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Starosta městské části Brno-Starý Lískovec podle § 15 zákona č.  247/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění poz-

dějších předpisů a podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do Senátu Parlamentu České republiky a  volby do zastupitelstev krajů se uskuteční 
v pátek 12. října 2012 od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 13. října 2012 od 8.00 do 14.00 hod.

Oznámení o době a místě konání voleb
do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky 
a do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

2. Místem konání voleb je:
ve volebním okrsku č. 207
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Mikuláškovo nám., Osová, Palachovo 
náměstí, U Penzionu
ve volebním okrsku č. 208
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Čermákova 22–32, ulice Kosmonautů 
1–15 lichá 
ve volebním okrsku č. 209
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Klobásova , U Pošty
ve volebním okrsku č. 210
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Čermákova 1–20, Elišky Přemyslovny, Her-
mannova, Kroupova, Máchalova, Malešovská, 
Malostranská, Martina Ševčíka, Příčky, Pšikalova, 
Svah, Šoustalova, Točná, U Leskavy 
ve volebním okrsku č. 211
volební místnost:  ZŠ Bosonožská 9
ulice: Karpatská, Kurská, Valašská
ve volebním okrsku č. 212
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Sevastopolská
ve volebním okrsku č. 213
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská, Krymská
ve volebním okrsku č. 214
volební místnost:  ZŠ Bosonožská 9
ulice: Irkutská, Jemelkova, U Hřiště
ve volebním okrsku č. 215
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: ulice Kosmonautů 2, 17–23, Kyjevská 
ve volebním okrsku č. 216
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 1–21, Vltavská 1, 3
ve volebním okrsku č. 217
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 23–45 
ve volebním okrsku č. 218
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Labská 1–9, Oderská 1–12
ve volebním okrsku č. 219
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Vltavská 2–8 sudá, Vltavská 5–21 lichá 
ve volebním okrsku č. 220
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Labská 11–37

3. V případě konání II. kola voleb do Sená-
tu parlamentu ČR se tyto uskuteční v pátek 

19.  íjna 2012 od 14.00 do 22.00 hod. a v so-
botu 20. října 2012 od 8.00 do 14.00 hod.

4. Právo volit v Městské části Brno–Starý 
Lískovec do Senátu Parlamentu ČR má státní 
občan České republiky, který alespoň ve druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve dru-
hém kole voleb do Senátu Parlamentu ČR může 
volit i občan, který alespoň druhý den konání 
druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 
let. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky (platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky).

Volič, občan městské části Brno-Starý Lísko-
vec, který nebude moci volit v okrsku, kam pod-
le trvalého bydliště přísluší, může požádat Úřad 
městské části Brno-Starý Lískovec, Klobásova 9, 
Brno o vydání voličského průkazu. Průkaz pak 
opravňuje voliče k hlasování v I. event. II. kole 
voleb v každém volebním okrsku spadajícím do 
volebního obvodu, kde byly vyhlášeny volby 
do Senátu  a v jehož územním obvodu  je volič 
přihlášen k trvalému pobytu. 

5. Právo volit v Městské části Brno–Starý 
Lískovec do zastupitelstva Jihomoravského 
kraje má státní občan České republiky, který  
alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nej-
méně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu 
v městské části Brno-Starý Lískovec. Voliči bude 
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji 
totožnost a státní občanství České republiky, 
popřípadě státní občanství státu, jehož občané 
jsou oprávněni volit na území ČR.

6. Každému voliči budou dodány nejpozději 
3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve 
dnech voleb  může volič obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti. Pro II. kolo voleb 
do Senátu  obdrží volič volební lístky ve dnech 
voleb ve volební místnosti.

7. Volič může ze závažných, zejména zdra-
votních důvodů, požádat úřad městské části 
a v den hlasování okrskovou komisi, aby mohl 
hlasovat mimo hlasovací místnost.

Vladan Krásný, starosta MČ
Brno-Starý Lískovec

Vážení spoluobčané, 
ve chvíli, kdy se vám 

dostane do rukou tento 
výtisk Starolískoveckého 
zpravodaje, bude se měsíc 
září pomalu blížit ke svému 
konci. Školáci budou mít za 
sebou první měsíc nového 
školního roku. Všichni učitelé i ředitelé našich 
základních škol během prázdnin připravovali 
vše potřebné, aby naši školáci měli vstup do 
školního roku co nejhladší. A nezůstalo jen 
u příprav pomůcek, osnov, rozvrhů hodin a dal-
ších nezbytností. Na dvou základních školách, 
konkrétně na ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny a na 
ZŠ Bosonožská, proběhly velmi důležité inves-
tiční akce. Na ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny to 
byla kompletní rekonstrukce venkovního hřiště 
s položením nového tartanového povrchu. Tato 
oprava byla velmi nutná, jelikož hřiště bylo v tak 
špatném stavu, že v jarních měsících roku už 
nemohlo být žáky vůbec využíváno. Jsme rádi, 
že se podařilo zajistit, na tuto ne zrovna levnou 
rekonstrukci, finanční prostředky a že nové 
hřiště bude znovu dobře sloužit všem školákům 
v této škole. Současně dostala škola i nový kon-
vektomat do školní kuchyně. Na ZŠ Bosonožská 
proběhla velmi nutná rekonstrukce WC v celém 
jednom pavilonu školy. Vzhledem k tomu, že 
zajištění potřebných financí se poněkud po-
zdrželo, protáhla se bohužel tato rekonstrukce 
i do dvou zářijových týdnů. Nicméně, dnes je 
už vše hotovo a jsem přesvědčen, že ta trocha 
improvizace a malého nepohodlí na začátku 
školního roku za to stála. Rád bych poděkoval 
oběma ředitelkám těchto základních škol, paní 
Mgr. Kotáskové a paní Mgr. Špačkové, za velmi 
dobrou spolupráci a koordinaci všech prací. 

Možná vám ve výčtu akcí na našich základ-
ních školách chybí zmínka o naší třetí škole, ZŠ 
Labská. Ale nemusíte se obávat. Nezapomněli 
jsme na ni. Je sice pravdou, že o letošních prázd-
ninách se zde nekonala žádná zásadní oprava, 
ale to vše bude příští rok víc než plně vyna-
hrazeno. Z Ministerstva pro místní rozvoj, po 
několika letech našeho snažení, přišla konečně 
velmi povzbudivá zpráva. Pro ZŠ Labskou byla 
schválená dotace z programu „Zelená úsporám“.  
V současné době už na Magistrátu města Brna 
probíhá výběr projektanta a následně po vy-
projektování bude vyhlášeno výběrové řízení 
na zhotovitele. Pokud vše půjde bez problémů, 
v příštím roce prodělá tato škola zcela zásadní 
generální rekonstrukci, včetně kompletního 
zateplení, výměny oken a nové střechy. 

Rád bych se zmínil i o dokončení oprav ulice 
Klobásova. Možná si pamatujete, že jsem na 
jaře psal o tom, že v rámci dobudování oddílné 
kanalizace...

(Pokračování na str. 4)

Zápisník starosty

U z á v ě r k a  p ř í š t í h o  č í s l a  j e  1 7 .  1 0 .  2 0 1 2
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Voličské průkazy
Pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a nově také u voleb do krajských zastu-

pitelstev je zavedena možnost hlasovat na voličský průkaz. 
Volič, který nebude moci volit v okrsku, kam podle trvalého bydliště přísluší, může, je-li občanem 

městské části Brno-Starý Lískovec, požádat Úřad městské části Brno-Starý Lískovec, Klobásova 9, 
Brno o vydání voličského průkazu.

Písemnou žádost o vydání voličského průkazu  je možné poslat poštou, pak musí být opatřena 
úředně ověřeným podpisem voliče a musí být úřadu doručena nejpozději 5. října 2012 (pátek) do 
16.00 hod. Žádost musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, datum narození, místo trvalého 
pobytu a údaj, zda má být voličský průkaz vydán pro I. nebo II. kolo voleb do Senátu případně do 
zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Žádost lze též podat osobně a to do 10. října 2012 (středa) do 16.00 hod. 
Pověření pracovníci úřadu městské části smí voličský průkaz předat osobně voliči nebo osobě, 

která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, nejdříve 27. září 2012 (čtvrtek). Voličský 
průkaz je také možné voliči zaslat poštou na adresu, kterou v žádosti uvede. 

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost 
a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestov-
ním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovní průkazem. 
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR potřebnými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání 
totožnosti a státního občanství ČR tento průkaz okrskové volební komisi odevzdat.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!

Volba mimo volební místnost
Opět bude možné, aby volič ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádal Úřad městské 

části, aby mohl volit mimo volební místnost v územním obvodu volebního okrsku, pro který 
byla zřízena okrsková volební komise. Komise pak vyšle v dohodnutém čase k voliči své členy 
s přenosnou volební schránkou.  

