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Závěr loňského roku, stejně jako začátek toho 
letošního, byl celý ve znamení již tolik oblíbených 
staro-lískoveckých tradic. Začátkem prosince 
nás čekalo na ulici Osová rozsvěcení vánočního 
stromku. O několik dní později pak za našimi 
nejmenšími opět přišel Mikuláš. Na první svátek 

vánoční nechyběl ani tradiční koncert pěveckého 
sboru Zvonky, spojený s Živým Betlémem v kos-
tele sv. Jana Nepomuckého. Do nového roku 
nás nakonec spolu se „svařáčkem“ přivítal velmi 
vydařený staro-lískovecký ohňostroj. Ten by mohl 
být zároveň i příslibem, že když se takhle daří na 

nový rok, pak se bude jistě dařit nám všem i po 
celý rok následující.  Dovolte mi proto, abychom 
Vám touto cestou popřáli za celý městský úřad ve 
Starém Lískovci, v čele s panem starostou Vlada-
nem Krásným a místostarostou Jiřím Dvořáčkem, 
vše nej do nového roku 2012. Martin Zezula

Jak na nový rok, tak po celý rok!
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senIor pasy jsou projektem 
Jihomoravského kraje, který 
vznikl na podporu obyvatelstva 
s věkem od 55 let. Zapojení do 
projektu je zdarma. projekt při-
náší ucelený a jednotný systém 
slev na výrobky a služby posky-
tovaný držitelům karet senIor 
pas. nabízené slevy ve výši 
5–50% jsou primárně zaměře-
ny na zdravotnictví, lázeňství, 
wellness, cestování, stravová-
ní, ubytování, vzdělání, muzea, 
galerie, ale i spotřební nákupy.

kdo může být držitelem senior 
pasu? 
Držiteli jsou osoby od 55 let s trvalým 
bydlištěm na území Jihomoravského 
kraje. Při uplatnění slevy se musí 
držitel prokázat kartou Senior pas. 
V opačném případě není poskytova-
tel povinen slevu poskytnout. 

má registrovaný uživatel nějaké 
finanční povinnosti? 
Ne. registrace je zdarma a veškeré 
náklady s vystavením karet jsou 
hrazeny krajským úřadem.

mohu do projektu zaregistro-
vat maminku, tatínka, babičku 
nebo dědečka (tetu, strýce, 
známá/-ý)? 
ano. Podmínkou je věk min. 55 let 
a trvalé bydliště v Jihomoravském 
kraji. Můžete tak svým příbuzným 
(známým) věnovat originální dárek – 
kartu Senior pas, kterou obdrží jako 
překvapení poštou. Držitelem karty 
se tak stává osoba, která splňuje 
podmínky registrace (věk od 55, 
bydliště v Jihomoravském kraji). 

kolik karet registrovaná osoba 
obdrží? 
Do projektu se mohou registrovat 
pouze jednotlivci splňující podmínky 
registrace (věk od 55 let a bydliště 
v Jihomoravském kraji), tzn. 1 držitel 
= 1 karta. 

Jak dlouho trvá dodání karty? 
Karty se tisknou hromadně v cyk-
lech a následně se rozesílají poštou 
přímo do schránky. Od registrace 
až po doručení karty může trvat 
až 4 týdny. Mějte proto, prosím, 
strpení. 

slevové karty pro seniory

Také v období prázdnin jsme se 
scházeli v klubu. absolvovali jsme 
celou řadu výletů po okolí, a to 
z důvodu upevnění zdraví. Den 
seniorů jsme společně oslavili (na 
pozvání městské organizace Svazu 
důchodců čr v Brně) v jídelně Máj 
na Divadelní ulici. Zúčastnili jsme se 

i řady kulturních akcí a přednášek 
(za všechny jmenujme představení 
Nabucco v Janáčkově divadle).
Nezapomněli jsme ani na narozeniny 
členů, nejvýznamnější oslavenkyní 
byla Věra Hebelková, která se do-
žila 90 let.

Klub důchodců

klub důchodců

• ryje-li krtek v lednu, končí 
zima v květnu.

• Je-li teplo v lednu, sahá 
bída ke dnu.

• Na Tři krále o krok dále.
• Na Tři krále mrzne stále.
• Je-li na Tři krále větrno, za-

míchá se planetami a bude 
úrodno.

• Na Tři krále mnoho hvězd – 
urodí se hodně brambor.

• V lednu za pec si sednu.
• V lednu roste-li tráva, neúro-

da se očekává.
• V lednu roste den, ale často 

roste i mráz, ale mrazu bude 
konec zas.

lednové
pranostiky
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naši jubilanti

tipy na výlet – klentnice

ani tentokrát jsme samozřejmě nezapomněli na naše nejstarší ob-
čany. na konci minulého roku jsme již tradičně gratulovali těm, kteří 
se v naší městské části dožili svého významného životního jubilea. 
Gratulovalo se hned na dvou místech – nejprve v klubu důchodců 
na ulici kosmonautů, poté v penzionu pro seniory na mikuláškově 
náměstí. Za náš městský úřad přišli poblahopřát starosta vladan 
krásný i místostarosta Jiří Dvořáček. příjemnou předvánoční at-
mosféru pak dotvořily milým vystoupením děti z mateřské školky 
kosmonautů.

Martin Zezula

Absatz Josef
Ambrož Jan
Bečvářová Helena
Bílá Marie
Bílková Leopoldina
Blahová Vlasta
Bojanovský Josef
Broučková Zdeňka
Brtníčková Marie
Bublík Stanislav
Bukáčková Emílie
Drahošová Štěpánka
Duchoňová Anežka
Dvořák Emanuel
Gretzová Věra
Grossmannová Dáša
Hadašová Alžběta
Hebelková Věra
Hemza Jaroslav 
Hertlová Kristina
Hnízdová Jaroslava
Hortová Anastázie
Hradečný Leopold
Hrček Karel
Hroník Václav
Hrubcová Růžena
Hrůzová Miloslava
Hudec Jiří
Chalabala Karel
Chybová Naděžda
Indra Dalibor

Jamborová Alena
Janáč František
Janáček Jiří
Janková Sonia
Janoušek Alfred
Jaša Karel
Jelínková Růžena
Jungmannová Veska
Juřenčák Ján
Kendíková Vlasta
Kincl Vítězslav
Kitnerová Emílie
Konečný Bohuslav
Kopal Josef
Kořínek Jaroslav
Kosíková Ivanka
Kosová Marie
Košková Věra
Kovářová Božena
Kozumplíková Marie
Kroužková Marie
Lazarová Marie
Lunerová Františka
Lužová Anna
Macháček Pavel
Machálková Olga
Maraczeková Ludmila
Matulová Květoslava
Minichová Věra
Mironovová Olga
Navrátilová Helena

Nevrlková Marie
Nová Augusta
Nová Augusta
Novokrestenov Nikos
Palátová Ludmila
Pelikánová Milena
Pelikánová Ruth
Pešková Gabriela
Poláčková Zuzana
Ráčková Jaroslava
Sedláček Bohumil
Sedláček Josef
Schnablová Marie
Siváková Eva
Smolák František
Soukop Jan
Soušek Jan
Staňková Milada
Ščerba Ján
Ševčíková Anežka
Škarvadová Jiřina
Švábenská Gerta
Švábenská Miloslava
Tesářová Mária
Urbánková Helena
Vala Emil
Vališová Milada
Valner Jaroslav
Zitterbartová Zdeňka
Zouharová Libuše
Žáková Jarmila

Letošní zima připomíná zatím spíše podzim, takže za sněhem je třeba vyjet 
daleko. Okolí Brna tak stále nabízí spíše pěší výlety. a pokud chcete spojit 
zajímavý kulturní zážitek s výletem po krásné přírodě Pálavy a návštěvou 
památek, nabízí se velice jednoduchá možnost – výlet do Klentnice.
Dostat se do této vsi je možné několika způsoby. asi nejpohodlnější je 
jízda autem – po dálnici na Hustopeče a pak sjet směrem na Mikulov, 
za Novomlýnskou nádrží už Klentnici najdete snadno. Jet se dá i vlakem 
přes Břeclav, případně autobusem přes Mikulov. To už je ale poněkud 
komplikovanější a bez přestupu to nejde.
Na místě je možné navštívit jedinečnou kavárničku na místní faře. café 
Fara Klentnice vás ale může občerstvit také až na konci výletu, jak je libo. 
Přímo nad vsí se nachází zpustlý, ale nádherný Sirotčí hrádek, nabízející 
široké výhledy po krásné krajině Pavlovských vrchů. Pro milovníky zřícenin 
je to vítaný cíl. V okolí je řada dalších hradů a pamětihodností, záleží na 
zdatnosti výletníků, co všechno stihnou. Nabízí se Kočičí skála, vápencový 
skalní útvar, v jehož okolí si na své přijdou i botanici. 
celý výlet vám pak podá jednoznačný důkaz, že za zážitky není třeba 
jezdit daleko.

Martin Lísal
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obhajoby seminárních prací

vánoční rozjímání na ZŠ labská

francouzská  
bramboračka

Málo co zahřeje smysly tak, 
jako vůně bramborové polévky.

Jak dlouho?
• 35 minut

počet porcí
• 4

Ingredience
• 500 g brambor (nejlépe 

salátových)
• 1 bulva fenyklu
• 2 malé cibulky
• 2 stroužky česneku
• tři snítky tymiánu
• 1 lžíce olivového oleje
• lžička fenyklových semen
•	 ¾ l vývaru
• špetka šafránu (nemusí být)
• konzerva loupaných rajčat 

(400 g)
•	 ¼ l suchého bílého vína
• sůl, čerstvě umletý pepř

příprava
1. Oloupané brambory nakrájí-
me na kostky. Očistíme fenykl, 
rozkrojíme ho na čvrtky, potom 
nakrájíme na nudličky. cibulku 
a česnek oloupeme a nasekáme. 
Nasekáme i tymián.

