
Netradiční způsob výuky, získávání 
informací a jejich interpretace byly 
hlavním cílem projektového dne na-
zvaného Den jazyků, který se konal 
4. října 2010 na naší škole.
Každá třída prvního i druhého stup-
ně připravila skvělou prezentaci 
vybrané země, vyhledala a uved-

Den jazyků na ZŠ Labská

la informace o jazyku, tradicích, 
zeměpisných údajích, známých 
osobnostech či místech, kulinář-
ských specialitách a hudbě.
Po pečlivé domácí přípravě v prů-
běhu tří vyučovacích hodin žáci vše 
zpracovali a vystavili. Zbytek výuky 
byl ve znamení „velkého cestování“ 

po třídách, poznávání kontinentů 
a zemí a také vzájemného hodno-
cení prezentací, neboť zástupci 
každé třídy seznámili ostatní děti 
se svými pracemi.
Díky patří všem rodičům, kteří svým 
dětem pomohli nebo je i jinak pod-
pořili a také všem pedagogům, kteří 
se na projektu podíleli.
Byli jsme také velmi rádi, že rodiče 
nezůstávají stranou a mají zájem 
o práci svých dětí i školy, o čemž 
svědčí jejich návštěva školy a pro-
hlídka prezentací v průběhu dne.
Jednotlivé materiály tříd budou 
nadále vystaveny na chodbách 
a budou i v následujících vyučo-
vacích hodinách složit jako zdroj 
informací, inspirací a podnětů pro 
další výukové aktivity.
Více informací, fotografií a videa 
naleznete na stránkách školy 
www.zslabska.cz.

Mgr. Vladimíra Hilalová
Mgr. Lucie Žigárdyová

učitelky ZŠ Labská
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Deváťáci z Labské v Senátu
Ve středu 20. října 2010, přímo 
uprostřed voleb do Senátu, na-
vštívilo 25 deváťáků ze ZŠ Labská 
za doprovodu p. uč. Hlouška a p. 
uč. Schwarzové budovu Senátu 
PČR.
O Parlamentu, Poslanecké sně-
movně a Senátu se žáci učili ve 
škole. Přímo však vidět místa, kde 
se rozhoduje o zákonech našeho 
státu, to byl úplně jiný zážitek.
Pracovnice kancléřství je provedla 
historickými místy Valdštejnského 
paláce, uviděli reprezentační pro-
story, kde probíhají přijetí zahranič-
ních delegací i jiných významných 
hostů, kanceláře senátorů a další 
prostory. Chlapci a děvčata viděli 
také nádherné a vzácné dary, které 
obdrželi předsedové Senátu od 
různých oficiálních hostů v minulých 
dvaceti letech.
Největším zážitkem však byla mož-
nost posadit se do lavic přímo 
v jednacím sále, nebo stoupnout 
si za řečnický pult, odkud hovoří 
senátoři při předkládání návrhů 
zákonů.

Z dohodnuté schůzky s panem 
senátorem Svobodou nakonec 
sešlo kvůli jeho zaneprázdněnosti 
jako volebního manažera voleb do 
Senátu, ale i tak se návštěva Senátu 
všem velmi líbila.
Protože také počasí bylo příznivé, 
odnesli si účastníci i hezké zážitky 
z prohlídky historické Prahy a z ná-
vštěvy Židovského města.

Dr. Jaroslav Hloušek,
učitel ZŠ Labská

Výsledky komunálních voleb 2010
Brno-Starý Lískovec: 21 volených členů zastupitelstva
Voliči v seznamu: 10 808
Vydaných obálek: 4663
Volební účast: 43,14 %
Odevzdaných obálek: 4655
Platných hlasů: 91 449 

Kandidátní listina a výsledky jednotlivých stran
1. KDU-ČSL 12,45 % hlasů 3 mandáty
2. KSČM 7,70 % hlasů 1 mandát
3. Suverenita – blok J. Bobošíkové 2,09 % hlasů bez mandátu
4. TOP 09 7,11 % hlasů 1 mandát
5. ČSSD 24,48 % hlasů 6 mandátů
6. SPOZ 2,59 % hlasů bez mandátu
7. ODS 26,35 % hlasů 6 mandátů
8. NEZ-DEM 11,96 % hlasů 3 mandáty
9. SZ 5,23 % hlasů 1 mandát

Unikátní expozice zvířat oblasti Beringie: 
Nová expozice, otevřená 9. 10. 2010, na ploše přibližně 10 000 m2, 
návštěvníkům přibližuje přírodu Kamčatky a východní Sibiře. Hlavním 
chovaným druhem je medvěd kamčatský – samec Jelizor, vážící 700 kg, 
a samice Kamčatka, vážící 550 kg. V doplňkových expozicích se představují 
rosomáci sibiřští, lišky polární, sovice sněžní a další ptačí druhy ze skupiny 
bahňáků. Součástí areálu je také dobrodružná naučná stezka, lovecké 
středisko, přednáškový sál a veškerý návštěvnický servis.

 ZOO Brno

Ustavující zasedání 
Zastupitelstva 

MČ Brno-Starý Lískovec 
se koná 15. 11. 2010 

v 17.00 hodin 
v sále Sokolovny 

na ul. Máchalova 4.
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Dne 1. 10. 2010 se konal na ZŠ 
Labská tradiční přebor v šachu. 
Urputné šachové boje svádělo 
60 žáků školy, z nichž nejlepší 
postupují do městského kola.
Na 1. stupni zvítězilo družstvo 
5. A ve složení žáků Vahala, Šus-
tek, Žila, Hegedüs.
Na 2. stupni to bylo družstvo 9. B 
ve složení žáků Jirák, Křivánek, 

Bláha, Koliáš.
Turnaj měl tradičně velmi dobrou 
sportovní i organizační úroveň.
Poděkování patří řediteli turnaje 
a vedoucímu šachového kroužku 
p. Ing. Točevovi.
Vítězové obdrželi od sponzorů školy 
pěkné ceny.

Lubomír Strnad, ředitel školy

Přebor ZŠ Labská v šachu

Atletické přebory 2010

Na ZŠ Labská v Brně-Starém Lískov-
ci se v sobotu 18. 9. 2010 konaly 
„Atletické přebory župy Sušilo-
vy“. Závodníky všech kategorií, 
ale i atletické nadšence v řadách 
diváků, přivítal krásný sportovní 
areál a nádherné počasí. Soutě-
žilo se v atletickém čtyřboji a to 
ve sprintu, běhu, hodu kriketovým 
míčkem nebo koulí a skoku dale-
kém v kategoriích od předškoláků 
až po veterány. Největší zápal byl 
vidět u startujících z mateřských 
školek, kteří ruku v ruce s rodiči, 
někdy i v slzách, dobíhali do cíle za 
mohutné podpory starších atletů 
a pořadatelů. Ve starších katego-

riích již někteří závodníci zaujali 
výkonem hodným profesionálních 
sportovců, a že bylo na co se dívat! 
Celý závodní den pak vyvrcholil 
během na 1500 m veteránů, mužů 
a juniorů, který je tradičním zlatým 
hřebem programu.
Poděkování patří zejména všem 
účastníkům, ale také rozhodčím 
a pořadatelům z Orelské jednoty ze 
Starého Lískovce, kteří přispěli ke 
zdárnému průběhu celé sportovní 
akce. Poděkování patří i ředitelství 
ZŠ Labská za možnost uspořádat 
atletické přebory.

