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Lidé z Brněnska

Vydám knížku,
jak jsem putoval
na konec světa
Petr Vejrosta
učitel a turista,
Nedvědice

sem členem týmu, který
v těchto dnech dokončuje
podklady pro informační tabule k projektu Po naučných stezkách na hrad Pernštejn. Vloni
jsem dokončil knížku Turistika
v Nedvědici, která seznamuje čtenáře s historií místních turistů. Letos chci nabídnout čtenářům zážitky ze svých dlouhých sólových pěších putování, která jsem absolvoval v letech 2003 až 2011. Knížka
Z Nedvědice také na konec světa
by měla vyjít na podzim. Bude mít
ilustrace mladé výtvarnice Kristýny Hriadelové. Souběžně s tím napíšu tu a tam básničku či říkanku
buď někomu, nebo jen tak pro
vlastní potěšení. Volný čas se snažím rozdělit mezi své nejbližší a záliby. Chci udržovat své tělo v pohybu, a tak aspoň třikrát týdně vybíhám na některý ze svých oblíbených okruhů v okolí Nedvědice.
Aspoň jedna vycházka o víkendu
je skoro samozřejmostí.

J

Kuřim začíná
po roce používat
nové logo
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Místní rozhlas je v obcích
na Brněnsku stále v módě
» Zprávy z Brněnska Několikrát týdně se v obcích
v okolí Brna ozývá hlášení místního rozhlasu. I v době
internetu jsou zprávy z obecního amplionu pro řadu
lidí stále nejdůležitějším zdrojem informací.
BRNĚNSKO Vesnický klid najednou
proříznou první takty řízné dechovky. V mnoha obcích signál
pro obyvatele, že se za chvíli dozvědí, co je u nich nového.
Přestože si v Babicích u Rosic
pořídili na přelomu tisíciletí obecního bubeníka, už více než deset
let je opět informuje o všem podstatném obecní rozhlas.
„Rozhodnutí mého předchůdce
oživit funkci obecního bubeníka
beru spíše jako recesistický krok,
kterým chtěl upozornit na problém s financemi,“ glosuje dočasný návrat do historie starosta Babic Vladimír Blažejovský (bez politické příslušnosti).
Opětovné zavedení obecního
rozhlasu umožnila před deseti lety
elektrifikace v obci, při které se položily kabely a natáhlo nové vedení. „Starousedlíci jsou na hlášení
zvyklí, noví obyvatelé si občas stěžují, že ruší jejich děti při spánku,“
řekl Blažejovský. V obci tak spouští
místní rozhlas pokud možno co
nejpozději. V úředních dnech na
radnici je to v půl páté odpoledne.

Přesto se zprávy nedostanou ke
všem obyvatelům Babic. „Potřebovali bychom připojit ještě dvě odlehlé lokality v obci. To by ale chtělo novou ústřednu,“ sděluje starosta obce.
Spíše než stížnosti na intenzitu
hlášení si někdy starosta Sokolnic
vyslechne připomínky k obsahu
zpráv, které hlásí místní matrikářka. „Před dvěma lety u nás umřelo
v krátkém čase hned několik občanů. Jeden z místních nelibě nesl,
že oznamujeme, kdo další opustil
tento svět. Dokonce vyhrožoval, že
už nás nebude volit,“ vzpomíná
Jiří Životský (TOP 09).
Podobně se lidé někdy ptají,
proč musí vůbec některé zprávy
poslouchat. „Pokud si ale u nás někdo zaplatí hlášení, že přijel prodávat ponožky, musíme mu vyhovět,“ vysvětluje starosta, že i místní rozhlas funguje podle běžných
obchodních podmínek.
Nové informace se linou ze sokolnických tlampačů zpravidla
v pondělí a ve středu odpoledne.
Jindy jen při důležitých událos-

HLÁŠENÍ

Jak vypadá hlášení
v některých obcích
Újezd
Mateřský klub Ovečka oznamuje
zahájení kurzu Manželských večerů,
který se koná 19. ledna. Zájemci
o tento kurz získají další informace
a přihlášku na telefonním čísle
605 902 929. Přihlášky podávejte
do 18. ledna.
Sokolnice
Soukromý výkupce bude ve čtvrtek
12. ledna v 9.30 hodin před
pohostinstvím vykupovat jádra
vlašských ořechů ze sklizně z roku
2011. Jádra musí být řádně
vysušená, cena za jeden kilogram je
100 korun.
Židlochovice
Prodejna Uhlí Židlochovice,
Nádražní 479, naproti Adose,
zahájila prodej vánočních stromků.
Otevřeno je od pondělí do pátku od
sedmi do šestnácti hodin, v sobotu
od osmi do dvanácti hodin.

