích. Arnoldově rodině
stavba patřila jednadvacet let, pak
střídala majitele a po druhé světové
válce přešla pod národní správu.
Poslední soukromou majitelkou
byla Cecílie Hože, žena brněnského
advokáta Kornelia Hože.
Cecílie byla zároveň teta Grety
Tugendhatové, první majitelky
slavnější vily Tugendhat, která stojí
hned v sousedství Arnoldovy vily.
Od roku 1952 je ve vile mateřská
škola, která se řadí k nejstarším
v Brně. Loni se stala kulturní
památkou.

Vysokoškoláci vytvořili pět studií. „Nový pavilon buď připojili
k budově nenápadným krčkem,
nebo ho zasadili do terénu, aby nevyčníval,“ doplnil Šindlar. Návrhy
opravy Arnoldovy vily i jiných staveb studenti představili na výstavě
ARC – Vize pro Brno, která byla do
poloviny února v Malé Královopolské galerii.
Napojení budovy krčkem je podle Martina Číhalíka z Národního
památkového ústavu jedna z možností, která se při rozšiřování památek používá. „Je to lepší, než
něco přistavovat přímo k budově,“
míní Číhalík.
Místostarostka Brna-sever Zuzana Bímová (Společně pro Brno-sever) snahu studentů vítá. „Mám
v plánu se tento týden sejít s architektkou Petrou Matouškovou
z technické univerzity a spolupráci s nimi se rozhodně nebráníme,“
řekla Bímová. Studentské práce

ale ještě neviděla, tudíž nemůže
posoudit, jestli je radnice opravdu
využije.
Brno-sever vyčlení na přípravu
projektu oprav čtyři a půl milionu
korun. Kolik bude celá rekonstrukce stát, ale zatím nikdo neumí vyčíslit. Před několika lety radnice
odhadovala čtyřicet milionů. Zpamátnění budovy ale opravy prodraží. „Nebude to až tak zásadní. Prvků, které musíme zachovat, není
zase tolik. Jde o kliky, žaluzie, výtah nebo původní dlažbu,“ doplnila Bímová.
Podle náměstkyně primátora
Jany Bohuňovské (ODS) patří oprava vily k prioritám města. „Po dlouhé době, kdy se jen mluvilo, by to
konečně mohlo vypadat dobře.
Protože je budova památkově chráněná, jednáme s ministerstvem
kultury o spolupráci na financování,“ popsala Bohuňovská.
Petra Kozlanská

Přímo na zahradu Školka
v Arnoldově vile má rozlehlou
zahradu. Z navrhovaných přístavků
děti vyběhnou rovnou na trávu.

Chovy vepřů
končí, provoz
se nevyplácí
JIŽNÍ MORAVA (vha) Zemědělci už
nebudou chovat hospodářská zvířata a zásobovat obyvatele potravinami, ale budou v bioplynových stanicích vyrábět elektrickou energii. To
není katastrofická vize, ale skutečnost. Vyplácí se jim to víc. Některé
chovy v kraji mizí už teď, další chovatelé o tom vážně uvažují. „Vepře
chováme na dvou farmách a jednu
z nich rušíme. Chov v Šebetově poběží jen do konce roku,“ říká ředitel Agropodniku ve Skalici nad Svitavou Jan Jurásek. Zemědělcům,
kteří chovají vepře na maso, se nedaří už několik let. Teď je sráží na
kolena dražší krmivo po loňské neúrodě, a k tomu se přidaly nízké výkupní ceny. Důvody jsou různé:
podle zemědělců Němci omezili
spotřebu vepřového a přebytky tlačí sem. Tvrdí, že by chovy udrželi,
pokud by jim jatka platila víc.

Střecha z trávy Návrh studentky Hany Kovářové chce nenápadnou přístavbu školky v Arnoldově vile zasadit do terénu.

