ZPRAVODAJ
ČESKÉHO SVAZU
STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ

POBOČKA BRNO

ZÁŘÍ 2018

3

Český svaz stavebních inženýrů OP Brno ve spolupráci s Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků, pořádá

ve středu 3. října 2018
Odbornou exkurzi na stavbu nového kostela na Lesné v Brně

sraz v 16.00 hodin na konečné tramvaje č. 9 – Čertova rokle
Garant akce: Ing. Leo Hawerland
Přihlásit se můžete na sekretariátě ČSSI do 26. září 2018, nejlépe mailem:
cssi@volny.cz, nebo telefonicky : 732 614 187, 545214801.

1.

Jednoduchá stavba bez biblických výjevů
Uprostřed brněnského sídliště Lesná začal vyrůstat nový kostel. O vlastní kostel tamní
věřící usilují už od konce 60. let minulého století. Stavbě předcházely roky příprav a
sbírek mezi farníky. Náklady včetně vnitřního vybavení přesáhnou 100 milionů korun.
Palouk, na kterém roste kostel, není velký a je schovaný mezi paneláky. Jako klasický
kostel, v němž jsou lidé zvyklí na desítky soch a obrazů s biblickými výjevy, také vypadat
nebude. Kostel s kruhovým půdorysem a samostatně stojící věží navrhl architekt Marek
Štěpán, který pracoval i na jiných sakrálních stavbách.
Architekt v projektu usiloval o jednoduchou a čitelnou stavbu s uměřeným interiérem.
„Máme tolik dostupných informací, vizuálních a jiných vjemů, které na nás útočí ze všech
stran, že prostor kostela by měl být prostorem ztišení, prostorem bez tohoto vizuálního
smogu,“ řekl architekt Marek Štěpán. Jako stavební materiál zvolil vzhledem k
sídlištnímu okolí pohledový beton v kombinaci s barevným prosklením.

2.

3.

Na kostel se věřící složili ve sbírce

Dělníci zatím hloubí jámu na podzemní garáže. Jediný kámen, který má jistotu, že v
kostele bude, je ten základní. Už dřív ho požehnal papež.
Farnost letos získala veškerá stanoviska, vyjádření a povolení. O prázdninách vybrala
stavební firmu, v srpnu se podařilo předat staveniště a podepsat smlouvu. „Není žádným
tajemstvím, že celé dílo vzniká výhradně z prostředků věnovaných naší farnosti dárci a
podporovateli z celé republiky i ze zahraničí,“ uvádí farnost na svém webu.
Peníze farnost sbírala řadu let mezi věřícími - doslova po desetnících, které od lidí
přijímala při stahování haléřových mincí z oběhu. Různými částkami během let přispělo
přes 50.000 lidí. Zatím je shromážděno asi 50 milionů korun, řekl farář Pavel Hověz.
Náklady na stavbu budou podle odhadů přibližně o polovinu vyšší, sbírky tedy pokračují.
Přesný rozpočet zatím není k dispozici. Farnost je připravená vzít si případně úvěr.
Na Lesné se o kostele mluvilo od konce 60. let. V roce 2004 jako první krok na cestě k
plnohodnotnému chrámu otevřeli Duchovní centrum p. Martina Středy a blahoslavené
Marie Restituty. Nový kostel v těsném sousedství centra zasvětí církev právě řeholnici
Restitutě, brněnské rodačce, kterou popravili nacisté.
Věž vysoká 31 metrů bude stát samostatně. Na její vrcholek architekt umístil vyhlídku a
zvonohru. Farníci si přáli kostel ohleduplný k životnímu prostředí. Pro vytápění se proto
použije tepelné čerpadlo, v úvahách jsou také sluneční kolektory na střeše. Nový kostel
na Lesné pojme čtyři stovky lidí.
"Kostely a kaple vznikají na místech, kde je dlouhodobá potřeba ze strany místních
věřících," uvedl biskupský delegát pro liturgii a kulturu Jan Mráz. Připravují se kostely
na sídlištích Líšeň a Kohoutovice.
(zdroj: Atelier Štěpán)

4.

Český svaz stavebních inženýrů OP Brno ve spolupráci s Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků pořádá

Odbornou konferenci „ Zajímavé stavby“
25. října 2018 v 16 hodin
v posluchárně D 182 VUT FAST Brno, Veveří 95

Odborné přednášky :
prof. Leonard Hobst

100 let výročí Velké války ve fotografiích stavebního inženýra Bohumila Šperlinga
Ing. Radomír Hanák, jednatel SUDOP Brno

Aktuální stav přestavby železničního uzlu Brno
Na odbornou konferenci zve předseda OP ČSSI Brno pan Ing. Jiří SKYVA.
Společná večeře spojená s diskuzí bude v restauraci Rybkova 1.