Chtěli byste i ve své obci místní
rozhlas? A má podle vás stále ještě
význam? Své názory pište na adresu
pavel.tesar@mfdnes.cz

tech. Čeho se budou zprávy týkat,
se lidé dozvědí podle hudební znělky. Úplné znění zpráv lze najít
také na internetu.
Velké plány mají s obecním rozhlasem v tříapůltisícových Židlochovicích. Podle starosty města
Vlastimila Helmy (ODS) může
místní rozhlas pomoci k rychlému
informování obyvatel při mimořádných událostech.
„Jednou až dvakrát ročně se
u nás na řece Svratce vyhlašuje nejvyšší povodňový stupeň. K tomu je
hlášení v rozhlasu nejvhodnější,“
přibližuje například Helma.
O tom, že městský rozhlas bude
v Židlochovicích fungovat i nadále, rozhodli nedávno místní lidé
v anketě.
Židlochovičtí teď proto chystají
jeho vylepšení. Stane se totiž součástí varovného a vyrozumívacího systému ve městě. Díky tomu
ho téměř celý zaplatí z dotace
z operačního programu Životní
prostředí.
Obecní rozhlas pro třetí tisíciletí
poskytne nové možnosti využití.
„Pokud budeme potřebovat
oznámit, že v některé ulici třeba
nepoteče voda, nebudeme tím muset obtěžovat celé město, ale hlášení pustíme jen v lokalitě, které se
to týká,“ nastiňuje Helma.
Pavel Tesař

KUŘIM (pte) Největší město na Brněnsku je dalším, které začalo používat jednotný vizuální styl. Soutěž
o nové logo Kuřimi se uskutečnila
už v roce 2010. Vítězný návrh vytvořila Miroslava Kolářová Šulcová. Aktuálně se mění šablony dopisů
Městského úřadu Kuřim, polep
v novém vizuálním stylu má nyní
první služební vůz úřadu a v nejbližší době se objeví i na orientačním
systému na radnici. Velké změny čekají i oficiální webové stránky města. Tradiční erbovní znak Kuřimi
ale úplně nezmizí. Město ho bude
nadále používat na praporu nebo
na dokumentech starosty města.

Fórum čtenářů

Jezdím trolejbusem číslo 31 nebo
33 ze Spáčilovy na Vlhkou, kde přesedám na tramvaj číslo 13, a jedu
na Konečného náměstí. Zpět opět
tak. Nemusím jít z trolejbusu složitě přes podchod na tramvaj. Proto
mne opravdu velmi pobouřilo, že
chtějí zrušit trasu tramvaje číslo
13 do Židenic. Rozhodně s tím nesouhlasím! Je potřeba dál sbírat
připomínky a doufám, že se k nim
bude přihlížet. Jana Krajíčková

Ani invalidy nikdo
nezaměstná
» ad Je mi padesát a hledám práci...

veletrhy Go a Regiontour, viděli návštěvníci
vystoupení, která lákala na exotické dovolené.
Foto: Hana Kmoníčková, cestovatelhanka.rajce.net

RAJHRAD

V klášteře vystavují
tušové malby krajiny
V expozici výstavní síně Farního
centra benediktinského kláštera
v Rajhradě zahájili výstavu věnovanou čínské tušové malbě. Autorkou vystavených děl je malířka
Jana Fuksová, v klášterních prostorách je představuje pod názvem
Krajiny. Návštěvníci je mohou
zhlédnout denně mimo pondělí až
do 26. února. Otevřeno zde mají
vždy od 9 do 16 hodin.
(pte)
POHOŘELICE

V Pohořelicích pořádají
šestý reprezentační ples
V pořadí šestý reprezentační ples
města pořádají tuto sobotu v Pohořelicích. Společenský večer, který
se uskuteční v sále pohořelické radnice, začíná v osm hodin večer.
O hudební doprovod se po celou
dobu postará Panorama Band.
Předprodej vstupenek, které vyjdou na 200 korun, zajišťuje místní
kulturní středisko, které sídlí v Brněnské ulici.
(pte)

Sobotní běh okolo Silůvek
Foto: Jiří Salik Sláma, MF DNES

» ad Město chce zrušit třináctku...