2. V hrnci zahřejeme olej, při-
dáme cibulku, česnek, fenykl 
a brambory a krátce osmahne-
me. Posypeme semeny fenyklu 
a ty miánem, podlijeme vývarem 
a můžeme vmíchat i šafrán. Při-
kryjeme pokličkou a vaříme až 
jsou brambory měkké.

3. Loupaná rajčata nasekáme 
nadrobno a přidáme spolu s ví-
nem do polévky. Povaříme ještě 
5–10 minut a dochutíme solí 
a pepřem. 

Naléváme do velkých polévkových 
šálků nebo misek, polévka tak 
vydrží dlouho teplá. Podáváme 
s opečeným chlebem.

Gourmet
Žáci 2.a třídy ze ZŠ Labská, Brno 
předvedli před Vánocemi spolužá-
kům , rodičům a pedagogům pás-
mo NarOZENí JEŽíŠKa. Vánoční 
pohádku O Ježíškovi provázely 
vánoční koledy, zímní básničky, 
pranostiky o Vánocích, tanečky , 
rej čertů a sněhový vločkový tanec. 
Všechny děti byly oděny do krás-
ných vánočních kostýmů.
Pásmo bylo připraveno v rámci pro-
jektu čtenářská gramotnost, který 
klade důraz na pěkné vyjadřování, 
čtení knih a dramatickou výchovu.
Vystoupení mělo velký ohlas nejen 
u rodičů, ale u ostatních dětí ze ško-
ly. Děti předvedly příběh , který je 
Vánoční pohádkou a vypráví o tom, 
jak se mamince Marii a tatínkovi 
Josefovi narodilo miminko. Byl to 
chlapeček a jmenoval se Ježíšek 
– uložen zabalený pouze v plénce 
do velké dřevěné kolébky. Za zpěvu 
koledy Jak jsi krásné nevińátko 
Ježíškovi nesou : 2 kůžičky, v kon-

vičce mléko a beránka. Nad nimi 
vyšla hvězda Betlémská. Děvčata 
převedla tanec vloček – vločky měly 
bílé zdobení na hlavě. radost ve 

tvářích rodičů a dětí bylo největší 
odměnou za jejich úsilí.
Pásmo s dětmi připravila paní uči-
telka Mgr. Květoslava Svobodová.

Je středa 21. prosince před os-
mou hodinou ranní a na EKO 
GyMNÁZiUM přicházejí žáci jako 
každý jiný den. Pro septimány to 
ale není vůbec obyčejný den. 
Pánové v tmavých oblecích, dívky 
ve svátečních šatech. Někteří se 
spolu tiše baví, jiní jen tak zamyš-
leně postávají. Dnes je totiž čeká 
taková malá generálka na maturitní 
zkoušku – budou obhajovat své 
seminární práce. Každý si zvolil 
nějaké zajímavé téma z oboru, 
který ho baví (biologie, zeměpis, 
dějiny …). Po několika měsících 
sběru, třídění a zpracování materiá-
lů vznikly seminární práce (některé 
opravdu velmi zdařilé), s nimiž 
teď žáci seznamují své vyučující 
a spolužáky. Musí prokázat, že 
jsou schopni látku nejen zpraco-

vat, ale také zajímavě prezentovat 
a pohotově reagovat na zvídavé 
otázky svých posluchačů. Přejme 

jim, aby „ostrá“ maturita byla pro 
ně příští rok stejně úspěšná jako 
dnešní obhajoby. 
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tříkrálová  omalovánka

kolopejka

Kolopejka  neboli kalanchoe patří mezi 
nejoblíbenější pokojové rostliny. Určitě 
k tomu přispívá její nenáročnost při 
pěstování a nevtíravá krása. Je jed-
nou z mnoha rostlin, jíž svědčí teplé, 
suché prostředí ve vytápěných bytech.
Navíc se jedná o rostlinu, která bude 
uprostřed zimních dnů krášlit svými 
květy váš byt několik měsíců.
Malá rostlinka výrazných barev upou-
tala pozornost německého obchodníka 
s osivy Roberta Blossfelda, který ji 
v roce 1932 představil jako pokojovou 
rostlinu Kalanchoe blossfeldiana. 
Po půl století, především díky práci 
šlechtitelů v Dánsku a Nizozemsku, 
dosáhla mezinárodního věhlasu.
Současný sortiment nabízí opravdu 
mnoho podob kolopejek. Na trhu 
se nabízejí rostliny různých výšek 
a velikostí, od miniaturních po statné. 
Paleta barev již dávno nezahrnuje jen 
známou červenou. Pěstují se odstíny 
bílé, žluté, oranžové, široká škála 
lososové, červené až po karmínovou. 
Barvy mají syté i pastelové odstíny 
a dostupné jsou i dvoubarevné odrůdy.
V dekoracích se kolopejky používají 
samostatně i ve skupinkách. Sesadby 
do nádob, truhlíků a košíčků podtrhují 
krásu rostlin a umožňují kombinovat 
i různé podoby rostlin. Zkuste kolo-
pejku kombinovat třeba s africkými 
fialkami. 
Ideálním stanovištěm pro kolopejku je 
světlé místo, velmi dobře snáší i přímé 
slunce. Pokud doporučení v podobě 
okenního parapetu berete doslova, je 
to v pořádku za předpokladu, že tu 
není velký průvan nebo sem nesálá 
teplo z radiátoru. Nejlépe ji vyhovuje 
okno s orientací na jih nebo jihozápad.   
Běžná pokojová teplota jí opravdu 
svědčí, ale může být i v méně vytá-
pěných prostorech. Zálivka se v zimě 
řídí teplotou v místnosti. Zalévejte ji, 
až když půda při povrchu vyschne. 
Kvetoucí rostliny přihnojíme jednou 
za 2–3 týdny hnojivem pro sukulenty. 
Odkvetlé květy nezastřiháváme a také 
se vyhneme poškození nových pupenů.

Šikovné rucepředvánoční lyžování v Itálii

Stalo se již tradicí, že EKO GyMNÁZiUM 
pořádá před vánocemi pro žáky školy, 
jejich rodiče a další zájemce lyžařský 
výběrový kurz. Letos se konal v termínu 
17. - 22. prosince v italském lyžařském 
středisku Passo Tonale - Ponte di Legno. 
Z Brna jsme odjížděli v sobotu v brzkých 
ranních hodinách s velkými obavami. Bude 
vůbec sníh? Nebudeme se muset tento-
krát spokojit jen s lyžováním na ledovci? 
Do střediska jsme dorazili až za tmy a tak 
jsme netrpělivě očekávali ráno. Probudili 
jsme se do modré prosluněné oblohy 
a zasněžených svahů. Počasí nám přálo 
po celou dobu našeho pobytu a tak jsme 
si užili bezvadné lyžování na perfektně 
upravených sjezdovkách. Domů jsme se 
vrátili spokojení a náležitě odpočatí na 
nadcházející vánoční a silvestrovské oslavy.
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výbor srpŠ ZŠ a mŠ brno, 
elišky přemyslovny 10
vás srdečně zve na tradiční

ples srpŠ

v pátek  20.1. 2012 od 19.30 hod
v budově naší školy

K tanci a poslechu hraje Blue Band. 
Tombola. 
Vstupné: 30 Kč, místenka 60 Kč
Předprodej vstupenek od 5. 1. 2012 v budově školy.

eko Gymnázium brno o.p.s.
Vás zve na den otevřených dveří

22. února 2012 od 15 do 19 hodin

Ve školním roce 2012/2013 
otevíráme následující studijní programy :

čtyřleté studium  - pro žáky, kteří ukončili devátou třídu ZŠ
šestileté studium  - pro žáky, kteří ukončili sedmou třídu ZŠ
osmileté studium  - pro žáky, kteří ukončili pátou třídu ZŠ

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Labská 27, 625 00 BrNO   www.eko-g.cz
Tel.: 547 219 976 email: eko@eko-g.cz

Z naší farnosti – popis kostela
(pokračování z čísla 11/2011)
V lodi kostela jsou na čelní stěně 
po obou stranách boční oltáře. Oba 
jsou vytvořeny ze stejného materiálu 
jako oltář hlavní. Nad levým oltářem 
je v rámu, vytvořeném ze stejného 
kamene jako oltář, obraz „Snímání 
z kříže“. Socha na oltáři znázorňuje 
Pietu. Pravý boční oltář má obraz 
věrozvěstů sv. cyrila a Metoděje 
a sochu Panny Marie.
Vedle vchodu do sakristie je jedno-
duchá dřevěná kazatelna. Má tvar 
šestibokého hranolu. Od sakristie 
na ni vede dřevěné přímé schodiště. 
Nad kazatelnou je nízká šestiboká 
stříška zapuštěná do zdi, na ní je 
socha Krista.
Na protější straně chrámové lodi 
je kamenná křtitelnice ze stejného 
materiálu jako oltáře. Má tvar dvou 
šestibokých, na sebe postavených 
hranolů, horní je širší a je v něm 
měděná nádoba na vodu. Zakryta 
je měděnou stříškou ve tvaru šes-
tibokého jehlanu.
Na stěnách po obvodu kostela jsou 
obrazy čtrnácti zastavení křížové 
cesty. Obrazy jsou v prostých dře-
věných rámech s malým dřevěným 
křížem na horní liště. 
Kostelní lavice jsou jednoduché 
ve dvou řadách po osmi lavicích. 
Po stranách jsou ponechány užší 
uličky, uprostřed široká.
Kazetový strop kostela má bohatou 
ornamentální malbu geometrických 
tvarů od Jano Köhlera.
Předsíň kostela je vybavena zád-
veřím s širokými dvoukřídlými pro-
sklenými čelními dveřmi a po obou 
stranách ještě rovněž prosklenými 
bočními dveřmi. Kropenky jsou ze 
světlého mramoru, mísovitého tvaru, 
zabudovány do stěny předsíně. 
V zadní části chrámové lodi na 
západní straně je vchod do malé 
kapličky, která je v prostoru spodní 
části věže. rozměry jsou 4 x 4 m. 
Strop je zde zaklenutý do křížové 
klenby. Je zde dřevěný oltář, který 
snad pochází ze zrušené lískovecké 
kaple.
Sakristie má vnější vstup ze severní 
strany pomocí masivních dubových 