Josef Jaňura
Orel Starý Lískovec

V podvečer 2. října letošního roku 
ožila místní sokolovna hudbou a tan-
cem při oslavách starolískoveckého 
vinobraní, které pořádáme k výročí 
posvěcení kostela sv. Jana Nepo-
muckého ve Starém Lískovci
Slavnostní zahájení letošního vi-
nobraní a přivítání hostů proběhlo 
ve zcela zaplněné Sokolovně. Po 
prvních taktech cimbálové muziky 
„Sudovjan“ z Uherského Hradiště 
a mladé slovácké dechovky z Vnorov 
navštívil své „poddané“ z Lískovce 
král Jan Lucemburský i s manželkou 
Eliškou. Král Jan okoštoval rodící se 
moravský mok, aby mohl pochválit 
své poddané za poctivou práci. 
Rodící se víno králi zachutnalo, 
ale letos ho velmi rozhněval zpěv 
chasy a tak neváhal viníky vypátrat 

Starolískovecké vinobraní 2010

MČ Květuši Doležalovu a Jiřího 
Dvořáčka, duchovního otce Pav-
la Opatřila, zástupce SDH Petra 
Kouřila, starostku Sokola Boženu 
Sotolářovu, starostu Orla Bohunice 
Ladislava Konečného.
Závěrečná slova budou slovy díků. 
Zejména orelské jednotě ze Starého 

Lískovce, MČ Starý Lískovec a sta-
tutárnímu městu Brnu za finanční 
podporu, všem sponzorům, a také 
všem, kteří se podíleli na zajištění 
a přípravě této krásné akce.

Josef Jaňura
Orel Starý Lískovec

a potrestat. Jeden špatně, a ještě 
k tomu nahlas, zpívající byl vybrán 
k trestu nejvyššímu. Ale protože je 
král moudrý, nechal zazpívat chasu 
ještě jednu píseň a falešně zpívající 
nebožák katovi unikl.
Očekávané společné vystoupení 
8 krojovaných párů dětí z tanečního 
kroužku a 12 párů chasy, včetně 
nejmladší tanečnice Marušky Jan-
dové (čtyřleté), začalo před zcela 
zaplněným sálem. Naši tanečníci 
zatančili „Moravskou besedu“ s vel-
kou radostí, a za takřka profesionální 
výkon je potleskem odměnily všech-
ny generace návštěvníků.
Tradiční soutěž v natahování vína 
koštýřem o láhev šampaňského 
proběhla v kategorii mužů a žen. 
V ženách vyhrála Barbora Filipčíková 
ze Starého Lískovce a v mužích 
Martin Souček z Bohunic. Před 
půlnocí vystoupila krojovaná chasa 
našich přátel z Bohunic se svým 
tanečním vystoupením „Cigánská 
z Líšně“. O půlnoci pak byla roz-
dělena bohatá tombola a dál už se 
pokračovalo v tanci a zpěvu až do 
časných ranních hodin.
V neděli 3. října byla sloužena slav-
nostní mše v kostele sv. Jana Ne-
pomuckého za účasti krojovaných 
dětí a chasy.
Starolískovecké vinobraní je význam-
nou společenskou událostí v naší 
obci a tak i letos jsme mohli přivítat 
významné osobnosti – starostu MČ 
Vladana Krásného, místostarosty 

Vás srdečně zve na
výstavu obrazů Ivana Havlíka 

od 9. do 25. 11. 2010
v půjčovní době knihovny. 
Vernisáž výstavy se koná 

v úterý 9. 11. v 17.00 hod. 
Zároveň informujeme návštěv-

níky knihovny, že z důvodu 
nemoci bylo zrušeno autorské 
čtení Jana Buriana, které se 
mělo konat 26. 10. 2010. 
Děkujeme za pochopení.

KJM Brno, 
pobočka Kurská 1
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Studio dramatické výchovy 
Labyrint, Švermova 19, Brno

Chvála pohybuVážení spoluobčané,
 svůj příspěvek jsem nazvala „Chvála 
pohybu“, kterým chci reagovat na 
článek ve Starolískoveckých novi-
nách  „Pohybem k aktivnímu stáří“. 
Článek propaguje chůzi nordic 
walking, česky ji známe pod názvem 
severská chůze . Fotografie doklá-
dají snahu seniorek z Domova pro 
seniory o aktivní pohyb za pomocí 
holí, kterými se severská chůze liší 
od běžné chůze.
Na fotografiích jsem viděla mnoho 
chyb, které chodci často děla-
jí a ráda bych na ně upozornila, 
aby byl pohyb správně proveden 
a přinesl žádoucí zdravotní účinky, 
které mají velký význam k podpoře 
a upevnění zdraví.
Severská chůze se stala součás-
tí léčebné rehabilitace u mnoha 
zdravotních problémů. Díky lázním, 
welness a propagaci z řad lékařů, 
sportovců, některých herců a zpě-
váků  se rozšiřuje a provozuje ji stále 
více lidí. Je to nenáročný zdravý 
sport provozovaný v přírodě, která 
je nejlepší přírodní tělocvičnou. Je 
možné ho provozovat v každém 
ročním období, vždy má svůj půvab 
a přednosti. Nejenže je pohyb 
prováděn  na zdravém vzduchu, 
ale současně umožňuje vnímat 
krásu proměňující se vegetace, 
které si v každodenních starostech  
nestačíme  všimnout.
Lékaři poukazují na to, že se málo 
hýbeme a v důsledku toho narůstá 