Do světa Na výstavišti, kde se do včerejška konaly

Obyvatelům Rosic začalo sloužit
nové sběrné středisko odpadů, které vybudovali v lokalitě U Pálenice. To nahradilo dosavadní sběrné
dvory ve Sklárně a v Mrštíkově ulici. Lidé zde mohou odevzdat různé domácí spotřebiče, včetně televizorů a lednic
(pte)

Rekordních třiapadesát dvojic vyrazilo v sobotu ráno na další ročník zimního běhu okolo Silůvek
na Brněnsku. Akce už je v obci
tradicí, tamní skauti a sokoli ji letos pořádali už po třiatřicáté.
Dvojice malých závodníků musely zdolat dvouapůlkilometrovou
trať v co nejlepším čase a navíc
plnily úkoly. Na určených stanovištích řezaly děti polínka, pracovaly s buzolou, chodily na lyžích
po dvou nebo střílely ze vzduchovky. Dospělí závodníci měli
závod ještě o kilometr delší. Nejrychlejší tandem zvládl proběhnout trať za 37 minut. Na snímku
Lenka Marková (vpravo) a Kateřina Daňková. „Tentokrát se závod
odehrál skutečně na sněhu, do
rána napadly dva centimetry,“
uvedl organizátor 33. ročníku
Zimní stopou okolo Silůvek Ondřej Elsner. Nejmladším účastníkem byl teprve dvouměsíční Viktor Smutný.
(bo)

Rušení linky číslo
13 mě pobouřilo

Go a Regiontour vystoupili i folkloristé s různými hudebními
Foto: Milan Jůza, bibra.rajce.net
nástroji.

Sběrné dvory nahradilo
nové středisko

Zimní běh byl
skutečně zimní.
Na čerstvém sněhu

» Tipy na zajímavé události či náměty
na články ze svého okolí posílejte
redaktorovi Pavlu Tesařovi
(pavel.tesar@mfdnes.cz,
tel.: 734 517 138)
» Inzertním poradcem pro Brněnsko
je Helena Midrlová
(helena.midrlova@mafra.cz,
tel.: 602 534 955)

Chlubili se tradicemi Na veletrzích cestovního ruchu

ROSICE

Okolo Silůvek

Zajímáte nás

Rajče.net Také vaše fotografie se mohou objevit i v novinách. Na stránce www.rajce.net si založte zadarmo účet

Krátce

Nejen padesátiletý uchazeč nemůže sehnat práci, ale ani osoba
s částečným invalidním důchodem. Mám osobně veliké zkušenosti. Jsem epileptička, tudíž
o mém zdravotním stavu a o vyko-

výběr z dopisů, kráceno
návání práce rozhoduje moje obvodní lékařka. Moje poslední zkušenost je z listopadu. Byla jsem na
konkurzu do Kauflandu, který se
nově otevírá. Byla mi tam nabídnuta práce v oddělení drogerie,
smlouvu jsem podepsala s nástupem od prosince.

„Aniž by mě lékařka
viděla, usoudila, že
nejsem schopna
pracovat v oddělení
drogerie.“
Když jsem nastoupila, tak jsme dostali na vyplnění formuláře. Paní
personální se hned zeptala, zda
někdo nemá důchod. Já se přihlásila, že mám částečný. Na to mi
řekla, abych nic nevyplňovala
a šla s ní do kanceláře. No, do kanceláře... nechala mě stát u vchodu
do Kauflandu, kde jsem čekala na

vyjádření jejich lékařky. Na základě vyplněné lékařské vstupní prohlídky, aniž by mě lékařka viděla
(vše řešili telefonem a faxem),
usoudila, že nejsem schopna pracovat v oddělení drogerie. Sice
mám jisté omezení, ale to by mi
moje lékařka nedovolila, a tudíž
nevypsala vstupní prohlídku.
I můj neurolog vše dovolil. Takže
1. prosince jsem nastoupila do zaměstnání a 2. prosince jsem dostala výpověď. Jeden den se jdu odhlásit z úřadu práce a hned další
se jdu přihlásit! Copak jsem malomocná nebo mám prašivinu? Chci
pracovat, musím, ale nikdo mi to
neumožní. Když nemám na zaplacení složenek, tak nikoho nezajímá, že nemáte práci.
Nejenom padesátileté nikdo nezaměstná, ale ani o invalidy není zájem. Soňa Honišová

brno.idnes.cz
O aktuálních tématech a událostech v Jihomoravském kraji diskutujte na webu.

