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Miroslav Homola

Záměr vrátit se v sociální ob-
lasti alespoň dílčím způsobem
k víceletému financování sociál-
ních služeb, pro které jsou nyní
peníze rozdělovány na jeden rok,
oznámil jihomoravský hejtman
Michal Hašek (ČSSD). „Setká-
váme se totiž s velkými finanční
problémy neziskovek vždy na

začátku roku. Domnívám se, že
v návrhu rozpočtu pro rok 2017
by se měly objevit peníze, které
by překlenuly start příštího roku.
Navrhnu proto zastupitelstvu,
aby tato věc byla pravidelnou
součástí krajského rozpočtu,“
dodal hejtman.

„Na základě připomínek nezis-
kovek předloží krajská koalice na
zasedání zastupitelstva návrh na

rozdělení 37 miliónů korun ne-
ziskovému sektoru. Jedná se
o první pomoc, první a nikoliv je-
diný krok k dofinancování sociál-
ních služeb na jižní Moravě.
V červnu rozdělíme dalších při-
bližně 32 miliónů korun z dotace
ministerstva práce a sociálních
věcí na zvýšení platů, dále asi
20–30 miliónů korun v září při
náběhu prostředků z evropského

projektu, znamená to tedy ještě
v letošním roce dohromady zhru-
ba 100 miliónů korun pro posky-
tovatele sociálních služeb v Jiho-
moravském kraji,“ řekl Hašek.

Hejtman současně požádal zá-
stupce neziskového sektoru, aby
porovnali různé systémy finan-
cování, které už jižní Moravě
fungovaly, a vybrali ten, který je
z jejich pohledu lepší, jednoduš-

ší, efektivnější a bude se snažit
o maximální spravedlnost.

Jak doplnil náměstek Marek
Šlapal (ČSSD), systém sociál-
ních služeb je velmi dynamický
a vyžaduje stálou pozornost. „Tu
nejbližší první pomoc neziskové-
mu sektoru poskytneme přibliž-
ně sto organizacím, které zabez-
pečují přibližně tři sta služeb,“
vysvětlil Šlapal.

Návrat k víceletému financování sociálních služeb

Jana Pechová

Víceúčelová sportovní hala
v Novém Městě na Moravě by
měla vyrůst ve variantě s velkou
horolezeckou stěnou, a to i za tu
cenu, že se její výstavba pozdrží
a cena bude vyšší. Ke komfort-
nějšímu řešení se většinově při-
klonili občané v anketě, jejíž pře-
svědčivý výsledek by se měl
odrazit v očekávaném verdiktu
zastupitelů.

Sportovní hala by měla nahra-
dit stávající objekt tělovýchovné-
ho střediska na ulici Tyršova. Je-

jí výstavbu podpořili občané už
před čtyřmi lety, k projektu se ale
ozvali s kritikou příznivci lezení,
kteří začali lobbovat za velkole-
pou horolezeckou stěnu. Podpo-
řil je i držitel „Koruny Himálaje“
a zdejší rodák Radek Jaroš a rad-
nice svěřila rozhodnutí opět do
rukou občanů.

„Lidem jsme samozřejmě po-
skytli všechny potřebné informa-
ce, aby se nerozhodovali jen po-
dle pocitů,“ poukázal starosta
Michal Šmarda (ČSSD) na zve-
řejněné údaje, z nichž přepraco-
vání projektu bude tím, co celou

záležitost poznamená úplně ne-
jméně.

Radnice totiž určitě bude chtít
získat na výstavbu haly státní do-
taci, takže několik měsíců po-
třebných k rozšíření projektu ha-
ly o jeden modul, to aby si
12metrová stěna s pětimetrovým
převisem po celé šířce objektu
nepřekážela s dalšími sporty, ne-
bude představovat zásadní zdrže-
ní. Zatímco hala bez stěny by se
ale dala v případě získání dotace
stavět už příští rok, se stěnou to
bude nejdřív o rok později. A ta-
ky o 10 miliónů korun dražší.

„Když jsme stavěli městské láz-
ně, rozpočtová cena se blížila 130
miliónům korun a skutečná byla
těsně pod sto milióny,“ naznačil
starosta, že soutěž obvykle cenu
významně srazí. Rozpočtovaných
65 miliónů za komfortní halu tak
snad bude nakonec méně, zaručit
to však nelze. Ve městě s necelý-
mi devíti tisíci občanů starších 
15 let se ale k náročnější variantě
přiklonily ze 1740 účastníků an-
kety dvě třetiny, což radnice po-
kládá za vypovídající. Zda se vý-
sledkem budou řídit i ostatní
zastupitelé, se ukáže 9. května.