počet obézních nejen u dospě-
lé populace, ale zejména u dětí. 
Přemíra sladkostí a nevhodných 
potravin, vysedávání u počítače 
nebo TV místo zdravého pohybu 
dává základ budoucím závažným 
zdravotním problémům. Nadváha 
a obezita přináší závažné zdravotní 
problémy.
Všichni víme, co je infarkt, mozková 
mrtvice, cukrovka a různá nádorová 
onemocnění. Víme, že jsou nejčas-
tějšími příčinami úmrtí na celém 
světě, naši zemi nevyjímaje. Víme 
to, čteme o tom, ale velký strach 
z nich nemáme. Věříme, že nás to 
nepotká. 
Člověku  nejpřirozenější pohyb je 
chůze. Lékaři říkají chodit, cho-
dit, chodit každý den. Deset tisíc 
kroků svižné chůze každý den má 
blahodárný vliv na naše zdraví. Již 
slyším poznámky, to se to lehce 
řekne chodit a ještě deset tisíc 
kroků, víš, jak bolí kolena, záda  
a co je nadváha? Vím a proto cho-
dím a udržuji se v pohybu. Jsem 
aktivním propagátorem severské 
chůze a také instruktorkou severské 
chůze. Ráda bych přispěla k její 
propagaci  a naučila spoluobčany  
využívat severskou chůzi  pro zlep-
šení jejich pohyblivosti a tím, přispět 
k lepší kondici a vitalitě, k posílení 
imunitního systému a celkově i ke  
zlepšení zdraví. Severská chůze je 
vlastně chůze, kdy intenzitu pohybu 
zvyšujeme pomocí holí k tomu urče-
ných. Při chůzi s holemi je do hry 
zapojeno mnohem více svalových 
skupin než při běžné chůzi. Správně 
provedeným pohybem dosahujeme 
intenzivního pohybu, jdeme svižněji, 
šetříme klouby i páteř, uvedeme do 
pohybu krevní oběh a lymfatický 
oběh. Krevní oběh pohání srdce, 
lymfatický oběh je závislý na pohybu. 
Chůze a zejména severská chůze 
má zásadní prospěch pro zdraví 
a proto bychom ji měli, pokud jsme 
zdraví, i s menšími zdravotními pro-
blémy, ale zejména pokud máme 
nadváhu, provozovat každý den. 
Jak působí severská chůze na 
zdraví?

Zvyšuje tělesnou spotřebu kalo-• 
rií díky pohybu pomocí holí prů-
měrně o 20 %.
Uvolňuje svalové napětí v ob-• 
lasti zádových a ramenních sva-
lů včetně  krčních  a mezilopat-
kových svalů.
Do pohybu se zapojuje 90 % • 
svalů v těle, šetří klouby a kole-
na, snižuje zátěž na páteř  a ky-
čelní klouby.
Současně trénujeme svaly na pa-• 
žích, zádech, nohách a hýždích
Aktivuje metabolismus, snižuje • 
obsah tuku a cukru v krevním 
oběhu – velmi důležitý pohyb 
pro diabetiky.
Zlepšuje aerobní výdrž, zvyšuje • 

krevní viskozitu, zlepšuje srdeční 
činnost a prokrvení organismu.
Kladně působí proti nemocem • 
krevního oběhu, pomáhá před-
cházet nebezpečným cévním 
a mozkovým příhodám.
Pozitivně působí na imunitní • 
systém.
Severská chůze je dobrou vol-• 
bou při onemocnění osteopo-
rozou nebo při artróze.  
Severská chůze umožňuje jis-• 
tou chůzi po hladkém, klouza-
vém a nerovném povrchu.

Severskou chůzi můžeme provádět 
individuálně nebo ve skupinách, kdy 
je zábavnější. Vyplavují se endorfíny, 
zlepšuje se nálada  a dobrá pohoda 
tolik potřebná k překonávání kaž-
dodenních starostí.

Každá věková a zdravotní skupina 
má jiné požadavky a potřeby na 
intenzitu a dobu pohybu. I když se 
jedná o nenáročný, ale intenzívní 
pohyb, musí  být správně prove-
dený, aby byl účinný. Je potřeba, 

Udělejte si krásnou 
halloweenskou dýni

Příprava: nachystáte si velkou 
dýni, tužku, šablonu, ostrý nůž, vel-
kou lžíci,mísu, svíčku, zápalky
1.  Na velkou dýni si nakreslete 

jakýkoliv motiv. Můžete si do-
předu připravit šablonu.

2.  Vyřežte nožem vršek dýně 
kolem stopky, tak aby vzniklo 
víko

3.  Vyndáme vršek dýně se stopkou 
a lící vydlabeme vnitřek dýně, 
který odložíme do mísy

4.  Po vydlabání dýně vyřežeme 
oči, nos a ústa

5.  Do vydlabané a vyřezané dýně 
vložíme zapálenou svíci a přiklo-
píme vyřezaným vrškem dýně

Postavte si dýni na zahradu nebo 
do okna, kde vám bude pěkně 
svítit a zdobit obydlí.

Šikovné ruce

Cestovatelský večer: Gruzie 
4. listopadu 2010  •  18.30–20.00 hod.
Zveme Vás na povídání o situaci gruzínské společnosti, horách sahajících 
do nebe, hrdosti v srdci, neexistujících cestách, síle tance, gastronomic-
kých zážitcích a mnohém dalším. Cena: vstupné dobrovolné

Otevřená dílna: Svíčky 
11. listopadu 2010  •  15.00–16.30 hod.
Přijďte si s námi vyrobit svíčku vánoční či obyčejnou. Dílna je určena pro 
děti i dospělé! Cena: zdarma

Miloš Dvořáček: Drum-in 
18. listopadu 2010  •  17.00–18.00 hod.
Interaktivní program pro děti od MŠ až po SŠ – propojení současných 
hudebních žánrů s jejich historií. Víte co má společného hip-hop s 
dechovkou, nebo beat-box s jazzem? Rytmicko-melodická hravá a 
strhující show, do které jsou děti zapojené od začátku do konce.
Cena: 50 Kč

Miloš Dvořáček: begin_of_the_skype_highlighting end_
of_the_skype_highlighting 
Opravdové vystoupení – koncert nejen pro bicí soupravu s větší než 
malou dávkou překvapení
18. listopadu 2010  •  19.00–20.30 hod.
Tato nová solo performance vás zbaví potřeby nad hudbou přemýšlet. 
Řízená živelnost, pravá míra úderné improvizace, talkshow kombinovaná 
s rafinovanými vsuvkami hudební ekvilibristiky a virtuozity na cokoli, od 
rendlíku po brumli. Na zdánlivé vlně bezstarostnosti a lehkosti Miloš Dvo-
řáček begin_of_the_skype_highlighting  end_of_the_skype_highlighting 
provádí všemi kouty své hudební duše a nenechává na pochybách, že 
dělá to, co muzikant musí. Předává velký dar hudby, Sdílenou radost.
Cena: 120 Kč

Otevřená dílna: Vánoční svícen 
25. listopadu 2010  •  15.00–16.30 hod.
Advent se blíži, proto zveme malé i velké na dílnu, která nabídne výrobu 
originálního vánočního (skořicí provoněného) svícnu. Na dílnu je třeba se 
předem přihlásit na uvedeném kontaktu.
Cena: zdarma