Doručení hlasovacích lístků voličům
Pro oboje vyhlášené volby byl stanoven stejný termín pro dodání hlasovacích lístků voličům, 

a to 9. října 2012 – úterý.  Hlasovací lístky pro oboje volby budou doručovány v jedné obálce pro 
každého voliče zvlášť.

Upozorňujeme, že hlasovací lístky se doručují podle aktualizovaného seznamu voličů. Tomu, 
kdo v seznamu uveden není – nemá tedy k datu aktualizace seznamu trvalé bydliště v Městské 
části Brno-Starý Lískovec, nemohou být hlasovací lístky doručeny.

Pro doručení hlasovacích lístků je rovněž důležitá řádně a čitelně označená poštovní schránka 
(zejména v panelových domech).

Volič, kterému buď z důvodu, že nebyl uveden v seznamu, nebo neměl řádně označenou 
schránku nebyly hlasovací lístky doručeny, může si je vyzvednout na Úřadě městské části, nebo 
je obdrží ve volební místnosti.

Další informace o volbách, např. o vydání voličského průkazu nebo o provedení volby do přenosné 
volební schránky získáte na tel. číslech 547 139 242, 547 139 243, 547 139 245. 

 

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky

I. kolo voleb do 1/3 senátu Parlamentu České republiky se bude konat v pátek 12. října 2012 od 
14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 13. října 2012 od 8.00 do 14.00 hod. Jedná se o termíny shodné 
s volbami do zastupitelstva Jihomoravského kraje.

II. kolo voleb do1/3 senátu Parlamentu České republiky se bude konat ve dnech 19. a 20. října 
2012 ve stejných časových intervalech jako v I. kole v případě, že žádný kandidát v I. kole nezíská 
nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů. 

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let.

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a prokáže své právo hlasovat ve 
volebním okrsku (trvalé bydliště v územním obvodu, pro který je volební okrsek zřízen), okrsková 
volební komise dopíše do zvláštního seznamu  voličů a umožní mu hlasování.

Voličské průkazy 
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v I. event. II. kole voleb v každém volebním okrsku 

spadajícím do volebního obvodu, ve kterém byly vyhlášeny volby do Senátu  a v jehož územním 
obvodu  je volič přihlášen k trvalému pobytu. V našem případě by tedy volič, občan městské části 
Brno-Starý Lískovec, po předložení voličského průkazu mohl volit do Senátu také v městských 
částech Brno-střed, Kohoutovice, Nový Lískovec a Bosonohy.  

Volby do zastupitelstev krajů

Voličem 
je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Voličské průkazy
Nově je u voleb do krajských zastupitelstev zavedena možnost hlasovat na voličský průkaz. 

Voličský průkaz bude opravňovat voliče k volbě v územním obvodu kraje – v našem případě tedy 
kraje Jihomoravského. 

Lhůty pro podání písemné či osobní žádosti o voličský průkaz i termín, od kdy může být voliči 
pověřenými pracovníky vydán nebo zaslán, jsou stejné jako u voleb do Senátu Parlamentu ČR.

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a prokáže své právo hlasovat ve 
volebním okrsku (trvalé bydliště v územním obvodu, pro který je volební okrsek zřízen případně 
trvalé bydliště v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny), okrsková volební komise dopíše 
do výpisu ze stálého seznamu  voličů dodatečně a umožní mu hlasování.

Bc. Eva Novosádová

Uctění památky Josefa Žemličky
21. 8. 1968 byl Josef Žemlička na křižovatce Jihlavské ulice Brno 

Bohunice a Starý Lískovec postřelen a zajištěn vojáky Varšavské 
smlouvy. Po převozu do nemocnice zranění podlehl. Dnes je v těchto 
místech umístěn památník. V den výročí těchto událostí přišli Josefa 
Žemličku uctít položením kytic první náměstek primátora města 
Brna Ing. Robert Kotzian, Ph.D. , starosta Starého Lískovce Vladan 
Krásný a místostarosta Mgr. Jiří Dvořáček.

Martin Zezula

Blíží se volby
Prezident republiky vyhlásil konání voleb do zastupi-
telstev krajů a do 1/3 Senátu Parlamentu České repub-
liky. O jednotlivých volbách a jejich odlišnostech jsou 
na dalších místech tohoto vydání Starolískoveckého 

zpravodaje uvedena samostatná pojednání. V listě je 
rovněž zveřejněno oznámení o době a místě konání 
voleb. Informace, které jsou oběma druhům voleb 
společné, uvádíme na tomto místě.
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Zápisník starosty
(Dokončení ze str. 2)
...ve staré zástavbě a současné 

rekonstrukce plynového potrubí 
tamtéž, budou na této ulici polo-
ženy nové chodníky ze zámkové 
dlažby, ale že není v plánu polo-
žení i nového povrchu po celé 
šířce vozovky, na mnoha místech 
záplatovaného, děravého a silně 
dotčeného všemi probíhajícími 
opravami.  Po mnoha jednáních se 
nám nakonec podařilo přesvědčit 
všechny dotčené organizace k tzv. 
„sdružení finančních prostředků“ 
a k realizaci kompletní rekonstrukce 
vozovky. Musím říci, že ty tři týdny 
od prvního odfrézování starého 
povrchu, až po definitivní položení 

povrchu nového, byly velmi „dobro-
družné“. Nicméně, dnes už je ulice 
plně průjezdná a jsem velmi rád, že 
se dobrá věc podařila.  Zde bych rád 
poděkoval vedení Správy a údržby 
silnic Jihomoravského kraje, Brněn-
ských komunikací a.s. a Brněnských 
vodáren a kanalizací a.s  za koneč-
nou vstřícnost a pochopení. 

Na závěr dovolte, abych vás sr-
dečně pozval na již tradiční Den 
radnice MČ Brno Starý Lískovec, 
v sobotu 6. října. Inline brusle s se-
bou.  A pokud snad „inlinům“ zrov-
na nehovíte, vězte, že v bohatém 
programů si jistě naleznete  i to 
„své“ vyžití. 

Váš starosta Vladan Krásný

Sbor dobrovolných hasičů Brno-Starý Lískovec
otvírá nový kroužek pro

MLaDé haSiČe
Náplní kroužku je učit mladé hasiče vše co 
budou potřebovat při plnění disciplín 
ve hře „Plamen“, dále v požárním 
útoku a v dalších disciplínách. 
V průběhu roku budou exkurze 
k profesionálním hasičům, kde 
nahlédneme na jejich práci.

Přijímáme děti ve 
věku 7–11 roků
1× týdně se mladí hasiči sejdou 
na požární stanici ve Starém Lískovci 
na adrese Točná 5.

Více informací a přihlášení do kroužku na:
deti@sdhstaryliskovec.cz
Eva Voljeníčková 605 414 480
Martina Vaculová 603 559 395

TJ SOKOL Brno Starý Lískovec

Astashko Mariya 
Autratová Jindřiška 
Bagarová Daniela 
Balajková Růžena 
Bártl Josef 
Bílková Jitka 
Binarová Anna 
Blaha Jan 
Bochníčková Květoslava
Bořilová Anna
Burešová Zdenka
Cahová Drahomíra 
Čadová Ludmila 
Čapka Jaroslav 
Čurda Jan 
Diblík Jiří 
Dostal František 
Drtil Jiří 
Duchoňová Libuše 
Floriánová Jiřina 
Gottsteinová Věra 
Gromusová Hilda 
Gryc Vítězslav 
Havlíčková Marie 
Havlík Vladimír 
Henek Josef 
Homola Milan 
Homolová Ludmila 
Hudec Antonín 
Charvátová Valeria 
Chrápavý Antonín 
Chupík Vladimír 

Jamborová Anna 
Jandová Jiřina 
Janečková Vlasta 
Jeřábková Věra 
Josefiová Annastázie
Juránková Marie 
Kačal Jaroslav 
Kachlík Antonín 
Kepert Jindřich 
Klepáčová Drahomíra
Klusáková Jiřina 
Kocianová Jana 
Kocmanová Věra 
Kourková Jaroslava 
Kozel Miroslav 
Králová Vítězslava 
Kristek Stanislav 
Křížová Květoslava 
Meca Stanislav 
Michalasová Karla 
Moravcová Anežka 
Nemajerová Marcela
Novák Zdeněk 
Novotná Miluše 
Obhlídalová Karla 
Odvárková Aloisie 
Parčiová Gizela 
Pařízková Zdeňka 
Pavelková Jiřina 
Pavlíčková Jaroslava
Pavlovská Ludmila 
Pernicová Věra 

Polzová Libuše 
Primová Vladimíra 
Přibyl Oldřich 
Radoberská Růžena
Richtáriková Ludmila
Rozmahel Vladimír 
Rýpalová Vlasta 
Sedláčková Jana 
Sedlák Vilia 
Sedláková Jana 
Siepak Josef 
Skotálková Bohumila
Sláma Rostislav 
Slavíková Jiřinka 
Sobotková Milada 
Šerá Jaroslava 
Šimlová Žofie 
Šnajdrová Marie 
Špiříková Eva 
Tesář Jiří 
Uher Jaromír 
Vávra Jan 
Večeřová Milada 
Vlach Pavel 
Vršková Vlasta 
Weidenhöferová 
Vlasta
Wolfová Zdenka 
Zápalková Květoslava
Zbořilová Marie 
Zvolský Jan

Naši jubilanti

 

Náplní kroužku je učit mladé hasiče vše co budou potřebovat při plnění 
disciplín ve hře "Plamen", dále v požárním útoku a v dalších disciplínách. 
V průběhu roku budou exkurze k profesionálním hasičům, kde 
nahlédneme na jejich práci. 

