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Dobré ráno, Brno
Do lesa či do dvora?

Nechávat nebezpečný či příliš rozměrný
odpad u obyčejných kontejnerů je nezod-
povědné a sobecké vůči ostatním. Takové

jednání si ovšem lze alespoň vysvětlit. Jsou pře-
devším líní. Pak tu jsou ale tací, kteří nelitují ná-
mahy a třeba starou troubu naloží do auta a od-
vezou. Místo do stejně vzdáleného ekodvora do
lesa. Takové nelogické a hloupé chování pochopit
nedokážu. Petr Jeřábek, editor

Krátce z Brna

Lidé nechávají
u kontejnerů
skříně i záchod
V brněnských městských
částech lidé nechávají u
kontejnerů odpad, který
do nich nepatří. Popeláři
pro něj musí jezdit speci-
álními vozidly.

LADISLAV ZOUHAR

Brno –Na staré skříně, křesla
i záchody naráží při ranním
svozu odpadu brněnští po-
peláři. Místo toho, aby Brňa-
né odvezli nepotřebný náby-
tek a další podobný odpad do
sběrného střediska, nechá-
vají ho ležet u kontejnerů.
Podobné případy se v po-

slední době dějí například u
divadla Radost. „Velmi často
jsou tam kontejnery oblože-
né křesly, velkými krabicemi
a dalším odpadem, který by
měli lidé vyvést do sběrného
dvora,“ popsala mluvčí
městské části Brno-střed Ka-
teřina Dobešová.
Odložené staré skříně, židle

a podobné věci popelářům
přidávají práci. „Naši pracov-
níci takový odpad nemohou
vyvézt, protože ve voze jsou

lisovací lopatky, které by se
mohly poškodit. Namísto
pakmusíme poslat speciální
nákladní auto,“ vysvětlil
mluvčí společnosti SAKO
Martin Drozd.
V Tuřanech se snaží udr-

žovat sběrnámísta odpadků
čistá i svépomocí. „Nepořá-
dek u kontejnerůmusí ukli-
dit zaměstnanci naší úklido-
vé čety. Nedávno odstraňo-
vali i velké černé skládky u
železniční trati,“ řekl starosta
Tuřan Radomír Vondra.
Podle Vondry u kontejnerů

občas nechávají odpad sta-
vební firmy. „Někdy člověk
vidí, jak u kontejnerů zastaví
firemní auto a vyloží odpad
ze stavby,“ svěřil se.
Podlemluvčí strážníků

Terezy Kadrnožkovémůže
firma, která takto znečistí
veřejné prostranství, dostat
pokutu ažmilion korun. Po-
kud podobný přestupek
spáchají lidé, můžou jim
strážníci dát pokutu do deseti
tisíc. „Od začátku roku jsme
řešili sedm případů znečiště-
ní kontejnerových stání a

šestačtyřicet černých skládek.
Namísta, kde se nepořádek
objevuje opakovaně, může-
me nainstalovat i přenosné
kamery,“ vysvětlila.
V Maloměřicích a Obřa-

nech kontejnerová stání čas-
to znečišťují zahrádkáři. „V
letním období lidé, kteří jezdí
do zahrádkářských oblastí,
nechávají komunální odpad
u kontejnerů na tříděný od-
pad, když se vrací zpět domů.
Místní si pak stěžují, že je v
neděli večer u kontejnerů
nepořádek. Je to každý týden
stejné,“ postěžovala si sta-
rostkaměstské části Klára
Liptáková.
Například v Bohunicích i ve

středu Brnamají problém i s

odpadkovými koši. „Lidé do
nich hází pytlíky s domovním
odpadem, které se zaseknou
na vrchu koše. Další odpadky
pak z koše padají nebo je
rozfouká vítr,“ vysvětlil bo-
hunický starosta Antonín
Crha.
Starý nábytek, nebezpečný

odpad a zbytky rostlin lidé
bezúplatně odvezou do
sedmatřiceti sběrných stře-
disek v Brně. Zaplatí pouze za
pneumatiky a stavební suť.
Jak už Brněnský deník Rov-
nost informoval dříve, lidé
takémohou pomocí mobilní
aplikace upozornit na plné
kontejnery popeláře, kteří je
díky tomu vyvezou před-
nostně.

