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Květiny díky prodeji starých věcí
Půl milionu korun již vydělal
za uplynulé tři roky projekt Brna, v němž jsou prodávány veřejnosti pod cenou nepotřebné
věci. Místo aby skončily na
skládce nebo v městské spalovně, protože prostě vyšly z módy,
jsou staré a nepotřebné, dostá-

Projekt přispívá
k ochraně životního
prostředí a zároveň
může pomoct
rodinám vybavit
domácnost
vají druhou šanci: jsou prodávány za symbolické částky. Zisk
jde na výsadbu květin ve městě.
Funguje to jednoduše. V brněnských sběrných střediscích
odpadu jsou místa vyhrazená
na prodej starých funkčních
věcí. Lidé zde mohou odkládat
nebo naopak za symbolickou
částku pořídit nádobí, knihy,
obrazy, hračky, sportovní potřeby, zkrátka vše, co se jednomu jeví jako nepotřebné a druhému ještě poslouží nebo mu
udělá radost. Za deset korun si
tak lze pořídit třeba hrníček
jako vzpomínku na mládí nebo si levně vybavit začínající
domácnost.
Vybrané peníze používá firma Veřejná zeleň města Brna
na výsadbu květin. Od roku

„Ve sběrných střediscích končí mnoho věcí, které mají kulturní či řemeslnou hodnotu, jsou
z kvalitních materiálů, skrývají
v sobě nostalgii minulosti, příběhy domácností, ve kterých léta
sloužily. Město Brno tyto kulturně-ekologické aktivity podporuje. Nabízet občanům možnost zamyslet se nad koloběhem
života, zastavit se a potěšit se
výrobky, které jsme třeba měli,
když jsme byli malí, nebo jsme
po nich toužili, se nám jeví smysluplné,“ řekl Právu Filip Leder,
předseda představenstva společnosti SAKO, která v Brně zajišťuje svoz a likvidaci odpadu.
Projekt je jedinečný v tom,
že přispívá k ochraně životního
prostředí a zároveň může pomoct brněnským rodinám vybavit domácnost, i když staršími předměty. Kromě toho odložené věci stále častěji ze
záliby používají lidé, kteří je
pozměňují nebo úplně mění jejich původní funkci a dávají jim
nový význam. Jsou to ti, kteří si
domov rádi tvoří po svém.
„Projekt předcházení vzniku
odpadů ideálně doplňuje systém nakládání s odpady v Brně. Ten je ojedinělý nejen tím,
že odpady jsou u nás materiálově i energeticky využívány, ale
také množstvím sběrných střeInformační tabule upozorňují kolemjdoucí na to, že rostliny zdobí Brno díky prodaným starým předmětům.
disek, které zvyšuje dostupnost
2016 vybrala 515 tisíc korun, květnatých luk a přes 55 tisíc nebo Dobrovského vyrostly jektu Martin Vaněček ve Vídni. třídění pro každého občana.
které pomohly vysázet 477 cibulovin.
Brno bylo prvním městem Středisek je u nás celkem 37
právě díky tomuto projektu.
metrů čtverečních trvalkových
Počáteční inspiraci nalezl v Česku, kde se projekty vrace- a projekt re-use funguje v šesti
Například květinové záhony
záhonů, 608 metrů čtverečních na Poříčí, Rostislavově náměstí iniciátor tohoto tzv. re-use pro- ní věcí zpět do života rozběhly. z nich,“ dodal Leder.

Foto SAKO Brno

Vladimír Klepáč

Pomozte nám snížit emise, vyzvalo
Brno obchodníky a developery
Ambiciózní plán, který počítá
se snížením emisí oxidu uhličitého v Brně o 40 procent do roku
2030, připravila brněnská radnice. Vedení města chce na svou
stranu získat i velké developery
a zástupce obchodních a logistických center, neboť právě ona patří mezi velké znečišťovatele. Proto brněnští radní připravili
a schválili memorandum o snižování oxidu uhličitého.
„Na základě předchozích
jednání oslovíme společnosti
jako IKEA, TESCAN, Olympii
Brno nebo stavební firmu Komfort, a také univerzity a Asocia-

ci brněnských architektů a stavitelů, aby zvážily uzavření
memoranda o snižování uhlíkové stopy,“ prohlásil náměstek
primátorky Petr Hladík (KDU-ČSL).
Spotřeba energií z objektů
terciárního sektoru je totiž podle zjištění města příčinou téměř
poloviny emisí. „Potřebujeme
zapojit terciární sektor, inovační průmysl, výzkum a vývoj
i navazující služby, kde analýzy
ukazují trend nárůstu spotřeby
elektřiny,“ řekl Hladík s tím, že
odezva od obchodníků je zatím
překvapivě vstřícná.
„Developeři cíl města chápou
a vědí, že je to nutnost, ale i po-

třeba jejich klientů. Chtějí sídlit
v budovách, které nespotřebovávají příliš mnoho energie,“
upozornil Hladík.
Pomoci ke snížení emisí by
mohly solární panely na střechách obchodních či logistických center, ze kterých by přebytečnou energii odkoupilo
město. „Když ji majitel prodá za
výkupní cenu městu, energie se
nezdraží,“ vysvětlil Hladík.
Kromě fotovoltaiky je cestou
k naplnění plánu i podpora zelených střech spolu s využíváním
srážkové vody. Brno už zelené
střechy, které ochlazují okolí
a působí pozitivně i při termoizolaci budovy, podporuje.