Rada městské části Brno-Starý 
Lískovec  na své 62. schůzi, konané 
12. 9. 2012, schválila pokračování 
prací na rekonstrukci  Veřejného 
prostranství u polikliniky ve Sta-
rém Lískovci.

 V. a VI. etapa navazuje na práce, 
které probíhaly v roce 2010, kdy se 
realizovala I., II. a III. etapa. Projek-
tovou dokumentaci vypracovala 
opět firma P.P. Architects, která 
se již v minulých letech výborně 

osvědčila. Provádějící firmou je 
Skanska a.s, která by měla celou 
rekonstrukci dokončit nejpozdě-
ji do 29. 10. 2012. Veškeré práce 
byly stanoveny v krátkém časovém 
termínu, a to z důvodu co nejmen-
šího zatížení veřejnosti touto stav-
bou.  Žádáme proto o shovívavost 
při komplikacích spojených s výše 
uvedenou stavbou.

ÚMČ Brno - Starý Lískovec

Veřejné prostranství u polikliniky

S ta ro l í s kovecké  
v i n o b r a n í

Sobota 6. øíjna, 19:00, 
Sokolovna Máchalova 2, k poslechu 

a tanci hraj í: dechová hudba 

Vnorovjané a cimbálová muzika 

Pentla z Boršic. Program: 
pøíchod královské družiny, vystoupení 

k r o j o v a n é  c h a s y,  s o u t ì ž

v natahování koštýøem, tombola

Ku pøíležitosti oslav posvìcení kostela sv. Jana Nepomuckého poøádá: Orel jednota Brno-Starý Lískovec, farnost 
sv. Jana Nepomuckého za podpory Magistrátu mìsta Brna, UMÈ Brno-Starý Lískovec

Pøedprodej vstupenek: Sokolovna, Máchalova 2, St. Lískovec v pátek 5. 10., 18:00-19:00

Nedìle 7. øíjna 9:30
Slavnostní mše svatá
kostel sv. Jana Nepomuckého
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Město poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území 
města Brna půjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu 
a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových 
jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím 
Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně 
výběrové řízení.

Výběrové řízení je zveřejněno na 
úředních deskách města a měst-

ských částí a na internetové adrese 
www.brno.cz (Správa města > Ma-
gistrát města Brna > Úsek hospodář-
ský > Bytový odbor >Půjčky z Fondu 
rozvoje bydlení města Brna).

O půjčku, která bude poskyto-
vána na jaře 2013, mohou vlast-
níci nemovitostí požádat v termí-
nech od 1. 9. do 15. 10. 2012 a od 
1. 12. 2012 do 15. 1. 2013. Žádosti 
na předepsaném formuláři jsou 
přijímány na Bytovém odboru na 
Malinovského nám. 3 nebo na úřa-
dech městských částí, na jejichž 
území se opravovaná nemovitost-
nachází. Formuláře jsou k dispozici 
na všech úřadech, kde se žádosti 
podávají a na výše uvedené inter-
netové adrese.

K zajištění půjček z Fondu roz-
voje bydlení nepožaduje město 
ručitele. Tyto půjčky jsou jištěny 
zřízením zástavního práva k opra-
vované nemovitosti ve prospěch 
města po dobu splácení. Výběr 
žadatelů o půjčku provádí Ko-
mise bydlení Rady města Brna. 
O výsledku výběrového řízení jsou 
všichni žadatelé písemně vyrozu-
měni prostřednictvím Bytového 

účel půjčky lhůta splatnosti horní hranice půjčky

obnova střechy 5 let 250 tis. Kč/rodinný dům
350 tis. Kč/bytový dům

zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického 
topení ve stávajícím bytě

5 let 60 tis. Kč/byt. jednotku

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotku

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 110 tis. Kč/dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč/dům

obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna 
oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie

5 let 120 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím 
bytě nebo obnova bytového jádra

5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku

rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo 
půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let 400 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům

ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, 
rozvody)

5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě
200 tis. Kč/rodinný dům

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotku

odboru Magistrátu města Brna. Do 
výběrového řízení nejsou zařazo-
váni žadatelé, kteří již k předmětné 
nemovitosti zřídili zástavní právo 
nebo jiný obdobný závazek.

Smlouvu o půjčce vyhotoví By-

tový odbor zdarma a poplatky za 
vedení účtu hradí město. Žadatel 
hradí poplatek za zápis vkladu zá-
stavního práva do katastru nemo-
vitostí. Finanční prostředky čerpá 
žadatel dle konkrétních účelů na 
základě faktur nebo paragonů, 
a to po dobu 6 měsíců až 1 roku 
od otevření účtu. Po uplynutí 
6 měsíců od otevření účtu zahájí 
splácení formou měsíčních splá-
tek. Po úplném splacení půjčky 
zajistí město výmaz zástavního 
práva v katastru nemovitostí. Půjč-

ku je možno žádat na více účelů 
v jednom termínu. Půjčku nelze 
získat opakovaně na jeden účel 
na stejnou nemovitost před spla-
cením dříve poskytnuté půjčky na 
tento účel. 

Bližší informace o půjčkách 
z Fondu rozvoje bydlení mohou 
občané získat na Bytovém odboru 
MMB na Malinovského nám. 3, dve-
ře.č. 280 a 281, nebo na telefonních 
číslech 542 173 245 a 542 173 287.

Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB

V pondělí 3. září 2012 jsme se 
opět sešli po prázdninách ve 

školních lavicích.
Celá škola slavnostně přivítala 

naše nové „prvňáčky“ před školou, 
žáci devátých a osmých tříd všem 
přítomným představili každého 
nového školáka a uvedli ho do 
nového školního života.

Byli jsme také poctěni návště-
vou z MMB – náměstkyní primáto-
ra paní Ing. Janou Bohuňovskou, 
která všechny prvňáčky pozdravila 
a předala každému z nich malou 
pozornost.

Milými slovy nám vše dobré 
do nového školního roku po-
přála také zástupkyně vedou-

cího odboru školství MMB paní 
PhDr. Marie Klusoňová, přidali 
se i pan starosta Vladan Krásný 
spolu s panem místostarostou 

Slavnostní zahájení školního roku na „Elišce“

Mgr. Jiřím Dvořáčkem.
Přálo nám i počasí, které nás 

vítalo téměř jasnou oblohou a pří-
jemným zářijovým vánkem.

Přejeme všem našim žákům, 
i všem dětem na ostatních sta-
rolískoveckcých školách, aby byl  
školní rok 2012/2013 plný nových 
poznatků, příjemných zážitků, no-
vých přátelství  a radosti. Pedago-
gům pak přejeme hodně nových 
nápadů, pevné nervy a stálé nad-
šení pro naše nelehké povolání. 
Rodičům přejeme především trpě-
livost a hodně společných zážitků 
se svými dětmi. 