Kontakt: SDV Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno, Eva Mohaplová, 
tel. kancelář: 547 354 383, mobilní: 605438636, e-mail: efka@luzanky.cz

aby  instruktor poradil, jaké hole pro 
pohyb potřebujete,  správné nasta-
vení a držení. Jak správně pohyb 
provádět. Když s chůzí začínáte, měl 
by instruktor chodit pokud možno 
s vámi a upozornil na chyby.
V zimním období chodíme každý 
den – pondělí až pátek vždy od 
10.00 do 11.00 hod. případně 
čas upravíme podle zájmu, mož-
no i v odpoledních hodinách. 
Sraz před Sokolovnou,  vstupní 
instruktáž, vycházku přizpůso-
bíme zdatnosti, zdravotnímu 
stavu a počasí
Chůze je nejzdravější a nejpřiroze-
nější pohyb, který si alespoň většina 
z nás může dovolit.
Je to účinný prostředek proti stárnutí 
a různým bolestem těla i duše.
Neseďte doma, nestyďte se a dejte 
se do pohybu. V kolektivu se dlou-
há zima lépe snáší. Věřím, že nás 
bude hodně. 

Na vycházky spolu s vámi se těší
Ludmila Koplíková – 

instruktor nordic walking
Tel. 530 505 229 

e-mail koplikova.l@seznam.cz
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Dýňová polévka 
s koriandrem

Kdy jindy, než v časném podzimu, 
času dýní, si můžeme dopřát tuto 
vynikající polévku, která pohladí 
patro i duši.

Ingredience pro čtyři osoby:
1 kg (brutto) co nejoranžovější 
dýně, 8 dcl vývaru, 4 lžíce sme-
tany ke šlehání, 4 lžičky kysané 
smetany, koriandr, zelený pepř, 
sůl, petržolová nať na ozdobu.

Příprava jídla:
Z dýně odstraníme semeníky a se-
mena, odkrojíme slupku a dužinu 
pokrájíme na kostky. Ty vložíme do 
kastrolu, přilejeme vývar a šlehač-
ku, přidáme deset kuliček korian-
dru, pět kuliček zeleného pepře, 
osolíme a 10–12 minut povaříme. 
Necháme vychladnout a rozmixu-
jeme tyčovým mixerem.
Pak polévku uvedeme do pomalé-
ho varu a za občasného míchání 
ji zhruba o pětinu objemu zredu-
kujeme. Tím se zahustí, ale hlavně 
ztratí svůj „košťálový“ podtón. Dle 
potřeby dosolíme.
Nalejeme do předehřátých po-
lévkových misek, do každé dáme 
lžičku kysané smetany (je-li po-
lévka správně zahuštěna, zůstane 
plavat na povrchu) a posypeme 
tlučeným koriandrem a zelenou 
petrželkou.

Příloha: bílé pečivo

Gourmet

Nový projekt prevence kriminality

Tipy na výlet – rozhledna na Babím lomu

Výstava sukulentů

Na kopci nedaleko Lelekovic fungu-
je už od konce 19. století vyhlídková 
stavba, původně menší, v současné 
době 15 metrů vysoká a volně 
přístupná. Variant výletu je mnoho, 
zvolit můžete kompletně pěší trasu, 
do Lelekovic či do Vranova se dá 
přiblížit i pomocí MHD.
Způsob, jakým se dostanete do 
Lelekovic, ponecháme na vás – 
přímo do obce jede autobus MHD 
č. 41 (startuje na královopolském 
nádraží), vlakem se dá dojet do obce 
Česká, odkud je to kilometr a půl  
pěšky po žluté značce, případně 
je možno vyrazit pěšky na celou 
trasu. Z obce vyrazíte po červené 
značce, posléze se dostanete do 
lesa, po více než kilometrovém 
stoupání zbývá překonat poslední 
skalnatý úsek – a rozhledna stojí 
před vámi.
Za krásného počasí je dohled-
nost z 562 metrů vysokého kopce 
nádherná. Z kruhového ochozu 
rozhledny vidíte kromě okolních 
obcí Drahanskou vrchovinu, Žďár-

ské Vrchy i část Českomoravské 
vrchoviny, podle některých zdrojů 
lze za mimořádně dobré viditelnosti 
dohlédnout až k předhůří Alp. To 
štěstí jsme neměli, ale i tak byl pa-
rádní výhled odměnou za výšlap. 
Z rozhledny je možno zamířit po 
stejné cestě dolů, případně po-
kračovat po červené směrem na 
Vranov (3,5 km). Cestou minete 

lelkovadlo, kde je možno polapit 
vaše lelky a tím zvýšit pracovní 
výkonnost pro následující týden. 
Pro zdatné cyklisty existuje mož-
nost použít své dvoukolové oře, 
ale cesta je místy opravdu hodně 
neschůdná, takže to nezkoušejte 
za deště a bez přilby.
V obou obcích – jak v Lelekovicích, 
tak ve Vranově – je několik možnos-
tí, kde se občerstvit, načerpat síly 
na další pochod, případně nechat 
odpočinout unaveným nohám při 
čekání na autobus. Pro úplnost 
dodejme, že z Vranova vás linka 
43 zaveze zpět ke královopolské-
mu nádraží. A na úplný závěr je 
nutné zmínit, že k rozhledně se dá 
dostat i po modré značce z obce 
Podlesí, ale tuto trasu jsme neměli 
možnost odzkoušet. Celkově ale 
můžeme Babí lom jako místo pro 
lehký víkendový výlet jen doporučit. 
Pokud není opravdu špatné počasí, 
je cesta schůdná a většinou pevná, 
není tedy třeba žádné speciální 
vybavení pro její zdolání. 

Brněnská městská policie ve spolupráci se Statutárním 
městem Brnem zahájila 11. srpna 2010 nový projekt 
prevence kriminality s názvem „Podporuji bezpečné 
město“, který je ojedinělý tím, že vybízí  občany města 
Brna ke společnému úsilí za větší bezpečnost v našich 
ulicích. Cílem tohoto  projektu je přesvědčit širokou 
veřejnost ke spolupráci na aktivní účasti v oblasti zajiš-
tění bezpečnosti, podporovat tak tvůrce projektu ( MP 
a Statutární město Brno ) a to viditelně a dlouhodobě. 
Účastníci projektu obdrží jako poděkování za to, že jim 
nejsou zákony lhostejné a ztotožňují se s myšlenkou 
chovat se právně, čestnou samolepku, kterou tak budou 
dávat najevo, že podporují bezpečnost svého města. 
Pokud se tedy občané, kteří  hodlají zabezpečit majetek 
i zdraví a nechtějí  být oběťmi trestných činů, budou chtít 
do projektu zapojit, mohou si samolepky „Podporuji 
bezpečné město“, vyzvednout na všech služebnách 
strážníků. Viditelným umístěním samolepky na auto, 