dveří. Za nimi je krátké zádveří 
a dále následují prosklené dveře. 
Podlaha je z dřevěných palubovek. 
Vedle vstupních dveří je vytvořena 
skříňová stěna pro mešní roucha. 
Proti dveřím je skříň na bohoslužeb-
né nádobí a knihy. Spodní část tvoří 
několik širokých zásuvek pro uklá-
dání ornátů, antipedií a ostatních 
parament. Prostor osvětluje velké, 
čtyřdílné okno, které je z vnější 
strany opatřeno masivní železnou 
mříží. Pod oknem je velký psací stůl.
Vstup na kůr je pomocí schodiště, 
které je mezi předsíní kostela a věží 
a na které je přístup z vnější strany 
kostela. Je levotočivé, z betonových 
stupnic na středovém betonovém 
sloupu. Ve vrchní části je plošina 
a z ní je vstup na kůr a věž. Scho-
diště na kůr je opatřeno v horní 
části malým obdélníkovým oknem. 
Schodiště věže je prosvětleno na 
třech patrech úzkými okny ze tří 
stran. Vrchní prostor věže, kde 
jsou umístěny zvony, je opatřen 
do všech čtyř stran rozměrnými 
okny, krytými dřevěnou žaluzií. Pod 
nimi jsou velké, plechové, bílé, 
čtvercové ciferníky věžních hodin. 
Půdní prostor je prosvětlen šesti 
valbovými vikýři a štítová zeď nad 
kůrem kostela je opatřena malým 
obdélníkovým oknem.
Kůr má dřevěnou palubovou podla-
hu. Uprostřed je na nízkém stupínku 
hrací stůl varhan. Na zadní stěně, 
po obou stranách okna jsou skříně 
s varhanními píšťalami. Skříně jsou 
jednoduché, bez ozdob, vytvořené 
z dřevěných rámů s výplní, přední 
stěnu tvoří píšťaly varhan. Pravá 
skříň má vyvedené šlapadlo mě-
chů. Varhany jsou dvoumanuálové, 
s pneumatickým ovládáním. V přední 
rozšířené části kůru jsou po obou 
stranách krátké lavice. Prostor kůru 
je z jižní strany osvětlen velkým 
kruhovým oknem, opatřeným bílým 
matovým sklem. 
Proti vstupním dveřím na kůr jsou 
čtyři schody, vedoucí k plecho-
vým dveřím do věže. Ve věži je 
po obvodu dřevěné schodiště, se 
třemi dřevěnými odpočívadly. Ze 

druhého odpočívadla je vchod na 
kostelní půdu, ve třetím je umístěn 
stroj věžních hodin od firmy F. Mo-
ravus. Hodiny mají ruční natahování 
kovových závaží, jsou vybaveny bitím 
každou čtvrthodinu i celých hodin. 
Pohon rafik je pomocí rozváděcího 
kříže na čtyři ciferníky. ciferník je 
plechový, bílý s černě namalovanými 
římskými číslicemi.
 Nejvyšší patro má betonovou pod-
lahu, vyztuženou železobetonovými 
trámci. V něm je kovová stolice 
nesoucí čtyři zvony. Strop nad tímto 
prostorem je dřevěný, trámový. 
Zvony zhotovila a spolu s příslu-
šenstvím a železnou stolicí pro 
4 zvony dodala firma r. Manoušek 
a spol. v Brně - Husovicích. Na 
prvním zvonu je obraz Sv. cyrila 
a Metoděje s nápisem: „Dědictví 
otců zachovej nám, Pane!“, na 
protější straně: „Ke cti a chvále 
sv. cyrila a Methoděje, apoštolů 
Slovanstva, věnovali katoličtí ob-
čané z Bohonic“. Na druhém je 
obraz sv. anny a P. Marie, klečící 
před ní, s nápisem: „Buďte vzorem 
našim rodinám“, na protější straně: 
„Sv. anně, P. Marii a sv. Jos. ke 
cti a chvále daroval stavitel tohoto 
chrámu Páně Leopold čupr s chotí 
annou a dcerami Julií a Evou“. Na 
třetím je obraz sv. Jana Nepomuc-
kého s nápisem: „Sv. Jene Nep., 
oroduj za nás!“ na protější straně: 
„Patronu své obce, českému světci 

zasvětili katoličtí občané z Lís-
kovce“. Na čtvrtém je obraz sv. 
Františka s nápisem: „Odpočiňte 
v pokoji, po boji, věrné dušičky“, 
na protější straně: „K 700 výročí 
úmrtí sv. Frant. Seraf. a památce 
všech věrných zemřelých věnovala 
rodina Frant. Bezděka z Lískovce“. 
Pohon zvonů je ruční, pomocí 
konopných lan. Lano od zvonu sv. 
anny a P. Marie je protaženo až do 
nejnižšího patra věže a umožňuje 
zvonění při „klekání“ (ave) a pro-
měňování.
Z druhého patra věžního schodiště 
je umožněn vstup na kostelní půdu. 
Podlaha půdy nad kněžištěm i nad 
kůrem je položená o 120 cm níže. 
Tuto podobu dostal kostel však 
až kolem roku 1930, kdy byla již 
dokončena vnitřní výbava. 
Poněvadž kostel byl postaven na 
kopci mezi oběma vesnicemi, pa-
norama vesnic získalo novou do-
minantu. Štíhlá věž kostela jakoby 
připomínala i vertikální dimenzi 
našeho života. Kostelní zvony, které 
svolávali k modlitbě i ke slavení 
nejsvětější oběti, zase připomínaly 
prostředky, jak k největšímu cíli 
života dojít.

(Výtah z diplomové práce 
R. Chaloupky Vznik a vývoj 

farnosti z roku 2004)
Zpracovala 

Magdaléna Dvořáčková



leden 2012starolískovecký zpravodaj

6 strana

stanovení podmínek pro spalování suchých rostlinných materiálů
Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek 
stanovilo statutární město Brno Obecně závaznou vyhláškou Statutárního 
města Brna č. 21/2011 podmínky pro spalování suchých rostlinných 

materiálů ve statutárním městě Brně, s účinností od 1. 1.2012.  Pro Mč 
Brno-Starý Lískovec nové podmínky pro spalování suchých rostlinných 
materiálů platí následovně:

Podmínky 
pro  

spalování

V období  
od – do

pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota neděle Jiný způsob odstranění rostlinných 
materiálů v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech

Starý 
Lískovec

POVOLENO 
pouze první 

Pá + So 
v měsíci

1. 3.–31. 5. 10.00
–

18.00

8.00
–

12.001. 9.–30. 11.

rostlinným materiálem se pro účely této OZV 
rozumí suchý biologicky  rozložitelný materiál 
ze zahrad, sadů, parků a ostatních pozemků 
s výjimkou dřeva vč. přirostlé kůry. Zejména 
se jedná o suché jehličí, kořeny a stonky bylin, 
kůru, květenství a plody bylin a dřevin, letorosty 
(nezdřevnatělé výhony dřevin), listí, piliny, seno, 
slámu a trávu.

spalování suchých rostlinných materiálů je 
zakázáno v době vyhlášení signálu upozor-
nění na možnost výskytu smogové situace 

a vyhlášení signálu regulace při vzniku 
smogové situace pro území statutárního 
města brna.

Porušení této vyhlášky se posuzuje podle zvlášt-
ních právních předpisů.

- § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů: 
přestupkem proti pořádku ve věcech územní 
samosprávy je porušení povinností stanovených 
v obecně závazných vyhláškách obcí a krajů 

vydaných na úseku jejich samostatné působ-
nosti. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 
výše 30.000,- Kč.
- § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
( obecní zřízení ), ve znění pozdějších předpisů: 
obec může uložit právnické osobě a fyzické, 
která je podnikatelem a porušila povinnost 
stanovenou právním předpisem obce, pokutu 
až do výše 200.000,- Kč.

Odbor všeobecný, 
úsek místního hospodářství

centrum denních služeb svým klientům (seniorům) nabízí tyto služby:
• Denní pobyt – každý všední den od 7.00 do 15.30 hod.;
• stravování (obědy) – nepřetržitě všechny dny v roce;
• praní a žehlení prádla, včetně ložního;
• hygienickou péči;
• sociálně terapeutické činnosti.

Denní pobyt
Denním pobytem je míněn pobyt od 7.00 do 15.30 hod., každý všední 
den. Klienti dochází do cDS, aby ve společnosti svých vrstevníků strávili 
část dne. Během pobytu jsou klientovi zajišťovány nejen základní činnosti, 
které vymezuje § 45 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
ale i skupinové cvičení či skupinová ergoterapie. Strava v denním pobytu 
se poskytuje v nasmlouvaném rozsahu.

stravování
Stravování (obědy) je možné z DSM odebírat nepřetržitě (tj. všechny dny 
v roce). Oběd je možné sníst ve stravovacím zařízení domova, a to v době 
od 11.30 do 12.30 hod., nebo si jej odnést domů ve vlastním jídlonosiči. 
Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku a podle 
vnitřních pravidel poskytovatele.

praní a žehlení prádla
V pondělí, středu a pátek, vždy od 14.00 do 15.00 hod., je možné přinést 
do DSM znečištěné prádlo k vyprání (prádlo musí být označené jménem 
– označení prádla může zajistit domov v rámci fakultativních služeb).