Za celou Základní školu a Ma-
teřskou školu, Brno, Elišky Pře-
myslovny 10, 

Mgr. Margita Kotásková
ředitelka školy
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Začíná nám nový školní rok. 
Jako správní „hospodáři“ pře-

mýšlíme, co nového můžeme udě-
lat, aby škola byla pro naše žáky 
místem, kde se toho hodně naučí 
a cítí se zde bezpečně. A můžeme 
navázat na to, co se nám podařilo 
vloni v předchozích letech. Žáci 
absolvovali první celostátní plošné 
testování a většina úspěšně zvlád-
la požadavky testových úloh. Měli 
jsme radost z úspěchů našich spor-
tovců v nejrůznějších disciplínách, 
ale i z výsledků našich žáků ve 
vědomostních soutěžích. Zahájili 
jsme činnost školního parlamentu, 
a tak zástupci tříd pozvolna ovliv-
ňovali dění ve škole. Parlamen-
tářům se podařilo zorganizovat 
několik akcí, např. noční zasedání 
školního parlamentu, oslavu Dne 
učitelů nebo celoškolní akci „Škola 
vzhůru nohama“ u příležitosti Dne 
dětí. Naše škola již tradičně po-
skytovala vzdělání dětem se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami, 

často těm, které měly nejrůznější 
vzdělávací problémy na svých pů-
vodních školách. Máme radost, že 
naši pedagogové jim pomáhají 
překonat jejich obtíže a že se děti 
u nás cítí dobře. V dubnu se na 
naší škole setkala stovka dětí ze 
škol celého regionu na již tradiční 
speciální olympiádě, aby si pomě-
řily síly v soutěžích, které pro ně 
připravily učitelky 1. stupně. Úzce 
spolupracujeme s Pedagogickou 
fakultou Masarykovy univerzity 
(jsme její fakultní školou) zejména 
na přípravě nových pedagogů. 
Dvacet žáků v květnu zažilo atmo-
sféru mezinárodního setkání v pol-
ské Poznani, děti prvního stupně 
včetně prvňáčků strávili krásný 
týden na škole v přírodě, milovníci 
lyžování zase týden na horách. 
V červnu jsme sice ukončili více 
než dvouletý projekt Multimédia 
na základní škole, budeme však 
pokračovat v dalším projektu EU 
Peníze školám. To je jen stručný 

V průběhu hlavních prázdnin se 
nám podařilo prostřednictvím 

naší městské části získat dotaci 
z MMB ve výši 2.000.000 Kč na rekon-
strukci školního venkovního hřiště, 
které bylo v závěru minulého škol-
ního roku vážně poškozeno a z bez-
pečnostního hlediska uzavřeno.

Veškeré úpravy proběhly k vel-
ké radosti nás všech na „Elišce“ 
neuvěřitelně rychle a od září mů-

žeme na krásném, novém hřišti 
opět sportovat.

Naše upřímné poděkování patří 
panu starostovi Vladanovi Krásné-

Nové hřiště na ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny

výčet toho, co se nám podařilo.
V tomto školním roce chceme 

na vše dobré navázat. Přes prázd-
niny jsme zase ve škole malovali, 
opravovali a uklízeli, ale také likvi-
dovali následky havárie vody. Díky 
významnému finančnímu přispění 
zřizovatele byla v srpnu zahájena 
tolik potřebná rekonstrukce toalet 
v pavilonu C. Tato stavba stále po-
kračuje a my se již těšíme na nové, 
krásné sociální zařízení. Na podzim 
by měla proběhnout také plánova-
ná rekonstrukce okrasných prostor 
před školou a revitalizace zeleně 
v atriu. Díky finančním darům ro-
dičů jsme mohli zakoupit nové 
šatní skříňky a věříme, že postupná 
obnova šaten bude pokračovat 
i příští rok. Pokračovat chceme 
také v budování dobrých vztahů 
mezi žáky propojováním činností 
obou stupňů vzdělání. Pozitivními 
příklady chceme budovat vztah 
žáků k prostředí školy i měst-
ské části, v níž školu navštěvují. 

Chceme přispět k tomu, abychom 
výchovou našich žáků pomohli 
eliminovat negativní jevy, zejména 
vandalismus, který nás všechny 
trápí. Máme rozpracovaných ně-
kolik projektů. V projektu „Na skok 
do školy“ budeme spolupracovat 
s mateřskými školami v naší měst-
ské části, spolupracujeme s CVČ 
Linka na projektu revitalizace je-
jich zahrady a těšíme se, že získá-
me finanční prostředky na projekt 
přírodní zahrady z Ministerstva 
životního prostředí. Všechny tyto 
aktivity nám jednak pomohou 
zkvalitnit podmínky vzdělávání, 
jednak rozvíjet sociální dovednosti 
našich žáků, ale zejména dosa-
hovat co nejlepších vzdělávacích 
výsledků. 

Za všechny zaměstnance školy 
se na nový rok těší

Lenka Špačková, 
ředitelka školy 

Začíná nám nový školní rok 

mu za mimořádné úsilí, které vě-
noval získání dotace z Magistrátu 
města Brna, panu místostarostovi 
Mgr. Jiřímu Dvořáčkovi za důsledný 

dohled nad prováděnými pracemi 
a pravidelnou účast na kontrolních 
dnech a také paní Ing. Renatě Weis-
sové, která věnovala hřišti čas nad 
rámec svých pracovních povin-
ností, stejně jako již výše zmínění 
představitelé naší radnice.

Děkujeme rovněž i brněnské fir-
mě Prostavby, a.s., která rekonstruk-
ci rychle a profesionálně provedla 
a na začátku školního roku předala 
zrekonstruované hřiště k užívání.

Z další dotace ve výši 200.000 Kč 
jsme mohli pořídit nový konvekto-
mat do školní kuchyně, který jsme již 
naléhavě potřebovali, a který je pro 
paní kuchařky skvělým a nezbytným 
pomocníkem při každodenní práci.

Mgr. Margita Kotásková
ředitelka školy
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Se začínajícím školním rokem by-
chom Vás rádi informovali jak 

o novinkách, tak o aktivitách, které 
započaly na naší škole již v uply-
nulém období a které pokračují.

Do této druhé kategorie určitě 
patří pokračování nadstandardní 
výuky anglického jazyka na naší 
škole. Výuka Aj začíná od 1. třídy 
a všichni žáci mají od 4. třídy 4 ho-
diny výuky týdně. Navíc jsme i za 
pomoci grantu od Evropské unie 
zahájili v minulém školním roce od 
2. ročníku výuku jazykově talento-
vaných žáků v tzv. aktivních skupi-
nách. Předpokladem práce v těchto 
skupinách je podpora rodičů a chuť 
žáků na sobě pracovat. Výsledky 
práce dětí byly vidět v praxi na 
výjezdu žáků do Londýna. Všich-

ni žáci školy pak mohou pracovat 
v několika špičkově vybavených 
učebnách Aj včetně sluchátkové 
učebny, kterou se může pochlubit 
jen nemnoho základních škol v ČR. 
Žáci také mají možnost půjčovat 
si knihy z vybudované anglické 
knihovny, která má více jak 1000 
knih pro děti od 1. až po 9. třídu.

Rodiče i děti si také už zvykli na 
služby našeho Školního poraden-
ského pracoviště. V tomto školním 
roce pracuje na naší škole školní 
psycholožka Mgr. Olga Lázoková 
a nově od ledna 2012 také speciál-
ní pedagožka Mgr. Pavla Tlustošo-
vá, tudíž je nabídka poradenských 
služeb větší.

Tradicí naší školy je samozřejmě 
i podpora sportovních aktivit dětí. 

Velká tělocvična, bazén i rozsáhlý 
a moderní venkovní sportovní are-
ál umožňují plné sportovní vyžití 
jak profesionálním, tak i amatér-
ským sportovcům.

Reagujeme na zvýšení počtu 
přihlášených dětí a rozšířili jsme 
práci školní družiny o další, páté 
oddělení.

Novinkou je vybavení většiny 
tříd na 1. stupni novými interak-
tivními tabulemi a dataprojektory. 
Připočteme-li k tomu už stávající 
interaktivní tabule v odborných 
učebnách 2. stupně a 3 počítačové 
učebny s 50 počítači, je zázemí 
pro moderní výuku pomocí in-
formačních technologií na velmi 
slušné úrovni. Plně si přitom uvě-
domujeme, že samotné technické 
vybavení je jenom prostředkem 
k dosažení vzdělávacích cílů, a za-
měřujeme se i v dalším období 
na posílení pocitů zodpovědnos-
ti žáků za svou práci a za svou 
budoucnost. S tím souvisí snahy 
o posílení komunikace a spolu-
práce školy s rodiči žáků. Bez této 
vzájemné podpory není úspěšné 
vzdělávání jejich dětí možné.

Proto přeji žákům, rodičům i uči-
telům mnoho úspěchů v tomto 
školním roce a práci v příjemné 
atmosféře.

Mgr. Petr Urbánek
ředitel školy

Pokračující trendy i novinky na ZŠ Labská

Doba výroby: 20 minut
Co potřebujeme: 

slámky zelené barvy
zelený hedvábný papír nebo 
ubrousek
malé nůžky
tuhé lepidlo v tyčince

1. Nakreslete si na přehnutý 
papír různé velikosti listů a neza-
pomeňte přidat malé stopky. Listy 
vystřihněte.

2. Vnitřní strany listů potřete 
lepidlem

3. Obtočte slámku stopkou lis-
tu a přilepte ji. Na jednu slámku 
nalepte více různě velkých lístků.

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Slámky s listy

Všechno nejlepší k narozeninám!

Všechno nejlepší k narozeninám!