garáž, byt či jízdní kolo, budou občané podporovat 
snahu v zamezení páchání trestné činnosti. 
Dalším aspektem projektu bude v rámci provedené-
ho sociologického průzkumu anonymní  zjišťování 
údajů, zda se o účast v projektu zajímají více fyzické 
či právnické osoby, zda-li se už stali tito občané oběťmi 
trestného činu, kam si samolepky umístili, apod. pro 
další vyhodnocení úspěšnosti tohoto projektu.
Forma projektu je sice v naší republice neobvyklá, 
v jiných evropských státech se však stává zcela 
běžnou.
Informační kampaň k projektu proběhne v několika 
úrovních, jako první se letáky s informacemi o pro-
jektu umístí do všech vozů MHD (250 kusů), které 
jsou v letních měsících v provozu. Další seznámení 
veřejnosti s projektem bude formou médií, MP bude 
nabízet a rozesílat 10.000 dílčích letáčků.

(dk)

Výstava „Pohádkové krajinky ze sukulentních 
rostlin“ bude letos okořeněná kvetoucími 
tlusticemi, včetně té největší, zvané "Pramáti 
tlustic". Ta je stará 74 let, vysoká dva metry 
a váží kolem dvou metráků, u dámy lidské by 
to nebyly parametry nic moc, ale na tlustici 
(Crassula portulacea) jsou to parametry přímo 
hvězdné. K vidění nebudou jen tlustice, ale 
i mnoho dalších exponátů. Jestli chcete, aby 
i vaše tlustice každoročně o vánocích kvetla, 
tak přijďte, my vám prozradíme, jak na to.
A protože tlustice nakvétají v zimě, bude tato 
výstava až od 10. do 19. prosince 2010, 
denně od 10 do 17 hodin, a to v Brně Bys-
trci, v Zahradním centru Čtyřlístek, vedle 
OBI. U Čtyřlísku jest snadné parkování, pro 
Brňáky: šalinkami č. 1, 3 a 11 do zastávky 
Kamenolom a dále směr cedule OBI.

Více informací na www.sukulent.cz

Novinky

A Kluby ČR, o.p.s. pomáhají lidem závislým 
na alkoholu a hazardním hráčství zkrotit je-
jich závislost, nabízejí poradenství a podpo-
ru jejich rodinám a blízkým a také pomoc li-
dem jakkoli znevýhodněným na trhu práce.
V současné době spouštíme online pod-
poru prostřednictvím našeho nového 
CHATOVÉHO PORADENSTVÍ, které 
naleznete na našem webu www.akluby.
cz. Náš chat je určen všem, kteří se z 
různých důvodů k nám nemohou dostavit 
osobně nebo je pro ně tato forma pomoci 
přívětivější. Neváhejte, klikněte a vyhledejte 
online pomoc během několika minut! Naši 
pracovníci jsou připraveni Vám pomoci a 
zodpovědět Vám na všechny otázky.

A kluby, o.p.s.
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Informace z usnesení 126. schůze Rady MČ 
Brno-Starý Lískovec ze dne 13. 9. 2010
– schválila změnu nájemců nebytových prostor na ul. 

Kurská č.o.2 za účelem užívání rehabilitační ambu-
lance

– doporučila ZMČ souhlasit se sepsáním splátkového 
kalendáře s bývalým nájemcem bytu č. 18 na ul. Kos-
monautů č.o. 19

– nedoporučila ZMČ schválit  prominutí poplatku z pro-
dlení nájemcům bytu č. 39 na ul. Sevastopolská 
č.o.5

– neschválila prominutí poplatku z prodlení nájemci 
bytu č. 12 na ul. Osová č.o. 8

– schválila finanční podíl ve výši 35000,- Kč na opravu 
bytového jádra v bytě č. 21 na ul. Dunajská č.o. 45

– schválila pronájem nebytového prostoru na ul. Kos-
monautů č.o.4 za účelem provozování dětských ordi-
nací

– schválila vyřazení svěřeného majetku ZŠ Bosonožská 9
– souhlasila s úpravou a doplněním dopravního znače-

ní v křižovatce ul.Klobásova x Kroupova
– schválila firmu Remova s.r.o na akci Oprava schodiš-

tě a opěrné zídky u objektu České pošty s.p.
– doporučila ZMČ souhlasit se směnou pozemků mezi 

SmB  firmou AIG/Lincolna
– schválila smlouvu na úpravu ploch veřejné zeleně 

na ul. Dunajská č.o.7 a Kyjevská č.o.11 spočívající 
v úpravě místního prošlapu s firmou David Skala

– souhlasila se skácením dřevin 
– schválila trvání umístění sběrného střediska odpa-

dů na ul. Vltavská  a souhlasila s podáním žádosti 
o změnu užívání stavby sběrného střediska a navrhla 
výpověď smlouvy s firmou A.S.A., spol. s.r.o.

– schválila novelu Tržního řádu
– schválila reklamaci závad na dětském dopravním 

hřišti na ul. Dunajská č.o.37–45 u zhotovitele díla, 
firmy SOMARO CZ, s.r.o.

– schválila umístění stánků na akci „Den radnice“
– schválila firmu Flora Servis pro rekonstrukci hřiště na 

ul. U Hřiště 9–17
– schválila podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklize-

ní bytu č. 9 na ul. Sevastopolská č.o.11
– schválila rozpočtová opatření č. 51, 52, 53, 54, 55
– schválila rozpočtový výhled na roky 2012–2019
– vzala na vědomí zápis z jednání Škodní a likvidační 

komise
– schválila dodatek č. 2 s firmou Ager, spol. s r.o ke 

smlouvě na údržbu ploch veřejné zeleně – zmenšení 
plochy na ul. Bosonožská z důvodu výstavby bowlin-
gové dráhy

– schválila navýšení počtu děti a kapacity MŠ Brno, 
Elišky Přemyslovny 10 na 49 dětí

– schválila aktualizaci koncepčního materiálu „Obecní 
školství ve městě Brně a směry jeho vývoje do roku 
2013“

– schválila smlouvy o zajištění reklamní činnosti při spor-
tovní na společensko – sportovní akci Den radnice

Informace z usnesení 127. schůze Rady MČ 
Brno – Starý Lískovec ze dne 21.9.2010
– souhlasila s provedením zakázky „Dostavba přízemí 

v přístavbách bytových domů na ul. Labská č.o.31 
a 33

– schválila rozpočtové opatření č. 56–59
– schválila výpověď smlouvy na provozování sběrného 

střediska odpadů  na ul. Točná firmě A.S.A., spol. 
s.r.o.

