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Z magistrátu města Brna

? Jízdenky z automatů zaplatíme kartou. Novinkou v předprodeji jízdenek na MHD jsou tři automaty s
možností bezkontaktní platby. Začátkem října je Dopravní podnik města Brna spustil na zastávce
Hlavní nádraží a Malinovského náměstí. „Vybírali jsme místa, kde je největší pohyb cestujících.
Automat se ovládá pomocí dotykové obrazovky a zákazník si může vybrat ze tří jazyků, ve kterých
chce komunikovat. Vedle platby bezkontaktní kartou lze využít i klasickou platbu mincemi,“ popsal
vedoucí tarifního odboru DPMB Vít Prýgl. Po zavedení oblíbených SMS jízdenek jde tedy o další
způsob využití moderních technologií v oblasti městské hromadné dopravy.
? Průvodce krizovými situacemi. Studenti z centra inovativní spolupráce UNIFER vytvořili pro
městskou část Brno-střed příručku s návody, jak se zachovat v případě mimořádných událostí a
krizových situací. Jsou zde shrnuta nejdůležitější telefonní čísla od policie po poruchovou službu pro
zemní plyn a popsán návod na použití hasicího přístroje. Jedna kapitola se věnuje první pomoci, další
požárům v přírodě i v domácnostech. Nechybí doporučení, jak jednat v případě blackoutu čili
rozsáhlého výpadku dodávky elektřiny, co dělat při nálezu nevybuchlé munice nebo podezřelého
zavazadla a jak se zachovat při epidemii infekční nemoci. Příručka tvoří přílohu říjnového Zpravodaje
městské části Brno-střed, prohlédnout si ji lze na webu http://www.stred.brno.cz v sekci Zpravodaj a k
dostání je také v informačním centru na Zelném trhu.
? Vzpomínka na listopad 1939. Městský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Brno,
Historicko-dokumentační komise MěV ČSBS a Univerzita obrany v Brně pořádají pietní shromáždění
k 75. výročí událostí 17. listopadu 1939, uzavření českých vysokých škol a počátku nacistické
perzekuce české inteligence. Akt se koná 13. listopadu od 15 hodin v Kounicových kolejích na ulici
Králova 45. Tématu souvisejícímu s tímto neblahým obdobím české historie se věnuje také putovní
výstava o dějinách domácího protinacistického odboje na Moravě. Uskuteční se ve vstupní dvoraně
Právnické fakulty Masarykovy univerzity na Veveří od 10. do 14. listopadu. Vernisáž je připravena na
10. listopadu v 15 hodin.
? Dotace na sport i tísňovou péči. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod na svém
nedávném zasedání schválil městu Brnu šest žádostí o dotaci z fondů Evropské unie ve výši 108
milionů korun. Celkové náklady na jejich realizaci dosáhnou 145 milionů. Konkrétně jde o novostavbu
tělocvičny v Tuřanech a rekonstrukci a vybudování víceúčelových sportovních hřišť při základních a
mateřských školách na ulici Křídlovické, Kotlářské, Horní a Husově. Dotaci získal i projekt Zvýšení
atraktivity Brněnské přehrady, nově vybudován bude také in-line ovál a víceúčelové hřiště s umělým
povrchem pro míčové sporty při ZŠ Pavlovská. Regenerace se dočkají i dvě hřiště ze 70. let v
Jundrově. Posledním ze schválených projektů je Zavedení služby tísňové péče pro seniory a
zdravotně postižené v Brně.