V úterý 18. 9. 2012 se 
v plné síle a úžasné du-
ševní svěžesti dožila 100 
let paní JUDr. Věra Kleno-
vá, obyvatelka Domova 
pro seniory na Mikuláško-
vě náměstí v Brně-Starém 
Lískovci. Tento den se stal 
významným nejen pro ni, 
ale i pro zařízení, ve kte-
rém v současné době žije. 

To existuje již 9 let a za tu dobu 
byla oslava 100 let paní dr. Kle-

nové první oslavou stoletého vý-
ročí, kterého se kdy klient tohoto 
zařízení dožil. Paní JUDr. Klenová 
v DSM žije již pátým rokem. Je to 
noblesní, energická dáma stále 
plná optimismu a vždy příjemně 
naladěná.  

Oslava stoletého jubilea se sa-
mozřejmě neobešla bez význam-
ných gratulantů. Přišli vrcholní 

představitelé veřejné správy – pan 
starosta MČ Brno-Starý Lískovec 
pan Vladan Krásný spolu s mís-

tostarostou Mgr. Jiřím Dvořáč-
kem, zástupkyně Městské správy 
sociálního zabezpečení Bc. Jitka 
Dvořáková, která oslavenkyni při-
nesla osobní dopis pana ministra 
a také nový důchodový výměr, 
za Masarykovu univerzitu, kde 
paní Klenová získala titul JUDr., 
přišla popřát samotná děkanka 
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, 
CSc. Paní Klenové samozřejmě po-
gratulovali i klienti a zaměstnanci 
domova, sponzoři, partneři (o.s. 
Zdravotní klaun a zástupci ZUŠ 
Františka Jílka) a v neposlední řadě 
i osobní přátelé a blízcí známí. 
Ti všichni nešetřili slovy obdivu 
a přáními zdraví a dalších mnoha 
spokojených let.

Mgr. Hana Serynová
sociální pracovnice DSM
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Poděkování
aneb co udělalo radost klientům 

Domova pro seniory na Mikuláškově náměstí

Vážený pane starosto,
v květnu jsme my, klienti Do-

mova pro seniory na Mikuláškově 
náměstí, požádali naši paní ředi-
telku Helenu Valkounovu, zda by 
nebylo možné zařídit, aby na cestě 
od zastávky MHD „Pod nemocnicí“ 
k našemu domovu byla nainstalo-
vána vhodná odpočinková místa. 
Cesta od brány našeho zařízení 
k nejbližší zastávce MHD je totiž 
poměrně dlouhá a je únavná nejen 
pro nás, kteří zde bydlíme, ale i pro 
naše blízké, pokud se za námi vy-
praví. Navíc jsme přesvědčeni, že 
možnost, na chvíli se posadit, jistě 
rádi využijí všichni starší        a zdra-
votně postižení lidé, kteří po této 
trase chodí. 

Pane starosto, byli jsme nesmír-
ně potěšeni, že v polovině srpna 
se podél chodníků na námi zmi-
ňované cestě objevily 4 lavičky. 
No, ony se neobjevily jen tak, to 
my všichni moc dobře víme. Víme, 

že naše paní ředitelka tlumočila 
požadavek klientů domova Vaším 
prostřednictvím Úřadu městské 
části Brno-Starý Lískovec a díky 
Vám a zainteresovaným pracovní-
kům Vašeho úřadu nezůstalo naše 
přání bez odezvy. 

Vážený pane starosto, velice si 
vážíme toho, že věnujete pozor-
nost přáním a námětům seniorů 
své městské části. Děkujeme Vám 
osobně i všem pracovníkům Va-
šeho úřadu za velice operativní 
reakci na prosbu klientů naše-
ho domova, jejich rodin, přátel 
a známých, pro které je možnost 
odpočinku na dlouhé cestě od 
zastávky MHD do našeho zařízení 
obrovskou úlevou. 

Ještě jednou moc děkujeme.
Za spokojené klienty Domova 

pro seniory na Mikuláškově ná-
městí 

Marie Bauerová, 
členka výboru klientů

Jsi zvídavý, neposedný, poznáváš 
rád nová místa, vyhledáváš zá-

žitky a zaznamenáváš je na papír? 
Chtěl by ses stát novinářem, tele-
vizním moderátorem či rozhlaso-
vým zpravodajem? Ale je ti mezi 
sedmým a devatenáctým rokem 
a toužíš jím být právě teď? Potom 
neváhej a přidej se k nám!

Dětská tisková agentura (DTA) je 
celorepubliková organizace uznaná 
Ministerstvem školství mládeže a tě-
lovýchovy zaměřená na děti, které 
si hrají na novináře. Jihomoravská 
redakce DTA se nazývá Klub Litina, 
jejíž členové se pravidelně schází, 
učí se vylepšovat své psaní článků, 
natáčí rozhovory se slavnými osob-
nostmi a dostávají se společně díky 
novinářským průkazům na místa, 
kam se jen málo kdo smí podívat.

Brněnští malí novináři spolupra-
cují s Českým rozhlasem Dvojkou, 
píší recenze pro nakladatelství, 
moderují folklorní a filmové festi-
valy (Písní a tancem Luhačovice, 
Dětský filmový a televizní festival 
Oty Hofmana v Ostrově, Celostátní 
soutěž dětských zpěváků lidových 

písní Zpěváček ve Velkých Losi-
nách a další).

Členové mají i vlastní pořad na 
internetovém rádiu Domino a in-
spirace do něj nehledají jen v České 
republice. V předchozích letech 
navštívila redakce z moravské met-
ropole naše sousední státy, a tak se 
dostala například do Slovenského 
rozhlasu či polského Deníku.

Na rozdíl od dospělých noviná-
řů, naši redaktoři nic nemusí. Jen 
pokud chtějí, mohou publikovat 
články na internetové Malé (ale 
naše) noviny (www.dta.zde.cz), 
točit reportáže na výstavách či 
dělat rozhovory s umělci. U nás 
není nic povinné.

Pokud jsme vás zaujali, neváhej-
te se k nám přidat! Více informací 
najdete na www.dta.cz, zájemci se 
mohou hlásit na litina.dta@gmail.
com. A pokud se nechcete s námi 
pravidelně scházet, můžete se stát 
pouze externími redaktory. Je to 
jen na vás!

Barbora Sittová
Regionální redakce Dětské tiskové 

agentury, Klub Litina, Brno

Staň se mladým novinářem!

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR a největší profesní or-

ganizace poskytovatelů sociálních 
služeb v ČR - Asociace poskytovate-
lů sociálních služeb (dále jen APSS) 
vyhlásily týden od 8. do 14. října 
celostátním týdnem sociálních slu-
žeb. V rámci tohoto týdne bude 
probíhat celá řada odborných 
a osvětových akcí s cílem poskyt-
nout široké veřejnosti informace 
o současné úrovni a možnostech 

v oblasti péče o staré a zdravotně 
hendikepované spoluobčany. 

Domov pro seniory na Mikuláško-
vě náměstí, jako jeden z prvních čle-
nů APSS, se aktivně připravovaných 
akcí zúčastní. Součástí jeho aktivní-
ho angažmá je i pozvání k návště-
vě tohoto moderního domova pro 
seniory zřízeného a provozovaného 
Statutárním městem Brnem. 

Vedení Domova pro seniory 
na Mikuláškově náměstí tímto 

zve všechny, kteří mají zájem 
prohlédnout si moderní domov 
pro seniory, popř. získat infor-
mace o službách poskytovaných 
tímto zařízením, k návštěvě, a to 
v rámci DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
v úterý 9. října 2012.

Vstupy do domova budou or-
ganizovány v hodinových inter-
valech, a to dopoledne v 9, 10, 
11 hodin a odpoledne ve 13, 14 
a 15 hodin.

Upozorňujeme, že tato akce je 
jistým zásahem do soukromí kli-
entů. Ti byli tak laskaví, že s akcí 
souhlasili. Aby však nebyli obtě-
žováni přes míru, prosíme předem 
návštěvníky, aby respektovali ter-
míny vstupů a během prohlídky se 
řídili pokyny průvodců. Předem 
Vám za to děkujeme a velice se na 
všechny zájemce těšíme. Další info 
k akci lze získat na tel. 547 139 300.

Helena Valkounová, ředitelka  

Přijďte se podívat do Domova pro seniory 
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Vážení občané, Firma E+B textil, která pod záštitou Magistrátu města 
Brna provádí již od roku 1999 sběr, separaci a další ekologické zpracování 
použitého textilu, si Vás dovoluje oslovit.

Ve spolupráci s úřady městských částí organizujeme sběr nepotřebné-
ho textilu – a to tzv.systémem „DOOR to DOOR“– přímo o Vašich dveří.