– schválila uzavření Darovací smlouvy s firmou DELI-
KA H+H, spol. s r.o. – předmětem je darování výrob-
ků studené kuchyně na Den radnice

– schválila předběžně text nájemní smlouvy, jejímž 
předmětem je pronájem části pozemku p.č. 2485/2 
na dobu určitou 30 let

Informace z usnesení 128. schůze Rady MČ 
Brno-Starý Lískovec ze dne 22. 9. 2010
– schválila text prohlášení k placené volební inzerci 

politické strany NEZ-DEM
– schválila smlouvy o reklamní činnosti, jejichž před-

mětem je zajištění propagace zájemce v rámci spole-
čensko – kulturní akce Den radnice

Informace z usnesení 129. schůze Rady MČ 
Brno-Starý Lískovec ze dne 29. 9. 2010
– souhlasila s tím, aby na akci Provedení oprav v bytě 

č. 1 na ul. Labská č.o.37 byla vybrán uchazeč Gips-
Con, s.r.o.

– neschválila výměnu bytů na ul. Vltavská č.o.21, na 
ul. Brožíkova č.o.14 a na ul. Kamínky č.o.33

– schválila výměny bytů
– vzala na vědomí přechod nájemního práva k bytu 

č. 26 na ul. Dunajská č.o. 19
– vzala na vědomí uzavření nájemní smlouvy k bytu 

č. 8 na ul. Kosmonautů č.o. 19
– souhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu k bytu č. 2 

na ul. Kurská č.o.6
– souhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu k bytu č. 3 

na ul. Kurská č.o.4
– vzala na vědomí způsob pronájmu bytů – Labská 

č.o.35, byt č. 1 bude pronajat jako předem opravený
– souhlasila s podnájmem části bytu č. 32 na ul. Se-

vastopolská č.o.5
– souhlasila s Dohodou o zániku nájmu k bytu č.o. 32, 

ul. U Pošty č.o.5
– souhlasila s tím, aby pro realizaci zakázky „Dodání a 

instalace elektronických rozdělovačů topných nákla-
dů“ byl vybrán uchazeč Techem, spol. s r.o.

– schválila slevu na nájemném za výměnu balkónové 
stěny, ul. Vltavská č.o.21, byt č. 32

– schválila finanční podíl na opravu bytového jádra 
v bytě č. 32, ul. Labská č.o.35

– schválila smlouvu o dílo s firmou GipsCon, s.r.o, opra-
va bytu č 1, ul. Labská č.o.37

– odvolala ke dni 30. 9. 2010 členy a tajemníky komisí 
Rady MČ

– vzala na vědomí omezení parkování na ul. Kroupově 
a na doplnění značení na ul. Dunajská č.o. 1–5

– souhlasila s dodatkem č. 1 s Hasičským záchranným 
sborem JmK, doplnění pozemku p.č. KN 659/2

– souhlasila se skácením dřevin na ul. Oderská č.o.3 
a navrhla dosadbu

– souhlasila se skácením dřevin a ul. Irkutská č.o.6, 
Kosmonautů č.o.9., Mikuláškovo nám. č.o.1

– schválila smlouvu na zajištění zimní údržby chodníků 
po novele zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komu-
nikacích s firmou David Skala

– schválila vyřazení majetku ŽŠ a MČ Elišky Přemyslov-
ny 10

– neschválila žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu  
č. 13, Osová č.o.2

– neschválila žádost o zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu 
č.11, Kurská č.o.8

– schválila dání výpovědi nájemci bytu č. 40, Sevasto-
polská č.o.3

– schválila podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklize-
ním nebytového prostoru v domě Labská č.o.37

– schválila jednostranné započtení vzájemných pohle-
dávek z titulu nezaplaceného vyúčtování služeb po-
skytovaných společně s bydlením v bytě č.22 na ul. 
Mikuláškovo nám. č.o.17

– schválila rozpočtové opatření č. 60–64
– neschválila navýšení příspěvku na provoz pro ZŠ 

a MŠ, Elišky Přemyslovny na doplnění materiálního 
vybavení MŠ pro jednoho žáka na vybavení MŠ

– schválila dotaci zájmové organizaci Orel jednota Brno 
z rozpočtu MČ ve výši 10000,- Kč

– schválila umístění prodejních stánků na Den radnice
– schválila smlouvu, jejímž předmětem je Oprava scho-

diště a opěrné zídky u objektu Čeká pošty s.o. s fir-
mou Remopa s.r.o.

– neschválila umístění lunaparku na parkovišti  na ul. 
U penzionu

– schválila darovací smlouvu s Ovocnářským druž-
stvem, jejímž předmětem je darování 100 kg jablek 
v hodnotě 1000,- Kč na Den radnice

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec na 
svém XX. zasedání 22. září 2010 projednalo 
(výpis usnesení):
– revokovala usnesení č. 9 ze ZMČ XIV./09 a neschvá-

lilo prominutí poplatku z prodlení  bývalému nájemci 
bytu č. 21, Mikuláškovo nám. č.o.10

– souhlasilo se sepsáním splátkového kalendáře s býva-
lým nájemcem bytu č. 18 na ul. Kosmonautů č.o. 19

– neschválilo prominutí poplatku z prodlení bývalým 
nájemcům bytu č. 39 na ul. Sevastopolská č.o. 5

– souhlasilo s nabytím pozemku p.č.KN 1679/10 do 
vlastnictví SmB

– souhlasilo se směnou pozemků p.č. KN 461/6, 
998/11 a 998/24, které jsou ve vlastnictví spol. 
ALATRI a.s. za pozemek p.č.KN 2431/79 k.ú. Boso-
nohy, který je v majetku SmB

– souhlasilo s podáním žádosti Majetkovém odboru 
MMB o svěření pozemků při ul. Jihlavská, za účelem 
pronájmu budoucím vlastníkům garáží

– souhlasilo se směnou pozemků mezi SmB a firmou 
AIG/Lincoln

– schválilo rozpočtové opatření č. 52 – navýšení roz-
počtových příjmů, pojistná plnění

– schválilo rozpočtové opatření č. 54 – navýšení roz-
počtových příjmů, Den radnice

– schválilo rozpočtový výhled 2010–2019
– vzalo na vědomí Zprávu finančního výboru za období 

od 17. 5. 2010 do 22. 9. 2010
– vzalo na vědomí Zprávu kontrolního výboru

Zprávy z radnice

Při příle itosti oslav 80letého výro í brněnského

teplárenství si Vás co nejsrde něji dovolujeme

zvát na

ž č

č

které pro Vás budou otevřeny v provozech:

Š Š

ž

pitálka, pitálka 6, Brno
ervený mlýn, Cimburkova 2, Brno

Brno-sever, Obřanská 60, Brno
Staré Brno, Rybářská 4, Brno
Kamenný Vrch, Svá ná 27, Brno
Bystrc, Teyschlova 33, Brno

Č

Tě íme se na Vás 3. prosince (12 - 18 hod.)
a 4. prosince 2010 (9 - 14 hod.)