Novoměstští horolezci to u lidí vyhráli

ZNOJMO/VRANOV NAD
DYJÍ (miv) – Osobní lodní do-
prava Vranov (OLD) musí vykli-
dit pozemky, které užívá ke ko-
tvení na Vranovské přehradě.
Soud ve sporu s Povodím Mora-
vy dal za pravdu vodohospodá-
řům tvrdícím, že firma užívá je-
jich půdu neoprávněně. 

„Přístaviště Osobní lodní do-
pravy, jejímž jednatelem je Mar-
tin Balík, blokuje jediný řádný
přístup k vodní hladině. Ten
správce vodního díla vybudoval
pro přístup složek integrovaného
záchranného systému,“ uvedl
mluvčí vodohospodářské firmy
Petr Chmelař.  

„Co je ve verdiktu, nevím, na
jednání jsem nebyl, takže po-
čkám na písemné vyhotovení.
Podle něj vyhodnotím další po-
stup,“ řekl Právu Balík. Zpo-
chybnil tvrzení Povodí Moravy,
že místo, kde kotví, je jediným
řádným přístupem k hladině.

Strmý nájezd nevyužil minulý
týden ani konkurenční lodní do-
pravce. Když přivezl na Vranov
další ze svých lodí, stejně jako
předchozí plavidla ji dal na vodu
o kilometr dál u kempu Vranov-
ská pláž. 

Balík dostal výpověď poté, co
se v sousedství jeho lodí objevi-
la naftová skvrna. Argumenty
o hrozbě pro zdroj pitné vody
vzaly za své, když vyšetřování
nakonec ukázalo, že nafta nepo-
chází z lodi, ale někdo ji tam zá-
měrně vylil. 

Na udělenou výpověď to ale
nemělo vliv. Vystěhovat se od-
mítl s odkazem, že by porušil zá-
kon, nařizující mu bezpečné uko-
tvení lodí.

Povodí Moravy argumentuje,
že mu nabízelo jiná místa ke ko-
tvení, která Balík odmítl. Pokud
soudní verdikt nabude na konci
května právní moci, může být
vykonatelný formou exekuce. 

Vodohospodáři vyhráli
spor o kotviště

Čtvrtstoletí špičkové samostat-
né činnosti slaví v těchto dnech
Centrum kardiovaskulární
a transplantační chirurgie v Brně
(CKCHT). „Děláme vysoce spe-
cializovanou medicínu a snad
i proto nemáme potíže s perso-
nálem. Zvládat stále složitější
postupy a technologie vyžaduje
nejen znalosti, ale i skutečný zá-
jem a ten se projevuje mimo jiné
i nízkou fluktuaci,“ uvedl ředitel
CKCHT Petr Němec. Na obrov-
ský pokrok v brněnské transp-
lantační medicíně zavzpomínal
i profesor Jan Černý, první ředi-
tel Centra a stále uznávané lékař-

ská kapacita. „Na sálech pro pa-
cienty bývalo i 25 postelí s jed-
ním záchodem na chodbě, sestry
si vlastnoručně vyráběli tampó-
ny, dnes jsou zde dvou či jedno-
lůžkové plně vybavené pokoje
včetně televize a sociálního zaří-
zení.“

Centrum drží řadu prvenství.
Například v roce 1995 se zde
uskutečnila první transplantace
srdce u malého dítěte, o tři roky
později souběžná transplantaci
srdce a ledviny, a v roce 2005 do-
konce evropsky ojedinělý výkon
– současná transplantace srdce,
jater a ledviny. (mh)

Již 25 let na špičce

Petr Kozelka

Každý den se setkávají s dět-
skou bolestí. Vidí děti onkolo-
gicky nemocné i děti, jejichž
šance na vyléčení je jen malá.
Přesto každý den míří do prá-
ce s cílem odvést aspoň na chví-
li myšlenky malých pacientů
pryč od nemocničních starostí. 

Učitelé Základní školy při Fa-
kultní nemocnici v Brně vidí
svoje povolání jako službu pro

děti, při níž se snaží navodit hlav-
ně pohodu. A děti se vyučování
nemohou dočkat.

„Děti se tady na paní učitelky
hodně těší. Jsou pro ně totiž pro-
středníky mezi nemocnicí a svě-
tem tam venku. Děti nechodí za
námi, ale naopak. Učíme buď
v herně na oddělení, nebo pokud
děti nemohou chodit, tak jdeme
přímo k jejich lůžku,“ popsala

tak trochu jinou školu zástupky-
ně ředitelky Veronika Zemanová. 