Ve Vaší městské části proběhne sběr ve dnech9.,10.,16.,17. října 
2012.V tyto dny můžete v níže uvedených ulicích nepotřebný textil vložit 
do igelitové tašky a tu umístit od 16 do 17.00 hod. před své domovní 
dveře.  Vkládejte prosím textil a oděvy ve stavu čistém a použitelném. 
Po 17.00 hod. budou tašky sesbírány a odvezeny k dalšímu zpracování. 

PROČ SBĚR NePOTŘeBNéhO TeXTiLU ?
Přes 80% textilního odpadu z domácností je možné dále zužitkovat.
Snažme se proto o maximální ekologické využití textilního odpadu.

CO MŮŽeTe ODeVZDaT?
 – nepotřebné oblečení, oděvní doplňky, hračky
 – párovou obuv, kabelky
 – bytový textil- povlečení, záclony,závěsy,ubrusy,deky

Část slouží opět ke svému původnímu účelu, část je určena k dalšímu 
zpracování např. na čistící textil, výrobu koberců, jako izolační materiál.

CO ReCYKLOVaT NeLZe ?
 – oděvy znečištěné a poškozené
 – matrace, koberce

Děkujeme občanům za snahu o třídění nepotřebného odpadu.
Další informace na bezplatné lince  800 100 373

Firma E+B textil s.r.o

Sběr nepotřebného textilu

Domov je doma

EkoRozhledna

Harmonogram sběru textilu DOOR podzim 2012

9. 10. 2012 – Irkutská 1–3, Irkutská 2–8, Krymská 1–15, Kurská 2–8, 
Kyjevská 1–3, Kyjevská 7–17, U Hřiště 9–17, 

10. 10. 2012 – Karpatská 1–9, Kosmonautů 1–23, U Pošty 1–9, U Pošty 
2–10, Valašská 1–7

16. 10. 2012 – Bosonožská 1–9, Bosonožská 11–17, Čermákova 1–20, Čer-
mákova 22–32, Elišky Přemyslovny, Hermannova, Jemelkova, Klobásova, 
Kroupova, Máchalova, Malešovská, Malostranská, Martina Ševčíka, Příčky, 
Pšíkalova, Sevastopolská 1–11, Sevastopolská 2–12, Svah, Šoustalova, 
Točná, včetně Točná za dálnicí, U Hřiště – rodinné domy 

17.10.2012 – Mikuláškovo náměstí 1–6, Mikuláškovo nám. 10–17, Osová 
2–8, Vltavská 1–21, Vltavská 2–8, Oderská 1–9, 6–12, Dunajská 1–45, 
Labská 1–37

V týdnu  26. 11.–2. 12. 2012  bude v celé republice probíhat informační 
kampaň Týden rané péče. V tomto období se můžete častěji než jindy 
setkat s informacemi o zajímavé sociální službě – rané péči.

Co děláme?
Poskytujeme podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě 

raného věku (0–7 let) s vážnějším postižením zraku, případně i s dalším 
postižením.

Jak to děláme?
Dojíždíme k rodině domů, vozíme s sebou nápady a informace, stejně 

jako speciální hračky a pomůcky. Učíme dítě dívat se na svět či využít 
ostatních smyslů k poznávání svého okolí. Vymýšlíme spolu s rodiči akti-
vity a hry vhodné pro rozvoj dítěte. Nasloucháme tomu, o čem potřebují 
členové rodiny mluvit, sdílíme s nimi jejich starosti i radosti.

Pokud se chcete dozvědět ještě více, přijďte v úterý 27. 11. 2012 do 
Střediska rané péče, Nerudova 7 v Brně, kde Vás čekají od 9.00. do 
17.00. otevřené dveře a pracovníci ochotní odpovědět na Vaše otázky. 
Pokud raději hledáte informace na internetu, navštivte naše webové 
stránky www.ranapece.cz.

Podpořit naši službu rané péče můžete také prostřednictvím sbírkového 
konta: 243988498/0300. Děkujeme.

2. 10. 2012,  16–18 hodin Feng shui – praktický seminář
10. 10. 2012, 17–20 hodin Dobré rady našich babiček – zážitková dílna
17. 10. 2012, 17–20 hodin Ze starého nové – zážitková dílna
31. 10. 2012, 17–19 hodin Šetrná kuchyně – praktický seminář
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 
Úplně otevřené dveře v EkoCentru Brno, 2. 10. 2012, 10–17 hodin 
EkoCentrum Brno Ponávka 2, Brno Po celý den nabízíme pestrý program pro všechny příznivce 

zdravého a ekologicky šetrného životního stylu. Představí se rozsáhlé služby informačního centra 
pro veřejnost, celoroční nabídka programů pro děti i vzdělávání pro dospělé. Pouze v tento den 
získáte členství do knihovny Ekotéka zdarma na celý rok. Během dne se uskuteční ochutnávka 
zdravé výživy, prezentace ekologicky šetrných čisticích prostředků, ukázky tvořivých aktivit pro 
děti. Podrobný program na www.ecb.cz. 

Hrajeme si celá rodina na Stezce zdraví, Pátek 5.10. 2012, 16–18 hodin 
ulice Pod Zahradami, Mokrá Hora (1. zastavení Stezky zdraví u tenisových kurtů, autobus č. 70 

od Semilassa, zastávka Jandáskova). Zážitkové soutěžní odpoledne pro rodiče s dětmi. Zábavná 
stanoviště, loutkové představení pro děti, tvořivé aktivity pro malé i velké, občerstvení a malé 
překvapení. Vstup zdarma. Pro zájemce možnost procházky podzimní přírodou Stezky zdraví. 
V případě špatného počasí se akce nekoná.
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Gourmet

Tortilla s paprikami a rukolou, 
vhodné na dětskou párty – 4 ks

Jak dlouho: 20 minut

Co potřebujeme:
200 g papriky červené a žluté
130 g rukoly
1/2 krabička řeřichy
120 g plátky uzeného lososa
2 tortilly
Na pomazánku: 
1 kelímek čerstvého sýra Almette 
(150 g)
1PL francouzské hořčice
sůl

1. Papriky očistíme a nakrájíme 
na proužky. Rukolu přebereme, 
propereme a osušíme. Řeřichu 
omyjeme a drobně nasekáme.

2. Tortilly na pánvi bez tuku krát-
ce ohřejeme

3. Na pomazánku smícháme Al-
mette se lžící hořčice a troškou soli. 
Půlkou pomazánky pomažeme 
tortilly a rozdělíme na ně rukolu 
a řeřichu. Obložíme plátky loso-
sa, proužky papriky a rozdělíme 
zbytek pomazánky.

4. Tortilly pevně srolujeme, 
rozpůlíme , zabalíme je ve spodní 
části do ubrousku a postavíme do 
nízkých sklenic.

Tortilly nepřipravujte dlouho 
dopředu, byly by příliš vlhké. 

Taťana Absolínová

Lososový wrap

Střípky z rady
Informace z usnesení 54. Rady MČ 

Brno-Starý Lískovec ze dne 9. 7. 2012
 – souhlasila se skácením 3 ks javorů mléče 
rostoucích na pozemku p.č. 2614, ul. Ky-
jevská 2
 – vzala na vědomí námitku proti všem úko-
nům zadavatele veřejné zakázky (příloha č.1) 
na akci „Modernizace výtahů v Brně -Starém 
Lískovci“; schválila oznámení rozhodnutí 
zadavatele nevyhovět námitkám stěžovatele 
 – schválila RO č. 26bodu jednání
 – vzala na vědomí písemnou rezignaci 
člena Zastupitelstva  MČ Brno-Starý Lís-
kovec pana Ing. Martina Dobšíka ze dne 
1. 7. 2012; schválila předání nastoupenému 
členu Zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec 
paní Martině Vítkové osvědčení o tom, že se 
stala členkou Zastupitelstva MČ Brno-Starý 
Lískovec
 – schválila prodloužení termínu k podání ce-
nových nabídek na veřejné zakázky malého 
rozsahu „Koupě nového konvektomatu do 
školní jídelny pro ZŠ a MŠ Elišky Přemyslov-
ny“, „Rekonstrukce víceúčelového školního 
hřiště ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v Brně-
Starém Lískovci“, „Projektová dokumentace 
na parkovací stání k objektu Oderská 4, Brno-
Starý Lískovec“ na pátek 13. 7. 2012 do 12:00
 – schválila novou hodnotící komisi pro po-
souzení a hodnocení nabídek uchazečů na 
akci „Veřejné prostranství u polikliniky V. a 
VI. etapa“