Co lidé mohou vozit do sběrného dvora
Bezplatně:

P starý, čalouněný nebo plas-
tový nábytek, stoly, židle,
postele amatrace

P koberce, linolea
P dětské autosedačky
P biologický odpad ze zahrá-
dek a domácností

P nebezpečný odpad
P kovy (přijímány zdarma, ne-
jedná se o výkup)

P elektrospotřebiče
P baterie
Za poplatek:

P stavební suť
P pneumatiky

Foto: Městská policie Brno

V části Ukrajinské ulice
nově zaparkují legálně
Brno – Kratší hledání volné-
homísta pro odstavení auta
nebo třebamotorky budou
mít brzy lidé v brněnských
Bohunicích. Situaci jim
ulehčí zhruba padesátka no-
vě plánovanýchmíst v Ukra-
jinské ulici.
Přibližně polovina z nich v

ulici přibude legalizací míst,
na nichž už nyní lidé svá vo-
zidla nechávají. „Díky úpravě
provozu tam vznikne šesta-
dvacet kolmýchmíst pro au-
ta, dvě kolmá promotorky a
přes čtyřiapadesát metrů
dlouhý parkovací záliv pro
podélné parkování,“ uvedla

Radka Loukotová z tiskového
střediska brněnského
magistrátu.
O legalizaci stání v Ukra-

jinské ulici žádali představi-
telé brněnských Bohunic.
„Chceme řidičům usnadnit
parkování,“ vysvětlil krok
starostaměstské části Anto-
nín Crha.
Nově také lidé v ulici vyu-

žijí pronájem parkovacího
místa. „Nabídneme lidem
šestadvacet míst u tamního
sběrného dvora, která si
můžou zarezervovat na po-
znávací značku vlastního
auta,“ přiblížil. (pah)

Postaví sochuMendela
Brno – Jeho jméno zná celý
svět, žáci se o něm učí v bio-
logii i dějepisu. Jedna z nej-
významnějších osobností
brněnské historie, zakladatel
genetiky Gregor Johann
Mendel, budemít v Brně so-
chu na po něm pojmenova-
némMendlově náměstí. O
vytvoření sochy rozhodli
minulý týden brněnští radní.
Přírodovědcova podobizna

vznikne jako součást projek-
tu Sochy pro Brno. „V létě
roku 2022 oslavíme dvě stě
let od narození tohoto br-
něnského velikána. Právě k
této příležitosti chceme od-
halit novouMendelovu so-
chu v parku náměstí. Na její

podobu vyhlásíme výtvarnou
soutěž,“ nastínil náměstek
brněnské primátorky Petr
Hladík.
Díky projektu Sochy pro

Brno lidémohou v ulicích
města najít již několik podo-
bizen brněnských velikánů,
například v parku pod Špil-
berkem vídají sochu básníka
Jana Skácela.
Již příští rokmají Brňané

spatřit také dvě nové sochy,
připomínající významného
architekta Adolfa Loose a
pátera Martina Středu. „Oba
pomníky jsou aktuálně ve
výrobě,“ ujistila Radka Lou-
kotová z brněnskéhomagis-
trátu. (ega, pah)

Krátce z černé kroniky

Zasypaného stále vyprošťují

Velké Pavlovice –Desítky hodin o víkendu vyprošťo-
vali hasiči ve Velkých Pavlovicích na Břeclavskumuže,
kterého zasypala zemina v desetimetrové studni při
jejím čištění. Doposud se k němu nedostali. Naděje na
jeho záchranu už jemizivá. „Jsme zhruba v osmimet-
rech hloubky a na dně studny se objevuje voda. Ještě
před pár hodinami jsme doufali, že muž uvízl třeba ve
vzduchové kapse. Kdyby tomu tak bylo, už bymu došel
vzduch. A voda není dobrým znamením,“ sdělil včera
večer mluvčí hasičů Jan Dvořák. K tělu se podle něj
dostanou nejdřív dnes. (sed)
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Aplikace odhaluje dotace
Brno –Hudební klub Fléda získal odměsta více než půl
milionu na provoz. Všechny částky, které brněnští za-
stupitelé žadatelům o dotace poslali, si lidé nově zkont-
rolují v aplikaci na webuměsta Brna, jenž odkrývá
schválené příspěvky v oblasti kultury. „Chtěli jsme vy-
tvořit přehlednou stránku, která umožní vyhledávání
zájemců o dotace, výši bodového hodnocení i přidělené
částky,“ popsal radní pro kulturu Marek Fišer. Podle něj
je to další krok pro zvýšení transparentnosti nakládání s
veřejnými prostředky. Příští rok si pořadatelé akcí roz-
dělí téměř čtyřicet milionů korun. (luk)