š

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ENERGIE NAŠICH SÍTÍ HŘEJE VÁS A TAKÉ SVÍTÍ

Podrobnější informace na www.tepl-brno.cz.

Vážení spoluobčané, 
Česká strana sociálně 
demokratická ve Starém 
Lískovci Vám děkuje za 
projevenou důvěru 
v komunálních volbách. 

Vaši důvěru nezklameme. 

Mgr. Květuše Doležalová



říjen 2010starolískovecký zpravodaj

6 strana

STAROLÍSKOVECKÝ ZPRAVODAJ • Vydává statutární město Brno, MČ Starý Lískovec, Klobásova 9 • 10–12 vydání ročně • IČO 4499278509 • Tel.: 547 139 220 • 
Registrováno pod číslem MK ČR E12 092 • Šéfredaktor: Martin Lísal • Redakční komise: Taťana Absolínová, Ing. Magdalena Dvořáčková, Martina Vítková, Mgr. Květuše Doležalová 
• Příspěvky zasílejte na e–mail: tomas.okrina@staryliskovec.cz • Redakční komise neodpovídá za stylistickou a gramatickou úpravu a obsah příspěvků • Den vydání 5. 11. 2010 • 
Tisk a inzerce Tomáš Psota – oranžová reklama, tel.: 511 115 794, e-mail: inzerce@zpravodajebrno.cz • Určeno obyvatelům MČ Brno-Starý Lískovec • Zdarma • Náklad 6 000  ks

Inzerce
  Nabízím veškerý servis stolních počítačů a notebooků, více na 
www.hr-computers.cz, Jan Ryšávka, tel. 604 535 647, 
info@hr-computers.cz

  Přepisy 8mm filmů na DVD, tel.: 604 422 892

  Mandlovna, tel. 720 200 464, www.zehleni.webz.cz

  Provádíme zateplení vchodových prostor, bytových domů. Podhledy, 
dělící příčky sádrokartonem a kazetové podhledy. Tel. 604 586 841, 
www.sadrokarton.hostuju.cz

  S přítelkyní hledáme nutně ke koupit byt 1+kk až 2+kk v blízkosti Cam-
pusu, máme hotovost. Tel. 608 778 168, johann001@seznam.cz

  Prodám RD 2+1 ve Starém Lískovci, dům je samostatně stojící, čás-
tečně podsklepený, veškeré IS kromě plynu, dům je ihned obyvatelný 
a má zahradu, možnost parkování, garáže, volné ihned, těsná blízkost 
železnice a dálnice, cena 990 000,- Kč. Tel 728 140 655

  Pronajmu garáž, ul. Příčky, tel. 737 274 515

  Prodám vzdušný byt 3+1 v OV, příznivá cena, zmodernizovaný. Krym-
ská 15. Další info na tel. 608 829 824 nebo www.gabreta.webnode.cz

Územní plán města Brna – koncept předložen k projednání !

Vážení spoluobčané,
po tříletém úsilí je koncept nového Územ-
ního plánu města Brna dopracován a ve 
3 variantách připraven k předložení br-
něnské veřejnosti.

Jaké jsou cíle územního plánu
Strategickým záměrem nového územního 
plánu je vyvážený rozvoj města respektující 
výjimečné přírodní zázemí. Těžištěm řešení 
nového územního plánu je podpora rozvoje 
v jižním sektoru města s cílem vyrovnat 
disproporce v jeho prostorovém uspořádání, 
vzniklé v důsledku vývoje v uplynulých 
desetiletích.
Hlavní stavební rozvoj je orientován směrem 
jižním (Horní a Dolní Heršpice, Přízřenice), 
směrem východním (Líšeň), jihovýchodním 
(Tuřany, Chrlice), v menším rozsahu na 
západ (Bosonohy) a sever (Ivanovice, Řeč-
kovice, Medlánky – perspektiva pásového 
rozvoje směrem na Českou a Kuřim).
Oproti předchozím územním plánům je velká 
pozornost věnována využití přestavbových 
území a revitalizaci nevyužitých území 
tzv. brownfields (průmyslové, armádní 
a zemědělské areály), které představují 
velkou vnitřní rezervu rozvoje města.
Hlavním cílem koncepce nového územního plánu 
je udržení rovnováhy mezi zastavěným územím 
a jeho rozvojem na jedné straně a výjimečným 
přírodním zázemím města a jeho ochranou na 
straně druhé. V praxi to znamená řídit stavební 
rozvoj tak, aby nedošlo k poškození přírodních 
a urbanistických hodnot.
Budoucí rozvoj města je navržen ve třech variantách 
konceptu nového územního plánu.
Spoluobčané, dnes máte možnost zúčastnit se přípravy 
strategického dokumentu ovlivňujíciho budoucnost 
města Brna. Přijďte na výstavu, sledujte internetové 
stránky www.brno.cz. Sdělte nám své názory, přijďte 
se ptát a diskutovat o budoucnosti města Brna.

Tři varianty
Koncept územního plánu je zpracován ve 
3 variantách rozvoje města.
Varianty I a II navazují na dosavadní vývoj 
města a jeho infrastruktury; vycházejí 
z téže urbanistické koncepce. Rozdíly 
mezi nimi spočívají v rozsahu a rozmístění 
nových zastavitelných ploch a v rozsahu 
navržených přestavbových území.
Varianta I rozvíjí v jižní části města roz-
sáhlou průmyslovou zónu Tuřany–Chrlice 
s přesahem do území Šlapanic. Tomuto 

Pro usměrňování rozvoje území pracuje 
územní plán s novými typy ploch s roz-
dílným způsobem využití, stanovenými 
vyhláškou č. 501/2006 Sb., které nahrazují 
doposud známé funkční plochy, a formou 
regulativů stanoví závazně přípustné 
využití. Intenzita využití jednotlivých ploch 
je pak stanovena místo dnes známých 
indexů formou prostorového uspořádání 
(struktury zástavby) a výškou zástavby 
rozdělenou do 5 výškových úrovní.
Cílem nové metodiky je větší pruž-
nost územního plánu, současně 
ale důraznější ochrana charakte-
ristických struktur zástavby, které 
vytvářejí obraz města.