Informace z usnesení 55. Rady MČ 
Brno-Starý Lískovec ze dne 18. 7. 2012

 – vzala na vědomí materiál „Stanovení ná-
jemného pro potřeby statutárního města 
Brna“
 – neschválila uhrazení dosud neumořené 
finanční částky za výměnu plastových oken  
a balkónové stěny v bytě č.5, Vltavská  č.o.6
 – schválila finanční podíl na opravu bytového 
jádra v bytě č. 30, Sevastopolská  č.o. 7
 – schválila finanční podíl na opravu bytového 
jádra v bytě č.14, Kurská č.o. 8
 – schválila text Výzvy k podání nabídky na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  
„Výměna plynového kotle a úprava v zapo-
jení do topného systému v objektu Odboru 
správy budov a bytů na ulici Kurská č.o. 1 
v Brně-Starém Lískovci“
 – neschválila umístění reklamní tabule na štít 
bytového domu na ulici Osová č.o. 2
 – revokovala své usnesení schválené pod bo-
dem č.11 na 52. schůzi Rady MČ Brno -Starý 
Lískovec konané dne 20. 6. 2012; schválila 
„Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné 
služby“ s účinností od 1. 8. 2012
 – souhlasila se zněním předložené smlouvy 
o poskytování služeb č. 09 9 700 12 00076
 – schválila umístění prezentace kandidujících 
politických subjektů v rámci volební kam-
paně před volbami do zastupitelstev krajů 
a 1/3 senátu Parlamentu ČR, na stránkách 
Starolískoveckého zpravodaje
 – schválila uzavření dohody o skončení nájmu 
ideálního podílu (1/26) pozemku p. č. 2635 k. 
ú. Starý Lískovec – garážový dvůr při ul. Ky-
jevské ke dni 31. 7. 2012; schválila uzavření 
smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem 
ideálního podílu 1/26 pozemku p. č. 2635 k. 
ú. Starý Lískovec pod  garážovým dvorem při 

ul. Kyjevské od 1. 8. 2012
 – souhlasila se správou pozemku p.č. 1745/10 
k.ú. Starý Lískovec, ul. Elišky Přemyslovny
 – souhlasila se zrušením veřejné zakázky 
malého rozsahu ,,koupě nového konvek-
tomatu do školní jídelny pro ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny v Brně-Starém Lískovci“
 – souhlasila s textem výzvy k podání nabídky 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
,,koupě nového konvektomatu do školní 
jídelny pro ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v Br-
ně-Starém Lískovci“, s oslovením uchazečů 
k podání cenové nabídky
 – vzala na vědomí podání nazvané „Petice 
proti odvolání paní Mgr. Dany Vojtkové z po-
zice ředitelky Mateřské školy,ul. Kosmonautů 
2, Brno“; tvala na usnesení č.1. přijatém 
na 51. schůzi Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
konané dne 11. 6. 2012; souhlasila návr-
hem odpovědi
 – schválila RO č. 27
 – schválila firmu RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STA-
VEB, spol. s r.o. jako zhotovitele realizace 
veřejné zakázky malého rozsahu „Projektová 
dokumentace na parkovací stání k objektu 
Oderská 4, Brno-Starý Lískovec“
 – souhlasila s realizací stavebních prací ,,Udr-
žovací práce hygienických místností v ZŠ 
Bosonožská, Brno-Starý Lískovec“, s textem 
výzvy k podání nabídky, s oslovením ucha-
zečů k podání cenové nabídky
 – schválila firmu PROSTAVBY, a.s. jako 
zhotovitele realizace veřejné zakázky ma-
lého rozsahu „Rekonstrukce víceúčelového 
školního hřiště ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 
v Brně-Starém Lískovci“

Informace z usnesení 56. Rady MČ Brno 
– Starý Lískovec ze dne 6. 8. 2012

 – schválila výši finančních částek určených 
k vyplacení jednotlivým nájemcům bytů, 
které vznikly přestavbou společných prostor 
v bytových domech a vybudování bylo finan-
cováno nájemci těchto bytů: Vltavská č.o. 4
 – schválila RO č. 28
 – schválila smlouvu o poskytnutí nadačního 
příspěvku č. 1270049 / 09 9 500 12 00101; 
schválila čestné prohlášení o spolufinanco-
vání projektu
 – souhlasila se skácením 1 ks javoru jasanolis-
tého rostoucího na pozemku veřejné zeleně 
p.č. 2301 k.ú. Starý Lískovec, ul. Dunajská 9
 – souhlasila se skácením 1 ks hrušně obecné 
a 6 ks střemch obecných rostoucích na po-
zemku veřejné zeleně p.č. 2476/1 k.ú. Starý 
Lískovec, ul. U Hřiště 9–11
 – schválila výpověď smlouvy o dílo č. 09 9 500 
11 00042 ze dne 7. 4. 2011; schválila zadá-
vací podmínky údržby veřejné zeleně nově 
vzniklé v rámci I.–III. etapy stavby  „Veřejné 
prostranství u polikliniky ve Starém Lískovci“ 
a oslovení firem k provedení cenové nabídky
 – souhlasila se skácením 2 ks bříz bílých ros-
toucích na pozemku p.č. 461/4 k.ú. Starý 
Lískovec, ul. Klobásova 65
 – schválila oslovení firem k provedení ce-
nové nabídky na projektovou dokumentaci 
výsadby (dosadby) dřevin ve veřejné zeleni 
ul. Mikuláškovo náměstí – Osová
 – nesouhlasila s proplacením částky uhra-
zené za odtah vozidla ve výši  3 720,- Kč
 – nesouhlasila s proplacením částky uhraze-

né za odtah vozidla ve výši 1920,- Kč
 – nesouhlasila s proplacením částky uhraze-
né za odtah vozidla ve výši 3840,- Kč
 – souhlasila s umístěním vodorovného do-
pravního značení V 12a – žlutá klikatá čára 
v lokalitách na ulici Bosonožská 15, U pošty 
10, U pošty 12, Vltavská 1, 3, Labská 11, 
Oderská 12, Dunajská 37, Dunajská 39
 – souhlasila se zněním předložené Smlouvy 
o dílo č. 09 9 500 12 00102
 – souhlasila se zněním předložené Smlouvy 
o dílo č. 09 9 500 12 00103
 – schválila firmu UNIREG, spol. s r.o., jako 
zhotovitele realizace veřejné zakázky malého 
rozsahu „koupě nového konvektomatu do 
školní jídelny pro ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 
v Brně-Starém Lískovci“
 – schválila firmu Svoboda a syn s.r.o., jako 
zhotovitele realizace veřejné zakázky malého 
rozsahu ,,Udržovací práce hygienických míst-
ností v ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec“
 – schválila zrušit zadávací řízení veřejné 
zakázky na dodávky, zadávané podle usta-
novení § 8, § 12 odstavec (1), § 14, § 21 od-
stavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona  
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, uve-
řejněné v informačním systému veřejných 
zakázek pod ev. číslem 7202010010324 
s názvem „Modernizace výtahů v Brně-Sta-
rém Lískovci“
 – pověřila ředitelku MŠ Brno, ulice Kosmo-
nautů 2, Mgr. Lucii Žigárdyovou k podání 
žádosti o zápis změny v rejstříku škol a škol-
ských zařízení 
 – pověřila ředitelku MŠ Brno, Labská 7, Irenu 
Andrlíkovou k podání žádosti o zápis změny 
v rejstříku škol a školských zařízení
 – schválila vyřazení majetku MŠ Brno, Labská 
7 ve výši 8 550,80 Kč
 – schválila vyřazení majetku MŠ Kosmonautů 
2 ve výši 26 999,- Kč
 – neměla připomínky k rozhodnutí 
OVÚP ÚMČ Brno-Starý Lískovec čj. MCBS-
LI/03781/12/OVÚP/Sto ze dne 12. 6. 2012
 – souhlasila s konáním kulturně reklamní 
akce v termínu 4. 9. 2012 od 13:00 do 18:00 
hodin s plošným záborem 40 m2 na veřejném 
prostranství u Polikliniky na ul. U pošty na 
p.č. 2485/1
 – schválila podání návrhů na výkon rozhod-
nutí vyklizením bytu č. 13 na ul. Vltavská 17; 
bytu č. 2 na ul.  Vltavská 6; bytu č. 14 na ul. 
Kurská 2; bytu č. 9 na ul. Sevastopolská 3
 – schválila RO č. 29
 – souhlasila se zněním předložené Smlouvy 
o dílo č. 09 9 500 12 00104
 – souhlasila s projektovou dokumentací na 
akci „Udržovací práce hygienických místností 
v ZŠ Bosonožská, Brno-Starý Lískovec“
 – souhlasila se zněním předložené Smlou-
vy o dílo č. 09 9 500 12 00106
 – schválila nejvhodnější nabídku na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu na služby: 
„Právní služby“, uzavření mandátní smlouvy
 – schválila dání výpovědi z nájmu bytu č. 11 
na ul. Osová 6

Informace z usnesení 57. Rady MČ Brno 
– Starý Lískovec ze dne 9. 8. 2012

 – schválila SKANSKA a.s. jako zhotovitele re-
alizace veřejné zakázky „Veřejné prostranství 
u polikliniky V. a VI. etapa“

inzerce

KOUPÍM BYT 2(3)+1 
v Brně-Starém Lískovci.