Brno-střed brojí proti zahrádkám, chce byty
Radnice nejlidnatější čtvrti chystá připomínky k územnímu plánu. Nové bydlení by mohlo vzniknout i v bývalých továrnách
BRNO Kolik nových bytových
domů ještě unese centrum Brna?
Radní nejlidnatější brněnské části
si myslí, že místa je dost.
Proto chce radnice podat připomínky k právě projednávanému
konceptu územního plánu.
Politici navrhují, aby nové byty
vznikly hlavně na úkor zahrádkářských kolonií. Proti tomu se ale
bouří zahrádkáři.
Podle starosty Libora Šťástky
(ODS) existují na Brně-střed pozemky, kde by se mohlo stavět.
Konkrétně zahrádkářských kolonií je podle odborníků v Brně víc
než v jiných městech o stejné velikosti. „Máme tady kolonií několik
a je otázkou, které z nich by měly
ustoupit,“ podotkl Šťástka.

Diskutuje se hlavně o zahrádkách na Kraví hoře, na Žlutém kopci i na Červeném kopci. Starosta
připustil, že jejich rušení je citlivou otázkou. Zahrádkáři proti rušení kolonií protestují, naposledy
se hlasitě ozvali loni na projednávání konceptu nového územního
plánu.
„Jen za posledních dvacet let
ubyla v Brně víc než třetina zahrádkářských kolonií. Přitom je zahrádkářství prospěšné. Jsou to plíce města a vhodná seberealizace,“
apeloval tehdy předseda brněnského zahrádkářského svazu Petr
Pěta.
Podle starosty je ale více možností, jak získat i v obestavěném
středu Brna nové rozvojové lokali-

ty. „Vyrovnáme se s tím v připomínkách, které k návrhu nového
územního plánu podáme,“ uvedl
Šťástka.
Brno-střed je se zhruba sedmdesáti tisíci obyvateli nejlidnatější brněnskou městskou částí. Počet
lidí by tam měl přesto dál růst.
Podle urbanistů se Brno nemůže
donekonečna roztahovat do krajiny. „Město by mělo hledat plošné
rezervy uvnitř, aby fungovalo efektivně. Jsou to zejména bývalé tovární areály,“ řekl zpracovatel
územního plánu Jaroslav Dokoupil.
Novým plochám pro bydlení
v centru by nebránila ani Petra
Hlaváčková ze sdružení 4AM – Fórum pro architekturu a média.

Podle ní je důležité, aby ve středu
města nevznikaly jen další obchodní domy a kanceláře. „Centrum Brna by mělo žít i po konci
pracovní doby,“ řekla Hlaváčková.
Ta zastává názor, že zahrádky
ve středu města nemají co dělat.
„Využívá je jen úzká skupina lidí.
Na jejich plochách by se mohly
zbudovat parky nebo právě bydlení,“ dodala Hlaváčková.
Podobné mínění má architekt
Roman Čerbák. „Zahrádky jsou takovým pozůstatkem doby. Parcely by se měly zastavět, ale je důležité, jak se to udělá. Ideální by bylo,
kdyby se doplnila struktura města, jako jsou ulice, náměstí a parky,“ uzavřel.
Eliška Kolínková
s využitím ČTK

Vaším objektivem
Indián TJ Sokol Bzenec uspořádal
v kulturním domě pro děti maškarní
karneval se soutěžemi.
Foto: kasparek-bzenec.rajce.idnes.cz

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Přestávka na občerstvení V pondělí 21. února se mezi
sebou ve Znojmě utkali mladí hokejisté ze třetích tříd.

Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

Foto: libor-znojmo.rajce.net

Souboj o puk Malí hokejisté sehráli na znojemském
ledě turnaj. Foto: libor-znojmo.rajce.net

Na stránce www.rajce.net si
založte zdarma účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net
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Vyřazené výletní
lodě čeká
„druhý život“
BRNO (ČTK) Dvě výletní lodě, které
Dopravní podnik města Brna letos
kvůli stáří vyřadil z provozu na Brněnské přehradě, začnou již brzy
fungovat pro jiné účely. Loď Bratislava se stane součástí sportovního areálu v Brně, „Prahu“ dopravní podnik prodal do kempu na Vranovskou přehradu. „Bratislava
byla přemístěna do brněnské městské části Jundrov, kde se má stát
součástí budovaného sportovního
areálu U Hrocha,“ řekla mluvčí
podniku Linda Škrancová. Loď Praha byla prodána do kempu Bítov
na Vranovské přehradě. „Majitel
kempu ji tam chce jako atrakci,
aby se měly děti kde hrát, když je
špatné počasí,“ dodala Škrancová.