Přihlášky na konferenci prosím pošlete do 17. října 2018, e-mailem: cssi@volny.cz,
nebo zavolejte 732 614 187, 545214801.
5.

Na měsíce: září, říjen, listopad a prosinec 2018
připadají významná životní jubilea těchto našich členů
70 let Ing. Jan Provazník

75 let Ing. Aleš Miklík
Ing. Luděk Střítecký

80 let Ing. Jiří Polák

85 let Ing. Ladislav Procházka
Ing. Jaroslav Sochorec
Ing. Jaroslav Sojka
Ing. Břetislav Teplý

90 let Ing. Viktor Kanický
Ing. Václav Prostějovský

Své jubileum také oslaví paní Ing. Miluše Pospíšilová a Ing Anna Lefnerová
Milým kolegům a kolegyni přejeme hlavně pevné zdraví, hodně pohody,
nekonečnou energie a spokojenost do dalších let !
6.

Klub seniorů

ve čtvrtek v 16.00 hod., Dřevařská 22, Brno.



termín: 6. září 201 8
termín: 4. října 2018
Všechny srdečně zve Ing. Jaroslav Pohl

PŘEDPLATNÉ časopisu „Stavebnictví“ pro rok 2019
Neautorizovaní členové ČSSI pobočky Brno, kteří mají zájem o odběr časopisu
„Stavebnictví“ na rok 2019 a mají zaplacené členské příspěvky, ať se prosím přihlásí
do 1. 12. 2018 na sekretariátu ČSSI. Úhradu polovinu z celoročního předplatného t.j.
250,- Kč je možné zaplatit i převodem na účet: 1349534309 / 0800

ZPRAVODAJ
Na webových stránkách http://www.svazinzenyru.cz/ najdete aktuální Zpravodaj,
archiv Zpravodaje a upoutávky na konané akce.
Také zde najdete případné změny nebo akce, které se z časových důvodů do
Zpravodaje nevešly.

UPOZORNĚNÍ
Ve Zpravodaji č. 4/2018 budou vypsáni členové, u kterých nemáme záznam o platbě
členských příspěvků. Prosíme vás proto o zkontrolování vašich plateb.

ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
víte, že sekretariát ČSSI Brno funguje pro styk s členskou základnou ve zkrácených
hodinách a proto si prosím, termín schůzky domlouvejte telefonicky mobil:
732 614 187 nebo e-mail: cssi@volny.cz, tel. sekretariát: 545214801.

7.

Kalendář akcí na září a říjen 2018
KDY

KDO

KDE

CO

GARANT

6. 9. 2018
16.00 hodin
čtvrtek
11. 9. 2018
16.00 hodin
úterý
3.10.2018
16.00 hodin
středa

Klub seniorů

U Dřeváka

Pravidelná
schůzka

Ing. J. Pohl

OP ČSSI

Vrchlického
Sad 2

Zasedání
výboru

Ing.J.Skyva

OP ČSSI

Lesná – Čertova
rokle

Exkurze
Stavba kostela

Ing. Hawerland

4. 10. 2018
16.00 hodin
čtvrtek
16. 10. 2018
16.00 hodin
úterý
25. 10.2018
16 hodin
čtvrtek

Klub seniorů

U Dřeváka

Pravidelná
schůzka

Ing. J. Pohl

OP ČSSI

Vrchlického
Sad 2

Zasedání
výboru

Ing.J.Skyva

OP ČSSI
ČKAIT

VUT FAST Brno
Veveří 95

Konference
Zajímavé
stavby

Ing. J. Skyva

PŘIPRAVOVANÉ AKCE v roce 2019
Zlatá hůl

Blíží se zima a s ní také 46. ročník naší akce.
Tradičně budeme mít základnu v hotelu Horník termín: 18. - 20. leden 2019
Rádi se všichni sejdeme a zájemce o akci s předstihem upozorňujeme.
Podrobné informace o programu Zlaté hole uveřejníme ve ZPRAVODAJI v listopadu 2018.
Na setkání se těší garanti 46. ročníku ZH
Luděk Zahradníček a Alice Urbánková

Reprezentační ples
hotel International – pátek 15. února 2019
Podrobnější informace uvedeme ve ZPRAVODAJI č. 4. 2018 a č.1. 2019.
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