Hygienická péče
Službou osobní hygieny je míněna zejména koupel, kterou rodina v do-
mácím prostředí již nezvládá.

sociálně terapeutické činnosti
Jedná se o činnosti, které jsou poskytovány v rámci denního pobytu. Tyto 
služby však lze čerpat též samostatně dle osobního výběru (z nabídek 
kolektivní ergo a fyzioterapie).

více informací najdete na:
www.min.brno.cz, mikulaskovodd@centrum.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Serynová – soc. prac. 547 139 464, 
infopult DSM 547139 300

centrum denních služeb 
v Domově pro seniory mikuláško nám.

poznej svého strážníka

Od nového roku bude v plné verzi 
zprovozněna internetová aplikace 
MP Brno nazvaná „Poznej své-
ho strážníka“. Dosud se zájemci 
mohli na webu seznámit pouze se 
strážníky s územní odpovědností, 
kteří působí v centrální části Brna 
v rámci revíru MP Střed. Po pilotní 
části projektu spuštěné začátkem 
letních prázdnin v roce 2011 se 
nyní do něj zapojí i zbývajících sedm 
revírů městské policie. celkem se 
tak návštěvníci mohou seznámit 
s bezmála stovkou strážníků-územá-
řů a jim svěřenými lokalitami a získat 
na ně i různá kontaktní spojení pro 
případ co nejrychlejšího řešení 
rozličných problémů, které je trápí. 
Městská policie Brno zahájila ojedi-
nělý projekt „Poznej svého strážní-
ka“ již před několika měsíci a jeho 
cílem bylo umožnit obyvatelům 
města přímý kontakt se strážníkem, 
který má odpovědnost za konkrétní 
území. Veškeré informace o tomto 
strážníkovi a jeho lokalitě jsou pří-
stupné prostřednictvím interneto-
vých stránek www.mpb.cz. 
Na webu MP Brno je  umístěn 
banner, prostřednictvím něhož si 
zájemci budou moci na základě 
na mapě zvoleného území, pří-
padně na základě ulice zadané 
do speciálního vyhledávače, vybrat 
určitou lokalitu a dozví se, který 

konkrétní strážník ji má na starosti. 
informace o strážníkovi tvoří jeho 
jméno a příjmení, fotografie, mapa 
území, v němž vykonává strážník 
službu, nechybí ani elektronický 
kontaktní formulář a telefonní číslo 
na konkrétního strážníka. Samozřej-
mostí je i odkaz na revír městské 
policie, pod který vybraná lokalita 
i strážník spadá, grafické umístění 
revíru na mapě a kontaktní spojení 
na jeho příslušného vedoucího. 
revírů má v současné době  brněn-
ská městská policie osm a vždy jde 
o územně-organizační jednotku, kte-
rá v sobě zahrnuje jednu či více br-
něnských městských částí. Pilotně 
byl projekt „Poznej svého strážníka“ 
vyzkoušen na území revíru Střed, 
v rámci kterého působí 18 strážníků 
s územní odpovědností. Do konce 
roku 2011 se tak do projektu zapojily 
všechny zbývající revíry. 
Kromě těchto revírů disponuje MP 
Brno také jednotkami, které však 
mají celoměstskou působnost a ne-
vážou se pouze na konkrétní území 
Brna. celoměstské jednotky se liší 
ve své specializaci, jsou jimi napří-
klad Jednotka dopravní, Jednotka 
operativního zásahu, Jednotka 
psovodů či Jednotka poříční.  

Mgr. Denisa Kapitančiková
tisková mluvčí MP Brno

v pololetí zdarma do Zoo
O pololetních prázdninách, tj. v pátek 3. 2. 2012, mají všechny děti, 
které se prokáží u vstupních pokladen vysvědčením se samými jed-
ničkami vstup zdarma!



www.staryliskovec.cz

strana 7

Pečení perníků, výrobu formiček na cukroví a zdobení skleniček, které 
posloužily jako stínítka na svíčku. Jen malý výčet toho, co si díky dopo-
ledním vánočním dílnám v centru volného času Linka letos vyzkoušelo 
neuvěřitelných 550 dětí ze základních i mateřských škol. Děti se v průběhu 
dílen i seznámily s lidovými zvyky spojenými s  adventem. Předvánoční 
období v Lince pak završilo divadelní představení „Vánoce v manéži aneb 
Jak to vidí klaun“, které si užili žáci ze Základní školy Labská i maminky 
s dětmi z okolí. 

Zdena Sitarčíková, CVČ Linka

vánoční atmosféra v lince

Umístění laviček a odpadkových  
košů na veřejná prostranství

soužití lidí a psů aneb čtyřnohý miláček a dvounohý páníček

Zvířecí společník lidí – pes, se se svým majitelem nebo členem jeho 
smečky tedy rodiny majitele, velmi často pohybuje na veřejnosti. vznikají 
tak problémy a konflikty, a to nejen  mezi „pejskaři“ a  „nepejskaři, ale 
i „pejskaři“ a „platnými právními předpisy“.
ať se vám to, mě tak milí „pejskaři“ (hrdě se k vám hlásím), líbí či nelíbí, 
měli byste z obyčejné lidské slušnosti, či pod tíhou slušného vychování 
nebo pod káravým prstem mravnosti a morálky, dodržovat povinnosti, 
která by neomezovaly ostatní „nepejskaře“, ale i „pejskaře: 
• neobtěžovat ostatní soustavným štěkáním a vytím vašeho psa
• neobtěžovat ostatní znečišťováním prostor (společných prostor 

v domě – chodba, výtah, apod.,  veřejná prostranství – chodníky, par-
ky, apod.), exkrementy vašeho psa

• neobtěžovat ostatní přirozenými psími projevy vašeho psa (např. ne-
mám-li zvládnuto u psa, aby neskákal na cizí lidi – už takový 10měsíční 
štěněčí pubertální zlatý retrívr, který si chce „přece jenom hrát“, doká-
že pěkně pocuchat fazónu, to mi věřte – jednoho takového neustálého 
puberťáka doma mám.

Pro soužití mezi lidmi a psy na veřejném prostranství má Statutární město 
Brno obecně závaznou vyhlášku č. 21/2009 o pravidlech pro pohyb psů 
na veřejných prostranstvích, za účelem zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku, která nabyla účinnosti 1. 1. 2010 a od 12. 7. 2011 
účinnou obecně závaznou vyhlášku č. 10/2011, kterou se mění  a doplňuje 
vyhláška č. 21/2009. Zde jsou podstatná ustanovení:
článek 1 – pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 
(1) Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa 
na vodítku a bez vodítka je povinna ho opatřit náhubkem.
(2) Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna mít psa 
pod neustálým dohledem a přímým vlivem.
(3) Osoba doprovázející psa na veřejném prostranství je povinna zajistit, aby 
pes byl vybaven evidenční známkou, kterou majitel psa obdrží bezplatně 
od městské části příslušné podle místa svého trvalého pobytu nebo sídla. 
(4) Osoba provádějící odborný výcvik vodících a asistenčních psů je po-
vinna zajistit, aby pes byl vybaven místo evidenční známky podle odst. (3) 
známkou s telefonním kontaktem výcvikového centra, kde je pes evidován. 
(5) Povinnost stanovená v odst. (1) se nevztahuje na osoby doprovázené 
vodícími a asistenčními psy a osoby provádějící odborný výcvik vodících 
a asistenčních psů.

článek 2 – volný pohyb psů
(1) Příloha této vyhlášky vymezuje prostory označené jako „výběhy pro 
psy“ nebo „psí výběhy“, na kterých se psi mohou pohybovat volně bez 
vodítka a bez náhubku. Tj. výběhy pro psy  v MČ Brno-Starý Lískovec – 
oplocený na ul. Bosonožská a neoplocený na ul. Labská.  
(2)Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v čl. 2 odst. 1 je možné 
pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.
článek 3 – sankce
Porušení této vyhlášky se posuzuje podle zvláštních předpisů. Tj. dle § 46  
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,ve znění pozdějších předpisů, 
lze uložit   pokutu  do 30 000 Kč fyzické osobě. 
Velkým problémem jsou psí exkrementy na veřejném prostranství. Ne 
všichni „pejskaři“ po svém pejskovi uklízí. Dopouští se tak přestupku proti 
veřejnému pořádku dle § 47 odst. 1 písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – ten, kdo znečistí veřejné 
prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení 
anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství – za přestupek 
lze uložit pokutu do 20 000 Kč. 
Pozn. Dovolte mi zde malou poznámku typu příklady táhnou. Já osobně 
nyní vlastním 1 psa (právě toho stále pubertálního ač již čtyřletého retrívra, 
v minulosti jsem měla i psy dva – však se na jaře chystáme na přírůstek).  
Ještě se mi nestalo, že bych po nich na ulici, v parku nebo na trávníku 
před domem neuklidila. různých pytlíků mám z nákupů nespočet a ne-
potřebuji ani ty u odpadkových košů v sídlišti. Uklidit po psech mi připadá 
zcela normální činnost, nemusí mi to přikazovat žádný zákon, vůbec mě 
to psychicky neponižuje a fyzicky už vůbec ne, nejsem háklivá ani na ono 
známé „platím daně, tak se obec starej“. Jen si chci se svým psem i já jen 
tak zadovádět v trávníku nebo s nimi nacvičovat agility či pilovat poslušnost 
bez toho, aniž bych byla ohrožena nějakými těmi psími hromádkami. a být 
poznamenaná pachem cizího psího exkrementu  –  Váš pes copak nežárlí?