Školačku srazilo auto
Brno – V nemocnici skončilo dítě, které v sobotu krát-
ce po jedné hodině odpoledne srazilo v brněnské
Anenské ulici auto. „Šlo o dívkumladšího školního
věku. S poraněním lehčího charakteru jsme ji převezli
na chirurgii,“ uvedlamluvčí jihomoravských záchra-
nářů Hedvika Kropáčková. Včera dopoledne se zase
srazilo osobní auto smotorkou vMokré-Horákově na
Brněnsku. „Lehce zraněnéhomladéhomuže jsme pře-
vezli na chirurgické oddělení brněnské Úrazové

jsme
Úrazové

jsme
ne-

mocnice,“ popsala výjezd Kropáčková. (ega)

Patří mezi
nejlepší v zemi
Brno –Mezi šest nejlépe
hodnocených univerzit v
České
hodnocených
České
hodnocených

republice se ve výzku-
mu U-Multirank letos umís-
tila Mendelova univerzita v
Brně. Autoři výzkumu u sle-
dovaných škol z celého světa
porovnávali mimo jiné kva-
litu výuky, roli univerzity v
regionu nebo zahraniční
spolupráci. „Dříve jsme se
nijak výrazně neumisťovali.
Je to pro nás úspěch,“ uvedl
za univerzitu Filip Vrána.
Dodal, že představitelé školy
díky průzkumu ví, na jaké
oblasti semusí zaměřit. Tře-
ba na zisk vlastních patentů.
Z České republiky se nejlépe
umístila Vysoká škola
chemicko-technologická v
Praze. (šve)

Přijme na pozici: 

SERVISNÍ TECHNIK – MONTÉR chlazení/elektro
Společnost Stangl Technik Česko spol. s r.o. je dodavetelem vyspělých 
technologií a poskytovatelem plného servisu v oblasti TZB (ÚT, VZT, 
klimatizace, elektro, MaR…), obnovitelných zdrojů energie, komunikační 
techniky, průmyslových instalací a inženýringu. 

Náplň práce: 
•  servisní a montážní práce 

klimatizačního, chladírenského 
a elektro zařízení v Brně a okolí

•  provádění záručních 
a mimozáručních oprav a servisu 
u zákazníků

Požadujeme:
•  SOU v oboru chladící techniky 

nebo elektro
•  řidičský průkaz skupiny B

•  vyhl. 50 § 6 nebo vyšší
•  aktivní přístup k práci, praxe 

výhodou

Nabízíme:
•  hlavní pracovní poměr na dobu 

neurčitou
•  5 týdnů dovolené
•  mobilní telefon
•  vzdělávací kurzy, školení
•  přátelský kolektiv

Pracoviště: Brno
Kontakt: Michaela Boušová, michaela.bousova@stangl-technik.cz

Stangl Technik Česko spol. s r.o.VLTAVA LABE MEDIA a. s.
je vydavatelem nejvýznamnějších regionálních novin

v České republice, lifestylových i tradičních a televizních časopisů.

Do našeho týmu hledáme kolegy na pozici:

Tiskař v novinové tiskárně
Za co budete mít u nás zodpovědnost?

• budete provádět odborné postupy při tisku a odpovídat 
za kvalitu produkce na svěřeném úseku stroje

• ověřování funkčnosti jednotlivých prvků stroje bude
také Vaší náplní práce

• budete také namátkově kontrolovat kvalitu převzatých 
tiskových desek pro produkci a kvalitu tištěných novin

• no a na závěr budete provádět kontrolu a údržbu strojů 
v časovém členění a dle pokynů nadřízeného

Jak poznáte, že hledáme právě Vás?
• jste vyučen nebo máte praxi v oboru tiskař

• manuálně zručné se vzděláním v technických oborech zaučíme

• dokážete pracovat samostatně, jste spolehlivý,
zapadáte do kolektivu

• nevadí Vám třísměnný provoz
• jste fl exibilní a vysoké pracovní nasazení je pro Vás• jste fl exibilní a vysoké pracovní nasazení je pro Vás• jste fl

druhé jméno

Co Vám na oplátku nabídneme my?
• U nás se mimo jiné můžete těšit na propracovaný

systém benefi tů, mezi které patří např. týden dovolené systém benefi tů, mezi které patří např. týden dovolené systém benefi
navíc, sick days, příspěvek na penzijní spoření, odměny 
za loajalitu, zvýhodněné volání pro Vás a Vaši rodinu,

slevy na fi nanční produkty + vybraná pojištění od našich slevy na fi nanční produkty + vybraná pojištění od našich slevy na fi
partnerů a mnoho dalšího.

Zaujala Vás tato pozice? Pak se těšíme na Váš životopis.

Životopisy zasílejte na emailovou adresu: irena.vidrmanovakopova@vlmedia.cz
Více informací o pracovních pozicích se dozvíte na www.denik.cz/kariera.
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