Kde bude koncept k nahlédnu-
tí a postup projednávání
Koncept Územního plánu města Brna bude 
vystaven k veřejnému nahlédnutí v budově 
Magistrátu města Brna na Kounicově ulici 
67, v zasedací místnosti č. 426 na 4. pod-
laží. Zde bude vystaven od 15.listopadu 
2010 do 28.února 2011.
Všechny potřebné informace k projednání 
konceptu budou uvedeny na internetové 
adrese města Brna www.brno.cz - Územní 
plán. Na této adrese budou vystaveny 
výkresy a textová část všech 3 variant 
konceptu.
Koncept Územního plánu města Brna 
bude představen veřejnosti na besedách 

s odborným výkladem. Pro bližší se-
známení s řešením konceptu územního 
plánu budou uspořádány také besedy, 
které budou zaměřeny na řešení témat 
Doprava, Bydlení, Pracovní příležitosti, 
Nákupní centra a občanská vybavenost, 
Zahrádky, zeleň a volný čas. Termíny 
a místo konání budou aktuálně uveřej-
ňovány na internetu a úředních deskách 
Magistrátu města Brna.
Veřejné projednání konceptu dle sta-
vebního zákona se bude konat v únoru 
2011. Termín a místo konání bude předem 
oznámeno veřejnou vyhláškou; informace 
bude rovněž uvedena na internetových 
stránkách města.
Po tomto veřejném projednání konceptu 
Odbor územního plánování a rozvoje Ma-
gistrátu města Brna vyhodnotí všechna 
stanoviska, připomínky a podněty. Podle 
nich zpracuje „Pokyny pro zpracování 
návrhu územního plánu“, které definují 
výslednou podobu územního plánu, tedy 
jakousi výslednou variantu, která však 
může být složena z dílčích řešení jed-
notlivých variant konceptu. „Pokyny pro 
zpracování návrhu územního plánu“ pak 
budou předloženy ke schválení Zastupi-
telstvu města Brna. Po jejich schválení se 
zpracuje Návrh územního plánu. Ten bude 
opět předložen k veřejnému projednání 
a následně ke schválení Zastupitelstvem 
města Brna.

Blíží se adventní doba a je pomalu čas myslet na dárky pro své 
nejbližší, nebo i pro sebe samotné. Římskokatolická farnost 

Brno-Lískovec vás zve na 

• předvánoční prodej knih 
(nejen) z Karmelitánského nakladatelství

• a produktů Fair trade – káva, čaj, čokoláda, a to

2. a 3. adventní neděli vždy po mši svaté
(tj. 5. a 12. prosince v 8.30 a 10.30 hod.) ve žluté učebně u fary.

velkorysému rozvoji výrobních a sklado-
vých ploch odpovídá velký rozsah nové 
obytné zóny Líšeň, západní rozvojový 
směr (Bosonohy) je doplňkový.
Varianta II je vyváženější - tuřanská průmys-
lová zóna je navržena v menším rozsahu. 
Tomu odpovídá také mírnější rozvoj bydlení 
v Líšni, naopak jsou navrženy významné 
plochy bydlení v Bosonohách. Varianta 
II obsahuje menší rozsah přestavbových 
území, i menší rozsah stavebního rozvoje 
na plochách zahrádek. Principy ochrany 
přírodních hodnot a omezení rozvoje 
města směrem severním a severozápadním 
s výjimkou pásového rozvoje směrem 
na Českou a Kuřim jsou společné pro 
obě varianty.
Varianta III přináší novou koncepci s trasou 
rychlostní komunikace R43 mimo území 
města Brna, v tzv. boskovické brázdě 
přes území Ostrovačic, Veverských Knínic, 
Hvozdce, Veverské Bítýšky a Chudčic, což 
má určité dopady jak na území jmenova-
ných obcí, tak na území města. Zde je třeba 
uvést, že varianta trasy R43 boskovickou 
brázdou není v souladu s rozvojovými plány 
dotčených obcí. Pro město znamená tato 
varianta menší nabídku zastavitelných 
ploch a revizi dlouhodobě sledované kon-
cepce komunikačního systému města.
V dopravní infrastruktuře je kromě R43 ře-
šen variantně severojižní diametr. Určité 
variantní rozdíly jsou také ve vedení 
velkého městského okruhu na jihu měs-
ta.V železniční dopravě je ve všech vari-
antách zakotvena přestavba železničního 
uzlu Brno (Europoint) s osobním nádražím 
v odsunuté poloze u autobusového nádraží 
Zvonařka.
Varianty konceptu jsou tak podkladem pro 
diskusi a rozhodnutí o výsledné podobě 
rozvoje města.

Forma a členění územního 
plánu
Koncept územního plánu je vypracován 
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), a má proto poněkud odlišnou 
formu i členění než dosud platný územní 
plán. Dokumentace obsahuje závazné 
výkresy a textovou část - tzv. závaznou 
část územního plánu a doplňující výkresy 
a text vysvětlující řešení - tzv. odůvodnění 
územního plánu.
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mob.: 608 449 191, Brno-Bohunice, Ukrajinská 2d

WWW.POZARUCNISERVIS.CZ

servis výpočetní techniky,  
notebooků a ostatní elektroniky

rozvody a instalace sítí

OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–pátek 9–18 hod., sobota 9–12 hod.
Jihlavská 26, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 219 644, tel./fax: 547 219 352

www.nabyteknovapohoda.cz

NOVÁ POHODA
Jsme t  stále pro vás

ČESKÁ VÝROBA  JISTÁ KVALITA

kvalitní české výrobky

REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH JADER

Osobní přístup, záruka 5 let
JARYS stav, spol. s r.o.

Jiráskova 12, 602 00 Brno
tel./fax: +420 549 246 388
mob.: +420 724 288 636 

www.krasnakoupelna.cz

NA NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ  
● CHLADNIČKY ●  PRAČKY ● 

●  MYČKY ●  SPORÁKY ● 
●  KUCHYŇSKÉ VESTAVBY ●

ZDARMA

Brno, Křenová 19
(areál bývalé Mosilany) tel.: 543 235 156

www.chladservis.cz 

odvoz starého spotřebiče

SLEVA 
až 5000 Kč

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ 500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Provedeme zednické – obkladačské,
instalatérské a elektrikářské práce.

Tel.: 777 / 595 525
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Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

AUTONOVA BRNO, s.r.o
Masná 418/20
657 79 Brno

Tel.: 543 424 222
autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

PŘEKVAPIVÁ
ZIMNÍ NABÍDKA

SIMPLY CLEVER

ZIMNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA
OD 18. 10. DO 30. 11. 2010
JEN ZA 99 KČ

Poznávejte zimu z té příjemnější 
stránky. Přijeďte na zimní servisní 
prohlídku Škoda a díky naší profe-
sionální péči bude Váš vůz na zimní 
sezonu skvěle připraven. V případě 
nalezení závady Vám nabídneme 
opravu za překvapivě výhodné ceny. 
Nenechte si ujít také zvýhodněnou 
nabídku Škoda originálních dílů  
a příslušenství.

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®
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