Jarmila Kaplanová, odbor všeobecný, úsek ŽP

Vážení občané, vlastníci bytových 
domů, návštěvníci obce, obracíme 
se na vás s výzvou k předkládání 
požadavků a návrhů na umístění 
laviček a odpadkových košů 
na veřejná prostranství v naší 
městské části. 
V předchozích letech jsme již zre-
alizovali několik etap instalace no-
vých laviček, jednak na zastávkách 
veřejné hromadné dopravy, jednak 
na  základě požadavků vlastní-
ků bytových domů nebo podle 
vlastních návrhů Komise životní-
ho prostředí rady městské části 
Brno-Starý Lískovec. Takto jsme 
v období 2007–2011 rozmístili 
154 ks nových laviček SONÁTa 
(celokovové nebo kombinace dře-
vo/kov), z nichž byl 1 ks v loňském 
roce vandalsky zničen (pachatel se 
však k činu doznal a škodu nahra-
dil). Současně probíhala intenzivní 
oprava stávajících laviček, zejména 
na dětských hřištích, přičemž nová 
barevnost laviček byla přizpůsobena 
barevnosti herních prvků. Mnohé 
původní lavičky byly repasovány 
(např. deskami z recyklovaného 
plastu, které jsou odolné proti van-
dalismu, ovšem proti sprejerům ani 
tyto neodolávají) a umístěny na nová 
stanoviště, zvláště pak na výběhy 
pro psy Bosonožská a Labská. 
Také nefunkční a poškozené od-

padkové koše byly vyměněny za 
nové a jejich stanoviště byla výrazně 
posílena. Pořízeno tak bylo mezi lety 
2008-2011 na 200 ks kovových od-
padkových košů Kopenhagen. i tyto 
koše se staly terčem nenechavců, 
ukradeno jich bylo 5 ks a přestože 
se jedná o bytelné kovové koše 
vandalsky byly poškozeny 2 ks, a to 
bez možnosti opravy. Nespočet, 
neřku-li pak každý odpadkový koš 
je buďto posprejován nebo polepen 
reklamními letáčky. 
Naše městská část bude i v letošním 
roce pokračovat v nastoleném tren-
du nových laviček a odpadkových 
košů ke zvýšení komfortu užívání 
veřejných prostranství. pokud vám 
někde chybí lavička k posezení, 
odpočinku, či odpadkový koš 
k odložení odpadků při vašich 
procházkách městskou částí, 
neváhejte a sdělte nám to. 
Vaše požadavky, návrhy, můžete 
nejpozději do 31. 3. 2012 zasí-
lat písemně na ÚMč Brno-Starý 
Lískovec, odbor všeobecný, Klo-
básova 9, 625 00 Brno či osobním 
podáním na podatelnu tamtéž nebo 
e-mailem na jarmila.kaplanova@
staryliskovec.cz     
Děkujeme za spolupráci 

Jarmila Kaplanová
odbor všeobecný
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Změny v ohlašovacích povinnostech v oblasti odpadového hospodářství

V roce 2012 musí všichni, kteří mají 
ohlašovací povinnost podle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů, zasílat 
hlášení do systému iSPOP (integro-
vaný systém plnění ohlašovacích 
povinností).

1) ohlašovací povinnost dle zá-
kona o odpadech č. 185/2001 
sb., má:
původce odpadů (§ 39 odst. 2): 
přesáhne-li v produkci či nakládání 
s odpady zákonem stanovený limit 
100 kg nebezpečného nebo 100 
t ostatního odpadu za rok 2011, 
vzniká mu ohlašovací povinnost, 
a to podáním ročního hlášení o 
produkci a nakládání s odpady za 
rok 2011 dle přílohy č. 20 vyhlášky 
č. 383/2001 Sb., o podrobnos-
tech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů, v zákonem 
stanoveném termínu do 15. úno-
ra 2012 za každou samostatnou 
provozovnu (viz zákon).
oprávněná osoba (§ 39 odst. 
2, 4, 5): nakládala-li s odpady v 
roce 2011, vzniká jí ohlašovací 
povinnost do 15. února 2012, a to 
podáním ročního hlášení o produkci 
a nakládání s odpady dle přílohy 
č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
(provozovatelům zařízení ke sběru 
a zpracování autovraků dle přílohy 

č. 4 vyhlášky č. 352/2008 Sb., 
provozovatelům zařízení ke zpra-
cování elektroodpadů dle přílohy 
č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.)
provozovatelé zařízení, skládek, 
sběrných dvorů, dopravci odpadů 
(§ 39 odst. 3, 6): v případě zahájení 
či ukončení provozování zařízení ke 
sběru, výkupu, zpracování, využívání 
a odstraňování odpadů, skládek a 
shromažďovacích míst nebezpeč-
ných odpadů, sběrových míst a 
skladů odpadů (sběrných dvorů) 
je provozovatel povinen nahlásit do 
dvou měsíců od zahájení či ukonče-
ní provozu zařízení či shromažďova-
cího nebo sběrového místa nebo 
skladu odpadů. Tato povinnost se 
týká i dopravců odpadů. Ohlašování 
se provádí prostřednictvím formu-
láře dle přílohy č 22 vyhlášky č. 
383/2001 Sb. (zařízení), dle přílohy 
č. 23 vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
(skládky), dle přílohy č. 24 vyhlášky 
č. 383/2001 Sb. (sklady, sběrné 
dvory) a přílohy č. 27 vyhlášky č. 
383/2001 Sb. (dopravce odpadů).

2) ohlašování prostřednictvím 
Ispop (zákon č. 25/2008 sb. 
o IrZ a Ispop)
Vznikne-li vám ohlašovací povinnost 
dle zákona o odpadech (viz bod 1), 
jste povinni své hlášení
podat prostřednictvím iSPOP. Již 

není možné podávat hlášení v tiš-
těné/listinné podobě, ani zasílat 
hlášení v elektronické podobě 
přímo na obecní úřad obce s 
rozšířenou působností – OrP 
nebo správní obvod hl. m. Prahy – 
SOP (kromě přílohy č. 24 vyhlášky 
č. 383/2001 Sb. Tato příloha se 
stále zasílá v elektronické podobě 
přímo na OrP a SOP). Pro přenos 
hlášení musí být dodržen Datový 
standard MZP_ODPaDy_2011_a_S 
vydaný Ministerstvem životního 
prostředí (viz www.mzp.cz).

3) registrace v Ispop
Pro splnění ohlašovací povinnosti 
prostřednictvím iSPOP (viz bod 2) 
musí být ohlašovatel
v tomto systému zaregistrován. bez 
registrace není možné hlášení 
podat. registrace subjektu umož-
ňuje ohlašovateli odeslat hlášení 
přímo do systému a dále přístup 
k uživatelskému účtu v iSPOP, ve 
kterém jsou zobrazena všechna 
zaslaná hlášení a stav jejich zpra-
cování. Pro ohlašování v oblasti 
odpadového hospodářství (viz bod 
1) není nutné registrovat jednotlivé 
provozovny (jak je tomu např. v 
agendě ovzduší a irZ), pouze sídlo 
subjektu (ičO). 
Způsob registrace je uveden na 
stránkách iSPOP:
https://www.ispop.cz/magnolia-
Public/cenia-project/ohlasovaci-
povinnost/registrace.html.
Upozornění: Provozovatelem iS-
POP je česká informační agentura 
životního prostředí (cENia), státní 
příspěvková organizace Ministerstva 
životního prostředí. Více informací 
o cENia naleznete na internetové 
adrese: http://www.cenia.cz.

4) tvorba hlášení
Hlášení v rozsahu jednotlivých příloh 
(viz bod 1) lze vytvořit v elektronické 
podobě pomocí specializovaných 
počítačových programů nebo po-
mocí tzv. webových formulářů, které 
naleznete na těchto internetových 
stránkách:

• http://hlaseni.inisoft.cz;
• http://odpady.inisoft.cz;
• http://mhmp.inisoft.cz (určeno 
pro ohlašovatele mající provozovny 
na území hl. m. Prahy).

5) Způsoby ohlašování
Podání hlášení o odpadech (viz bod 
1) do Ispop lze učinit následujícími 
způsoby:
a) Zasláním do systému IsDs 
(datové schránky MŽP). Datová 
schránka má název: iSPOP
(Ministerstvo životního prostředí), 
zkratka (iD): 5eav8r4.
b) on-line zasláním do systému 
Ispop přímo prostřednictvím tzv. 
webových služeb (wSDL) po zadání 
přihlašovacího jména a hesla do 
systému iSPOP (přihlašovací údaje 
získáte při registraci do iSPOP).
Pozn.: webové formuláře (viz bod 
4) obsahují funkce pro přímé (on-
line) odeslání hlášení do iSPOP i do 
datové schránky MŽP. Stejně tak 
některé specializované programy 
(bližší informace získáte od výrobce 
vašeho software).
Příloha č. 24 vyhlášky č. 383/2001 
Sb. (viz bod 1) se podává na orp 
a sop, a to na elektronickou adre-
su, kterou místně příslušný obecní 
úřad obce s rozšířenou působností 
zveřejní způsobem umožňujícím dál-
kový přístup nebo prostřednictvím 
informačního systému iSDS nebo 
prostřednictvím elektronické po-
datelny úřadu. Elektronické adresy 
obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností statutární město Brno, 
na které lze zaslat přílohu č. 24 jsou:
Elektronická podatelna: 
posta@brno.cz
identifikátor datové schránky: 
a7kbrrn

kontaktní osoba:
Blanka Dítětová, referentka od-
dělení odpadového hospodářství 
a hydrogeologie Odbor životního 
prostředí Magistrátu města Brna
Kounicova 67, 601 67 Brno
tel.: 542 174 583
e-mail: ditetova.blanka@brno.cz

Brněnská zoo získala certifikát 
„Společnost přátelská rodině“, 
který uděluje v rámci kampaně  Síť 
mateřských center o.s., v Jihomo-
ravském kraji. Ocenění zoologická 
zahrada získala za ekologické ak-
tivity a akce pořádané pro rodiny 
a děti. Podporu vzdělávání, soutěží, 
pořádání příměstského tábora. 
cílem kampaně Společnost přátel-
ská rodině je posílení společenské 
prestiže rodiny prostřednictvím 
zlepšení životních podmínek rodin, 
vytvořením prostředí přátelského 
rodinám, podporou vytváření mo-

tivujících pro-rodinných opatření 
a posílením aktivních nástrojů sla-
ďování rodinného a pracovního 
života.  Kampaň probíhá na místní, 
krajské a celorepublikové úrovni. 
členská mateřská centra Sítě Mc 
jsou rozeseta po celé republice. 
Zoologická zahrada města Brna 
si tohoto ocenění velmi váží a ve 
svých ekologických a vzdělávacích 
aktivitách bude pokračovat, stejně 
jako v podpoře rodin s dětmi.