Druhý ze zástupců, Lubomír
Strnad, má za sebou přes 40 let
učení na běžných základkách,
takže může dobře srovnávat. „Je
to něco úplně jiného. Vyžaduje
to hodně specifický přístup uči-
tele a ne každý má psychicky na

to, aby tu pracoval. Učitelky mu-
sí pružně reagovat na potřeby
každého dítěte a ještě k tomu brát
v potaz jeho zdravotní stav,“ upo-
zornil. 

Děti v brněnské nemocnici ne-
čeká žádné biflování nazpaměť
nebo nezáživné vyučování. „Uči-
telky kladou důraz na to, co děti

zaujme. Snažíme se jim udělat
dobrou atmosféru, pohodu.
Když mají děti činnosti, na které
jsou nejvíc zvyklé, a škola mezi
ně patří, tak se rychleji zlepšuje
i jejich zdravotní stav, než kdyby
jen ležely na lůžku a čekaly, jak
to s nimi dopadne. Nejde udělat
jen to, aby se dětem pustila tele-

vize. Ony potřebují něco dělat,“
vysvětlil Strnad.  

Vedení školy se všemožně sna-
ží hledat pro nemocné děti roz-
ptýlení. Proto oslovuje zajímavé
lidi, kteří obětují svůj čas a za
dětmi přijdou přímo do nemoc-
nice, aby jim předvedli něco ze
své profese nebo je pobavili. Na-

posledy takto do špitálu zavítal
i malíř a právník v jedné osobě
Stanislav Sedláček, jehož obrazy
si z Brna mimo jiné odvážejí ja-
ko památku oficiální zahraniční
delegace. 

V jedné z místností už na Se-
dláčka čeká desítka dětí zvěda-
vých na to, kterak proniknout do
tajemství akvarelu. Atmosféru
definitivně uvolní dotaz jednoho
z nejmenších pacientů, který se
s dětskou upřímností zeptá, kolik
že si pan malíř účtuje za jeden
obraz. Potom už učitelky rozdají
papíry a děti za Sedláčkova do-
hledu zkouší vytvořit své umě-
lecké dílo. Hodina uteče jako vo-
da a děti si obrazy hrdě odnášejí
na pokoje. 

„Velice rád jsem přišel a snad
jsem děti aspoň trochu zabavil.
Měl jsem trému, ale jde o dobrou
věc,“ usmívá se Sedláček, který
dětem donesl i výtvarné potřeby
zakoupené ve spolupráci s na-
dačním fondem Atýsek. 

Dětem takto zpestřili pobyt
v nemocnici už například chemi-
ci se zábavnou show s výbuchy,
historička Milena Flodrová jim
vyprávěla o zajímavých příbězích
z dějin, do školy zavítali i spor-
tovci. „Naším cílem není jen vý-
uka, ale hlavně udržování poho-
dy,“ končí návštěvu Strnad.  

V nemocniční škole jde hlavně o pohodu 

Děti si vyzkoušely kreslení pod vedením malíře Stanislava Sedláčka. 
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Soud se postavil na stranu Povodí Moravy, lodě musí cestu k vodě poblíž hráze opustit. 
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n U sv. Anny konopí
v tobolkách

Lékárna v Nemocnici u svaté
Anny v Brně začala vyrábět to-
bolky z léčebného konopí pro pa-
cienty s chronickou bolestí, řek-
la mluvčí nemocnice Petra
Veselá. Dosud pacienti užívali
konopí formou inhalace přes spe-
ciální odpařovač nebo jim lékař
doporučoval konzumaci při roz-
míchání v tepelně upravené čo-
koládě. Podle Veselé je přístroj
pro pacienty nákladný a forma
s čokoládou pracná. (ČTK)

n Podle Strážkyně 

Brněnská lední medvědí sleč-
na dostala o víkendu jméno No-
ria, které navrhla Lenka Skuti-
lová. Zde je její vysvětlení:
„Noria je hlavní hrdinka z kníž-
ky Strážkyně pramene od finské
spisovatelky Emmi Itäranta. Je-
jí svět podlehl zkáze jménem
globální oteplování, podobně
jako se to v současnosti děje
s životním prostředím ledních
medvědů.“ (zr)

n Z garáže ukradl 
čtyři bicykly

Celou rodinu bude chtít mož-
ná vybavit jízdními koly zatím
neznámý pachatel. Ten se nási-
lím dostal do garáže bytového
domu v Modřicích. Z ní pak od-
cizil tři horská kola a jeden dět-
ský bicykl. Čtyřiašedesátiletému
majiteli tak způsobil škodu za ví-
ce než třicet tisíc korun. Krádeží
kol každé jaro přibývá. Většina
z nich končí pokoutním prode-
jem pod cenou. (mh)