Nárok na byt posoudí skupina

Nadační peníze
pomáhají
Zážitkové akce pro nemocné
děti, interaktivní vybavení škol
a školek, herny v dětských domovech, vzdělávací kurzy – to
je jen malý výčet výjimečných
projektů, které se přihlásily do
šestého kola programu Vy rozhodujete, my pomáháme, ve
kterém se bude rozdělovat v JM
kraji přes pět milionů korun.
V ČR se do programu vyhlašovaném společností Tesco přihlásilo celkem 565 projektů.
V JM kraji se přihlásilo 28 projektů. Absolutním vítězem se
stala organizace Klára pomáhá,
z. s. Brněnským vítězem je organizace Ruka pro život, o. p. s.
Šeky v hodnotě téměř 300 tisíc
korun budou předány dnes odpoledne v zahradě Hospice sv.
Alžběty v Brně.
(mh)

V první fázi projektu město
vybere 20 bytů, z nichž minimálně 70 procent musí být mimo vyloučené lokality. Druhou
fází bude realizace projektu
a přímá práce s jeho účastníky.
Adepty na získání bytu bude
vybírat nově zřízená Pracovní
skupina pro výběr žadatelů, ve
které zasednou starostové měst-

ských částí, náměstci primátorky Robert Kerndl (ODS) a Oliver Pospíšil (ČSSD) nebo ředitel romského střediska DROM
Miroslav Zima. Město na projekt přispěje 600 tisíc korun,
dalších 95 procent nákladů (celkem 12 milionů) pokryjí dotace
od ministerstva práce a sociálních věcí.
(JS)

NOVÁ ŠKOLA V OKROUHLICI. Školáci v Okrouhlici na Havlíčkobrodsku mají novou školní budovu (na snímku), která umí hospodařit s energiemi a dešťovou vodou. „Pětitřídku navštěvuje téměř 70 dětí, do první třídy jich nastoupilo 17,“ řekla ředitelka Milena Hodboďová. Školu
za 51,5 milionu korun obec stavěla od loňského dubna, větší část nákladů uhradila pomocí dotace. Stará škola by podle starosty Lubomíra Pospíchala (bezpartijní) měla sloužit jako spolkový
dům s připomínkou malíře, grafika a ilustrátora Jana Zrzavého.
(ČTK, zr)

Infinit má relaxační louku
Odpočinout si ve slunečních
paprscích babího léta mohou
vodomilové i na relaxační louce, kterou rozšířilo wellness
centrum Infinit Maximus na
březích Brněnské přehrady. Jde
o největší zařízení svého druhu
v Česku, které kromě čtyř bazénů nabízí také 12 saun. Poslední vznikla nedávno a připomíná tajemné jeskyně nedalekého Moravského krasu.
Nová relaxační louka se rozkládá na 800 metrech čtverečních. Jsou v ní dvě pítka a je
zasazena do zeleně tak, aby rekreanty nic nerušilo.
Venkovní plocha celé relaxační louky je nyní 4800 metrů
čtverečních.
Infinit je sice velmi moderní
zařízení, jeho tvůrci jej ale vytvořili tak, aby v něm podtrhli
klid a zeleň okolních Podko-

Židovskou čtvrť
v Třebíči trápí doprava,
zákaz vjezdu nic nevyřeší
Jana Pechová

Foto Infinit Maximus

Novým sociálním programem chce město Brno pomoci
sociálním skupinám v bytové
nouzi. Nárok na získání bytu
v rámci projektu bude posuzovat nově vzniklá skupina, která
bodově ohodnotí potřebnost
bytu u jednotlivých uchazečů.
Pomůže tak nejen rodinám, ale
i jednotlivcům nebo seniorům.

Foto ČTK – Luboš Pavlíček

Jolanta Svobodová

Na Brněnské přehradě vznikla odpočinková louka.
morských lesů. Infinit je vyhlášený saunovými rituály, při
nichž se o zábavu relaxujících
starají mistři v tomto oboru.
„Možná je to paradoxní, ale
saunování pomáhá stabilizovat

a posilovat termoregulační systém našeho těla. Zajistí zvýšenou odolnost těla vůči prudkým změnám teplot,“ řekla
Právu Eva Lavičková z vedení
wellness centra.
(vtk)

Třebíčští radní se rozhodli
obrátit se na odborníky kvůli
potížím s motoristy v židovské
čtvrti. Chtějí získat dokument
s návrhem konkrétních opatření, který by pomohl s odstraněním frekventované dopravy,
ale zároveň podstatně nezkomplikoval život obyvatelům
čtvrti. Informoval o tom starosta Pavel Pacal.
I po 16 letech od zápisu třebíčské židovské čtvrti na seznam UNESCO počet turistů
stále roste. Procházku unikátním sídlištěm ale silně narušuje
průjezd aut; jejich frekvence

přitom nejen nutí pěší být stále
ve střehu, ale nezřídka ruší výklady průvodců či průběh kulturních akcí.
„Na druhou stranu tam lidé
bydlí a podnikají,“ připomněl
starosta, že zákazem vjezdu se
situace řešit nedá. Vysoká frekvence dopravy v úzkých uličkách zároveň neprospívá samotným domům.
Radní tak oslovili dvě expertní firmy k účasti na zakázce zhotovení studie, která by
pro čtvrť dokázala vytvořit soubor účinných opatření. Pokud
se taková opatření najdou, radnice by je chtěla zavést od začátku roku 2021.