Lucie Kapounová, 
tisková mluvčí

společnost přátelská rodině

střípky z rady

Informace z usnesení 34. rady 
mč brno-starý lískovec ze dne 
5. 12. 2011
– schválila Dodatek č. 1 ke Smlou-

vě o dílo č. 09 9 500 11 00101, 
ve kterém se smluvní strany do-
hodly na následujícím ujednání: 
V čl. 3 čas plnění  se v odst. 3.2 
ruší  datum ukončení a předání 
díla a nahrazuje takto: Provádění 
díla bude ukončeno a předáno 
dne 1. 3. 2012.

nformace z usnesení 35. rady 
mč brno- tarý lískovec ze dne 
7. 12. 2011
– souhlasila s tím, aby pro realizaci 

veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 29, 
situovaném v 6. podlaží domu č.o. 
11, na ulici Sevastopolská v Brně“  
byl vybrán uchazeč MTc-stav, s.r.o.

– schválila finanční podíl ve výši 
50 000 Kč na opravu bytového 
jádra v bytě číslo 15, v bytovém 
domě na ulici Dunajská  č.o. 43

– schválila uzavření smlouvy o dílo 
č. 09 9 400 11 00111; před-
mětem smlouvy je provedení 
díla spočívajícího v opravách či 
úpravách v bytě č. 29, o veli-
kosti 2+kk, nacházejícím se v 6. 
podlaží domu č.o. 11 na ulici 

Sevastopolská v Brně
– schválila Dodatek č. 1 ke Smlou-

vě o dílo č. 09 9 500 11 00093, 
ve kterém se smluvní strany do-
hodly na změně termínu ukon-
čení díla a na změně platebních 
podmínek

– revokovala v plném rozsahu usne-
sení č. 18/31 ze dne 9. 11. 2011; 
nesouhlasila se svěřením pozemků 
p. č. 1848/30 a 1848/55 k. ú. 
Starý Lískovec Městské části 
Brno-Starý Lískovec

– schválila návrh na vyřazení 
veřejné zeleně, vegetačních, 
terénních a sadových úprav z evi-
dence majetku Mč Brno-Starý 
Lískovec; schválila návrh na 
vyřazení terénních a sadových 
úprav z evidence majetku MŠ 
Oderská 2

– schválila zrušení výběrového 
řízení na akci Řešení a realizaci 
sanace svahu na ulici Osová

– nesouhlasila se zavedením 
systému elektronické podpory 
zápisu do mateřských škol v Mč 
Brno-Starý Lískovec

– schválila výběr  firmy Fosan, 
s.r.o. pro dodání repasovaného 
požárního vozidla pro potřeby 
JSDH Brno-Starý Lískovec

(Pokračování na str. 10)
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ORIENTÁLNÍ TANEC 
10 – 18 LET, STŘEDA 17.30 – 18.30, 500Kč/pololetí 

ZUMBA PRO DĚTI 
PRO 10 – 13 LET 

ČTVRTEK 15.15 – 16.15, 500Kč/POLOLETÍ 

BREAK DANCE 
OD 8 LET, STŘEDA 15.30 – 16.30, 500/POLOLETÍ 

IRSKÉ TANCE 
ZAČÁTEČNÍCI, OD 8 LET, 

PÁTEK 15.00 – 16.30, 500 Kč/POLOLETÍ 

MODERNÍ TANEC 
OD 6 LET, PONDĚLÍ 16.00 – 17.00, 

500 Kč/POLOLETÍ 

KARATE 
6 – 99 LET, MOHOU CVIČIT I RODIČE, 

STŘEDA 17.30 – 19.00, 2400 Kč/ ŠK. ROK 
TĚLOCVIČNA ZŠ SVÁŽNÁ 

KERAMIKA 
PONDĚLÍ 14.00 – 15.00, ÚTERÝ 15.30 – 16.30 

OD 6 LET, 1000 Kč/POLOLETÍ 

 

PRO DOSPĚLÉ 
KERAMIKA 

STŘEDA 18.00 – 20.00, 1300/ Kč POLOLETÍ 
RELAXAČNÍ KERAMICKÉ TVOŘENÍ 

PRO DOSPĚLÉ A MLÁDEŽ OD 15 LET 

CVIČENÍ NA MÍČÍCH 
ÚTERÝ 18.00 – 19.00, 800/ Kč KARTA 

NA ŘÍJEN – KVĚTEN NEBO JEDNOTLIVÉ VSTUPY 
ZA 50 KČ 

BODYSTYLING 
ÚTERÝ 19.00 – 20.00, 800/ Kč KARTA 

NA ŘÍJEN – KVĚTEN NEBO JEDNOTLIVÉ VSTUPY 
ZA 50 KČ 

KALANETIKA 
ČTVRTEK 19.30 – 20.30, 800 Kč /KARTA NA ŘÍJEN –

KVĚTEN NEBO JEDNOTLIVÉ VSTUPY ZA 50 KČ 

ČÍNSKÁ BOJOVÁ UMĚNÍ 
TAIJIQUAN, BANGUA ZHANG, XINGYI QUAN 
PÁTEK 18.00 – 19.30, 3000 Kč/ŘÍJEN-ČERVEN 

Bližší informace janasya@gmail.com 
 

INFORMACE, 
PŘIHLÁŠKY 

 
INFORMACE O VŠECH KROUŽCÍCH PRO DĚTI 

I PRO DOSPĚLÉ, PŘIHLÁŠKY E-MAILEM: 
linka@luzanky.cz 

PŘEDŠKOLÁCI A HLÍDÁNÍ DĚTÍ V KULIČCE: 
kisa@luzanky.cz 

KDE NAJDETE FOTOGRAFIE Z NAŠÍ ČINNOSTI: 
http://linkabrno.rajce.idnes.cz/ 

ONIZACE ŠKOLNÍHO ROKU, PLATBY 
KROUŽKY V DRUHÉM POLOLETÍ PROBÍHAJÍ 

1.2. – 1.6.2012, TERMÍN ÚHRADY ZÁPISNÉHO JE 
DO 20.1.2012 

 
Činnost kroužků probíhá kromě státních svátků a 

školních prázdnin. 

ZVEME VÁS NA JARNÍ 
PRÁZDNINY 2012 ! 

 

PRAŽSKÝ FANTOM 3. – 10.  2.2012 
Kdo odhalí záhadu ukrytou v pražských ulicích? 
Čekají na vás jarní prázdniny v Praze, výlety za 

pražskými památkami a zajímavými místy, noví 
kamarádi, celotýdenní hra, nezapomenutelné 

zážitky... 
Cena 2200 Kč, bližší informace a přihlášky 

kisa@luzanky.cz 

PRÁZDNINOVÉ TVOŘENÍ 
6. – 10.2.2011 

Příměstský tábor pro děti 6 – 15 let 
Příměstský tábor pro všechny holky a kluky, kteří 

rádi tvoří a chtějí si vyzkoušet nejrůznější výtvarné 
techniky (batika, práce s keramickou hlínou, točení 
na hrnčířském kruhu, práce se sklem) Každý den od 

9.00 do 14.00 hod. 
Cena 1000 Kč, je možné se přihlásit i na jednotlivé 

dny (200 Kč/den) 
Bližší informace a přihlášky sykorova@luzanky.cz  

 

 
pracoviště Linka, Kosmonautů 4 625 00 

Brno, tel. 547 223 074 
linka@luzanky.cz 

 

KROUŽKY A KURZY  
NA 2.POLOLETÍ 

PRO PŘEDŠKOLÁKY 

TANEČKY 
TANEČNÍ KROUŽEK, KAŽDÉ ÚTERÝ 

15.15 – 16.15, 600 Kč / POLOLETÍ 

ANGLIČTINA 
HRAVÁ ANGLIČTINA 4 – 6 LET, KAŽDÉ ÚTERÝ 

16.00 – 17.00, 1000 Kč / POLOLETÍ 

VÝTVARNÉ HRY 
VÝTVARNÉ POKUSY A OBJEVY, 4 – 6 LET, 

KAŽDOU STŘEDU 16.00 – 17.00,800 Kč 
ZA POLOLETÍ 

PRO RODIČE S DĚTMI 

 
B A R V Í N E K 

CVIČENÍ, ŘÍKANKY, HRANÍ, VÝTVARKA 
PRO RODIČE S DĚTMI OD 3 LET KAŽDÝ ČTVRTEK 

9.30 – 11.00,50 Kč za dítě a vstup 

B L E Š K Y 
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI,PONDĚLÍ  16. – 30.1., 

13. – 19.2., 16.4. – 28.6.2012  
9.30 – 10.30, 50 Kč za dítě a vstup 

K E R A M I K A 
HLÍNA NENÍ ŠPÍNA- SPOLEČNÉ 

OBJEVOVÁNÍ A TVOŘENÍ, PRO RODIČE  
S DĚTMI OD 3 LET, KAŽDÉ ÚTERÝ 
17.00 – 18.00, 80 Kč za dítě a vstup 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRO ŠKOLÁKY 
 

 
 
 
 
 
 

VÝTVARKA 
PRO DĚTI 7 – 9 LET, 300 Kč/POLOLETÍ 

ZÁKLADNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY, KRESBA, 
MALBA, GRAFIKA, PROSTOROVÉ PRÁCE 
ÚTERÝ 14.00 – 15.00 HOD, 1X ZA 14 DNÍ 

 

ŠIPKY 
TURISTICKÝ ODDÍL , 7 – 15 LET 

STŘEDA 17.00 – 19.00, 500 Kč/ŠKOLNÍ ROK 
VÍKENDOVÉ VÝPRAVY, JARNÍ PRÁZDNINY, 

LETNÍ STANOVÝ TÁBOR 
 

FLÉTNA 
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA HRY NA ZOBCOVOU 
FLÉTNU, OD 7 LET, ÚTERÝ, STŘEDA- INDIV. 

ROZVRH, 800Kč/POLOLETÍ 

ParacENTrUM Fenix je název ob-
čanského sdružení, které pomáhá 
lidem po ochrnutí v důsledku úrazu 
páteře a míchy (tzv.spinální trauma)  
nebo kteří v průběhu života ochrnuli 
pro jiné získané onemocnění míchy. 
Naprostá většina z nich se pohybuje 
na vozíku. Motto „Zpět do života“ 
jednoznačně vystihuje poslání této 
neziskové organizace. Zpět do 
života se týká nejen klientů, ale 
i jejich rodinných příslušníků a všech 
okolo. co klientům a jejich rodinám 
nabízíme?
Již ve fázi, kdy je postižený člověk 
(nejčastější příčinou těchto úrazů 
jsou autohavárie, pády z výšky, 
sport-kolo, skoky do vody, para-
šutismus aj.) v péči zdravotníků na 
spinální jednotce, spolupracujeme 
nejen s ním, ale i s rodinnými přísluš-
níky a nabízíme informace a pomoc, 
kterou rodina či jedinec potřebují. 
V období rehabilitace  na speci-
alizovaném pracovišti spinální re-
habilitační pomáháme zajišťovat 
bezbariérovost bydlení, vyřizovat 
žádosti  na úřadech a připravit vše 
pro návrat postiženého člověka do 
domácího prostředí tak, aby mohl 
bydlet doma a nemusel být umístěn 
do nějakého zařízení. Součástí naší 
pomoci je i osobní asistence a terén-
ní aktivizační služby v místě bydliště 
klienta. aby udržel a případně ještě 
vylepšil dosažený pohybový poten-

ciál, nabízíme rekondiční cvičení 
s fyzioterapeutem a také v rámci 
tříletého projektu Zpět do života ii., 
který je podpořen z fondů EU, 
i nácvik jemné motoriky a úchopů 
u těch, kteří mají postiženy i ruce. 
Naši činnost představujeme na 
odborných kongresech v tuzemsku 
i zahraničí. V roce 2009 bylo Para-
cENTrUM Fenix přijato jako řádný 
člen European Spinal cord injury 
Federation, což je evropská fede-
race klientských organizací lidí po 
spinálním traumatu, která sdružuje 
zástupce ze 25 členských zemí. 
V letošním roce se naším patronem 
stal herec pan Pavel Kříž, který 
s manželkou naše centrum navštívil. 
Sídlo má ParacENTrUM Fenix na 
ulici Kosmonautů 17, centrum je na 
Netroufalkách č.p. 3. Snažíme se 
o převod tohoto objektu na naše 
občanské sdružení, abychom mohli 
vybudovat i ubytovací kapacity a být 
prospěšní klientům nejen z Brna 
a Jihomoravského kraje, ale z celé 
Moravy. Praha má Paraple, Morava 
má Fenix. 
Pokud máte zájem se cokoliv o nás 
dozvědět, naleznete informace 
na www.pcfenix.cz nebo můžete 
napsat na adresu info@pcfenix.cz .

dr. Lia Vašíčková
členka rady sdružení

vasickova@pcfenix.cz

paracentrUm fenix se představuje

Prošli jste si léčbou závislosti na alkoholu a následnou péčí, jste ne-
zaměstnaní nebo nemáte odpovídající zaměstnání?
Potřebujete pomoc a podporu při hledání nového zaměstnání?
a Kluby čr pro vás provozují poradenské centrum, kde můžete využít 
služeb při hledání zaměstnání, psychologické poradenství a můžete 
se naučit novým dovednostem potřebným na otevřeném trhu práce.

Pro bližší informace nás navštivte na adrese: Křenová 62a, Brno, i. Patro
nebo kontaktujte na: Tel.: 541 247 233
e-mail: michaela.adamcova@akluby.cz
po-čt: 8.00–16.00 a pá 8.00–15.30

a kluby čr
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Inzerce
 výkup bytů za nejvyšší cenu. Peníze do 3 dnů. 

Volejte 606 606 087.

 Hledám 2+kk nebo 1+1 ve Starém nebo Novém Lískovci, Bohuni-
cích, pro babičku. Velmi spěchá. Tel: 606 608 878.

 Firma koupí pro větší počet malometrážních bytů, Bohunice a okolí. 
Tel: 606 608 878

 tJ sport – cvičení na ZŠ labská. cvičební hodiny úterý, čtvrtek 
20–21 h. cena: vstup 10x 400 Kč, 20x 700 Kč. Formy: pilates,  
aerobic, step. www.sportbohunice.webnode.cz

 pronajmu ihned cihl. garáž na ul. Ukrajinská se elektřinou v uzavřeném 
zabezpečeném objektu. Tel:775 350 888.

střípky z rady
(Dokončení ze str. 8)
– schválila přidělení odměn čle-

nům JSDH Brno-Starý Lískovec 
v souladu s článkem 5  Dohody 
o členství v Jednotce sboru dob-
rovolných hasičů

– schválila změnu účelu dota-
ce ve smlouvě č. 09 9 500 11 
00102, č. JMK 9714/11/OKH 
na následující text: oprava silniční 
automobilové cisterny, zakou-
pení radiostanic, zásahových 
kompletů, přileb, vysoušeče 
bot a kalových čerpadel, další 
výstroje a výzbroje

– schválila rO č. 42, které je 
přílohou tohoto bodu jednání

– schválila uzavření Dohody 
o skončení Dohody k zabezpe-
čení výkonů a úhradě činnosti 
v samostatné působnosti ze dne 
19. 6. 2006 

– neschválila dání výpovědi  nájmu 
bytu č. 34 o velikosti 1+0 na ul. 
Sevastopolská 5 v Brně

– neschválila dání výpovědi  nájmu 
bytu č. 6 na ul. Labská 1 v Brně

– trvala na výpovědi nájmu bytu č. 
9 na ul. Vltavská 21 v Brně, která 
byla dána nájemci dne 5. 4. 2011

– trvala na výpovědi nájmu bytu 
č. 29 na ul. Vltavská 21 v Brně, 
která byla dána dne 5. 4. 2011

– schválila podání žaloby o vykli-
zení bytu  č. 2 na ulici Vltavská 
6 v Brně proti nájemci

– schválila vyřazení majetku 
k 31. 12. 2011 MŠ Labská 7 ve 
výši 36.821,00 Kč

– schválila rO č. 43, které je 
přílohou tohoto bodu jednání

– schválila uzavření Dodatku 
č.1 ke Smlouvě o nájmu bytu 
č. 09 2 400 11 00002 ze dne 
12.1.2011 k bytu č.41, v bytovém 
domě na ulici Sevastopolská 
č.o.1, Brno

– schválila uzavření Dodatku 
č.1 ke Smlouvě o nájmu bytu 
č. 09 2 400 10 00204 ze dne 
11. 1. 2011 k bytu č.34, v byto-
vém domě na Ulici Kosmonautů 
č.o.17, Brno

– neschválila zavření Dodatku ke 
Smlouvě o nájmu bytu č. 09 2 400 
09 00238 ze dne 26.11.2009 
k bytu č.24, v bytovém domě na 
ulici Labská č.o.1, Brno

– schválila uzavření Dodatku 
č.1 ke Smlouvě o nájmu bytu 
č. 09 2 400 09 00277 ze dne 
23.12.2009 k bytu č. 31, v byto-
vém domě na ulici Sevastopolská 
č.o.5, Brno

– schválila výměnu bytů mezi dvě-
ma nájemci; schválila uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu č.18, 
v bytovém domě na ulici Osová 
č.o.2, Brno a uzavření smlouvy 
o nájmu bytu k bytu č.16, v byto-
vém domě na ulici Osová č.o. 2, 
Brno

– schválila výměnu bytů mezi dvě-
ma nájemci; schválila uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu 
č.23, v bytovém domě na ulici 
Vltavská č.o. 19, Brno

– schválila výměnu bytů mezi dvě-
ma nájemci; schválila uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu č.7, 
v bytovém domě na ulici Vltavská 
č.o.2, Brno

– neschválila výměnu bytů mezi 
třemi nájemci; neschválila uza-
vření smlouvy o nájmu bytu k bytu 
č.13, , v bytovém domě na ulici 
Sevastopolská č.o.7, Brno

– souhlasila s Dohodou č. 09 
9 400 11 00104 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.18, v bytovém domě 
na ulici Osová č.o. 2, Brno-Starý 
Lískovec

– souhlasila s Dohodou č. 09 
9 400 11 00102 o zániku nájmu 

bytu k bytu č.31, v bytovém domě 
na ulici Sevastopolská č.o. 3, 
Brno-Starý Lískovec

– souhlasila s Dohodou č. 09 
9 400 11 00110 o zániku nájmu 
bytu k bytu č.8, v bytovém domě 
na ulici Vltavská č.o. 17, Brno- 
Starý Lískovec

– vzala na vědomí, že nejsou 
splněny zákonné podmínky pro 
přechod nájemního práva ve 
smyslu ust. § 706 občanského 
zákoníku k bytu č. 31, v bytovém 
domě na ulici Dunajská č.o. 17, 
Brno-Starý Lískovec, po úmrtí 
nájemce

– vzala na vědomí přechod ná-
jemního práva ve smyslu ust. 
§ 706 občanského zákoníku 
k bytu č. 10, v bytovém domě 
na ulici Osová č.o. 2, Brno-Starý 
Lískovec, po úmrtí nájemce

– vzala na vědomí přechod ná-
jemního práva ve smyslu ust. 
§ 706 občanského zákoníku 
k bytu č. 18, v bytovém domě na 
ulici Labská č.o. 29, Brno-Starý 
Lískovec, po úmrtí nájemce

– vzala na vědomí přechod ná-
jemního práva ve smyslu ust. 
§ 708 občanského zákoníku 
k bytu č. 10, v bytovém domě na 
ulici Vltavská č.o. 6, Brno-Starý 
Lískovec, po trvalém odstěhování 
nájemců

– vzala na vědomí přechod ná-
jemního práva ve smyslu ust. 
§ 708 občanského zákoníku 
k bytu č. 12, v bytovém domě na 
ulici Labská č.o. 29, Brno-Starý 
Lískovec, po trvalém odstěhování 
nájemce

– vzala na vědomí přechod ná-
jemního práva ve smyslu ust. 
§ 708 občanského zákoníku 
k bytu č. 27, v bytovém domě na 
ulici Vltavská č.o. 17, Brno-Starý 
Lískovec, po trvalém odstěhování 
nájemců

– schválila bytu č. 2 v bytovém 
domě na ulici Labská č.o. 1, 
Brno; schválila uzavření Daro-
vací smlouvy na finanční částku 
336 163 Kč, Smlouvy o budoucí 
smlouvě o nájmu bytu a po úhradě 
výše uvedené částky Městské 
části Brno-Starý Lískovec Smlou-
vy o nájmu bytu k bytu č.2 v by-
tovém domě na ulici Labská č.o. 
1, Brno; schválila pronájem bytu 
č. 14 v bytovém domě na ulici 
Kyjevská č.o.1, Brno; schválila 
uzavření Darovací smlouvy na 
finanční částku 255 788 Kč, 
Smlouvy o budoucí smlouvě 
o nájmu bytu   a po úhradě výše 
uvedené částky Městské části 
Brno-Starý Lískovec Smlouvy 
o nájmu bytu k bytu č.14 v byto-
vém domě na ulici Kyjevská č.o. 
1, Brno; schválila pronájem bytu 

č.23 v bytovém domě na ulici 
Vltavská č.o.21, Brno; schválila 
Darovací smlouvy na finanční 
částku 280 006 Kč, Smlou-
vy o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu a po úhradě výše uvedené 
částky Městské části Brno-Starý 
Lískovec Smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č.23 v bytovém domě na 
ulici Vltavská č.o. 21, Brno

– vzala na vědomí, že Bytová 
a dislokační komise určila na 
svém 9. jednání konaném dne 
5. 12. 2011, že byt Sevasto-
polská č.o.3, byt č. 31, velikost 
2+kk- bude pronajat jako předem 
opravený

– neschválila společný nájem 
k bytu č. 32, v bytovém domě na 
ulici Kyjevská č.o.1, Brno-Starý 
Lískovec

– neschválila společný nájem 
k bytu č. 11, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č.o. 41, Brno-Starý 
Lískovec

– neschválila společný nájem 
k bytu č. 40, v bytovém domě na 
ulici Vltavská č.o.19, Brno-Starý 
Lískovec

Informace z usnesení 36. rady 
mč brno-starý lískovec ze dne 
13. 12. 2011
– doporučila Zastupitelstvu městské 

části Brno-Starý Lískovec dopo-
ručit Zastupitelstvu města Brna 
zrušit záměr prodeje domovního 
celku Osová 2,4 a bytových domů 
Osová 6, Osová 8 a schválit výjim-
ku z Pravidel prodeje domů, bytů 
a nebytových prostor v těchto do-
mech včetně pozemků z vlastnictví 
města Brna do vlastnictví právnic-
kých a fyzických osob a souhlasit 
s prodejem těchto domů dle zák. 
č. 72/1994 Sb.,o vlastnictví bytů, 
ve znění pozdějších změn a do-
plňků, po jednotkách z úrovně 
Mč Brno-Starý Lískovec, s tím, 
že nebytové jednotky v těchto 
domech zůstanou v majetku sta-
tutárního města Brna

– doporučila Zastupitelstvu Mč 
Brno-Starý Lískovec schválit rO 
č. 44, které je přílohou tohoto 
bodu jednání

– doporučila Zastupitelstvu Mč 
Brno-Starý Lískovec souhlasit 
s uzavřením smlouvy o poskytnutí 
dotace

– schválila uzavření Darovací 
smlouvy; předmětem daru jsou 
2 kusy kompozitní bezpeč-
né branky v celkové hodnotě 
49 920,- Kč

– schválila uzavření Smlouvy o vý-
půjčce; předmětem Smlouvy 
o výpůjčce je zapůjčení 2 kusů 
kompozitivní  bezpečné branky

– schválila rO č. 45, které je 
přílohou tohoto bodu jednání.
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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 tu stále pro vás

Česká výroba – Jistá kvalita

kvalitní české výrobky

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno

Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

Tel.: 545 234 998, mobil: 604 213 611

rekonStrukce koupelen

	Kompletní přestavba bytového jádra
 Ostatní stavební práce, renovace interiérů
 Vypracování projektu, vyřízení stavebního 
povolení
 Široká nabídka zařizovacích předmětů, 
obkladů a dlažeb

Pompova 4

BRNO

ZLATNICTVÍ
Vídeňská 24

ŠPERKY + OPRAVY
Tel. 543 212 520

PO, ÚT, ČT, PÁ:
9.30–12.00/13.00–17.30

ST:  13.00–17.30

Prodej bytu 3+kk, Brno • Nový Lískovec

• byt 82,1 m² (OV) • terasa, sklep • neprůchozí pokoje
• velmi dobrý technický stav • poblíž zastávky MHD

3 590 000 Kč

www.realspektrum.cz 800 800 099

N/RSB/8335/11

Vašeho bytového jádra, koupelny či celého bytu na klíč

VAŠICH SNŮ

Provozovna: Střední 400

tel : +420 547 244 280
fax / tel : +420 547 244 410
e-mail: radeco@radeco.cz 

REALIZACE
Jsme SPECIALISTÉ

a ODBORNÍCI

JSME NA TRHU

JIŽ 20
 LET

VAŠICH SNŮ

www.radeco.cz

Restaurace Veteran car
Nový interiér – nové speciality

Zveme vás na vepřové  
pečené koleno.
Sobota–neděle akce pivo Pilsner 29,- Kč. 

Podsedky 11, 625 00 Brno-Bohunice 
Rezervace: 547 21 14 20, 724 959 838  

www.veteran-car.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

Zveme rodiče a děti na zápis 
do Mezinárodní Montessori Základní školy. 

Zápis probíhá ve dnech 27.–28. 1. 2012.
Montessori pedagogika, rozšířená výuka angličtiny. 

Podrobnosti na www.msperlicka.cz, 
tel: 603 226 844

Zápis do Mezinárodní Montessori MŠ Perlička 
probíhá ve dnech 17. a 24. 2. 2012. 

Česká a anglická Montessori třída. 
Více info:  www.msperlicka.cz

Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.
Nepřetržitý svoz zesnulých

tel.: 533 424 046
www.nostalgie.cz

Objednávková místa:

Vídeňská 14, Brno
(naproti kostela)

Po–Pá: 8.00–16.00 hod.
Tel.: 543 21 33 28  

Křídlovická 31
Brno-střed

Po–Pá: 7.30–15.30 hod.
Tel.: 533 42 40 42

Parkování ve dvoře
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

www.autonova.cz
Tel.: 543 424 222
E-mail: autonova@autonova.cz

Autonova Brno, spol. s r.o.
Masná 418 / 20
657 79 Brno

Ceníte si věrnosti? My ano, proto Vás za ni odměníme

ŠKODA Fabia nebo ŠKODA Roomster nyní o 40 000 Kč levněji a s úvěrem od 
ŠkoFINu dokonce o 60 000 Kč. Za Vaši věrnost teď ke svému staršímu vozu 
ŠKODA získáte výhodně nový, i s prodlouženou zárukou zdarma. Váš vůz si 
nadále můžete ponechat! Věrnost se zkrátka vyplácí.
Vzorový příklad: ŠKODA Fabia Classic 1,2 HTP/44 kW, cena vozu 162 900 Kč, splátka předem 49 900 Kč, výše 
úvěru 113 000 Kč, délka úvěru 60 měsíců, poplatek za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, měsíční splátka úvěru 
2 395,36 Kč, měsíční splátka úvěru včetně pojištění 2 899,36 Kč, výpůjční úroková sazba 9,90 % p. a., RPSN 
bez pojištění 10,20 %, RPSN 20,14 %, celkové platby za úvěr včetně pojištění 173 961,60 Kč.

Akce je určena pro majitele vozů ŠKODA (včetně OSVČ*) starších 5 let. Zvýhodněná nabídka 40 000 Kč 
není kombinovatelná s ostatními akčními nabídkami. Více informací na www.skoda-auto.cz nebo 
u prodejců vozů ŠKODA.

* Osoby samostatně výdělečně činné

Odměňte 
se novou

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vyobra zených vozů: 3,4–6,4 l/100 km a 89–149 g/km
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Akademie realit

Příjem inzerce do zpravodajů
Brno-střed, Brno-Žabovřesky,

Brno-Bohunice,  
Brno-Starý Lískovec

Brno-Útěchov

tel.: 774 525 386
inzerce@zpravodajebrno.cz