HOTOVOST,
rychlé a seriózní jednání, 

BEZPEČNÝ PŘEVOD  
přes advokáta či notáře,

vyřeším i problémy s EXEKUCÍ 
či jiným dluhem,

volejte tel. 603 185 571
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Kandidát do Senátu
za volební obvod Brno-město

HLAS PRO SVOBODU,
HLAS PRO BRNO
PhDr. Richard Svoboda, MBA
brněnský senátor a bývalý primátor

ODS_Svoboda_inz_Liskovecke_noviny_190x87.indd   1 21.8.2012   15:35:56

prof. MUDr.

ROSTISLAV 
VYZULA, CSc.

SENÁTOREM

„I 
POLIT

IKU 

    
    

LZ
E U

ZD
RAVIT“

www.VYZULAsenatorem.cz

4

PŘIJĎTE VOLIT 
1. kolo: 12. - 13. října 2012

2. kolo: 19. - 20. října 2012
Stanislava Slavíková
Zastupitelka

Vaše VV k dandidátka
do Senátu

Kandidátka do Senátu
Vás zve na společné setkání

a preventivní lékařské prohlídky
9. října 2012 Osová - parkoviště

od 10.00 do 17.00 hod
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Volby do Senátu Parlamentu České republiky
12.–13. října 2012

www.kduprobrno.cz • www.danielrychnovsky.cz

MUDr. Daniel 
Rychnovský

kandidát na senátora

 Daniel 
ovský
senátora

Ti, kteří se se mnou setkali na městě Brně, nebo 
v Nemocnici Milosrdných bratří, snad potvrdí, že umím 
a chci pomáhat. Jako lékař mohu pomoci těm, kteří 
za mnou přicházejí, jako senátor bych mohl své zkušenosti 
z komunální politiky propojit se zkušenostmi ředitele 
nemocnice a lékaře a být užitečný mnohem více lidem.

PROČ KANDIDUJI
DO SENÁTU?

Nebojím se
říznout
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pobočka Starý Lískovec, Kurská 1 
tel. 547 355 630, kurska@kjm.cz, www.kjm.cz 

 

 

Vás srdečně zve na besedu Marie Klementové s promítáním 
 
 

ŠVÝCARSKO  
 
                   VLAKEM 
 
 
 
 
 
 

 

Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci. 

 23. října 2012 / 17.00 

 

DOKONALÁ 
KRAJINA  
 
ROMANTIKA 
ŽELEZNICE 

 

pobočka Starý Lískovec, Kurská 1 
tel. 547 355 630, kurska@kjm.cz, www.kjm.cz 

 

 

Vás srdečně zvou na výstavu  
 
 

UŽ JSTE SE DNES  
 

 ZASMÁLI?  
 
 
     
 
1. – 31. 10. 2012 
 
 

 
Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou 
organizaci. 

Zdravotní klauni v dětských nemocnicích  
a v domovech pro seniory ve fotografiích  
Jiřího Tvrdého. 

1. – 31. října 2012  
v půjčovní době knihovny 

Akce je součástí Brněnských dnů pro zdraví. 

ODDÍL KaRaTe SVČ DOMeČeK BRNO 
Centrum volného času Linka, Kosmonautů 4, 

Brno, St. Lískovec 625 00

pořádá NÁBOR nových členů do KaRaTe
(styl ShOTOKaN RYU)

Určený pro: začátečníky i pokročilé, kluky i holky, malé (od 6ti let) 
i velké (např. rodiče s dětmi)

Kde? V tělocvičně ZŠ Svážná, Brno-Nový Lískovec, (vchod od kinosálu 
ze zadního traktu)

Kdy? Každou středu od 12. září 2012 v 17.30–19.00,  cena 2400,-Kč/rok

Informace: 
Sensei Ing. Petr Vrbík (e-mail: vrbikpetr@seznam.cz, 737 772 328)
Sensei Mgr. Filip Vrbík (e-mail: filipvrbik@seznam.cz, 605 316 434)
http://www.svc-karate.cz/, FB - SVČ Domeček Brno
U nás cvičí i medailisté z  AMS v Bratislavě 2012
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 � KOUPÍM GaRÁŽ KDeKOLiV V BRNĚ i v horším stavu. Dohoda jistá, 
tel.: 776 809 213.
 �Nabízím úsporu el. energie, montáž pohybových čidel do panelových 
domů. Tel. 606 825 901.
 � Koupím byt i zadlužený. Peníze do 2 dnů. T: 722 566 099.
 � Počítačové služby – kvalitně, levně. www.bednapc.cz Tel. 608 880 107.
 �hledám výměnu OB 3+1 za byt do priv. Tel. 777 507 090, e-mail: 
vymbyt.liskovec@seznam.cz
 �hledám byty 1+kk – 2+kk k investici za účelem pronájmu v Bo-
hunicích, Starém Lískovci a Novém Lískovci. Hotovost. 773 349 381, 
kopecny.byt@seznam.cz
 � KOUPÍM RODiNNÝ DŮM V BRNĚ (větší i menší i ve špatném stavu). 
Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Tel.: 608 730 043. 
Zn.: Brno i okraj.
 � Vyměním OB 1+1 v Kohoutovicích u lesa, blízko MHD, krásný, slunný, 
za OB 1+kk v Lískovci. SMS 732 183 922.

Čistírna oděvů, mandlování prádla ve St. Lískovci
Karpatská 5, tel.: 605 85 22 67, po-pá 12-17.30, 

www.mandlovani.wz.cz

 � Plynové a elektrické kotle. Provádíme servis a dodávku kotlů a prů-
tokových ohřívačů. www.serviskotlubrno.cz, tel. 777 171 926.
 �hLeDÁM ZahRaDU KDeKOLiV V BRNĚ i okolí, ve vlastnictví možno 
i s chatou. Finance mám. Tel.: 774 248 403.
 � Prodám garáž na ulici Labské. Tel.: 721 224 252.
 � Vyměním byt 3+1 na Dunajské za 2+1 blízko obchodu a tramvajové 
zastávky. Tel. 723 929 987.
 � Koupíme byt 3+1 – 4+1 v okolí bohunické nemocnice. Hotovost. 
Lucie.bytecek@seznam.cz, 773 349 381.

 �Nabízím veškerý servis stolních počítačů a notebooků, více na 
www.hr-computers.cz, Jan Ryšávka, tel. 604 535 647, info@hr-computers.cz
 � Koupím byt 2 – 3+1, slušné a rychlé jednání, tel. 608 404 344.
 � Prodám v Ostopovicích pozemek 0,0386ha s chatkou 4,50 x 4,80 m2. 
Cena dohodou. Tel. 607 175 373.
 � KOUPÍM POZeMeK V BRNĚ i okolí, pokud možno stavební (menší 
i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání, tel.: 776 637 839.
 � Vyměním OB 1+0 za OB 2+kk nebo 1+1 ve St.Lískovci. Plocha je 
34 m2.  Tel. 732 262 588.
 � VÝROBa SKŘÍNĚK Na MÍRU. Vyrobíme vám jakoukoliv skříňku dle 
vašeho zadání. 

 – Nyní akce 30% sleva na:
 – ohraněné naformátované dílce dle vašeho přání
 – výběr z 300 dekorů
 – lamino, masiv smrk a buk, OSB
 – cena je bez montáže a vrtání (možno dodat)

 Domestav, Špitálka 23, Brno, www.kovaninabytkove.cz, M: 776 334 190.
 � Instalatér Radek Audy Tel. 605 544 402.

Inzerce

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 Zezula • Den vydání 28. 9. 2012 • Příspěvky zasílejte na e–mail: noviny@staryliskovec.cz • Redakce si 
vyhrazuje právo příspěvky krátit a jinak upravovat.• Určeno obyvatelům MČ Brno-Starý Lískovec • Zdarma • Náklad 6 000 ks • Tisk a inzerce Tomáš Psota, tel.: 511 115 794, 
e-mail: inzerce@zpravodajebrno.cz

Dny evropského dědictví
Dny evropského dědictví jsou akcí, která každoročně otevírá co nejvíce 

zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrál-
ních památek i dalších prostor, v nichž všech je uchováváno  rozsáhlé 
množství kulturního dědictví. 

V České republice se nezpřístupňují pouze historické památky, které 
jsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami, ale otevírají se i desítky 
soukromých a veřejných budov, které nebývají přístupny veřejnosti vůbec 
nebo pouze příležitostně. Dny evropského dědictví se v České republice 
konají pravidelně od roku 1991 a jejich hlavním garantem je  Sdružení 
historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Dny evropského dědictví 2012 v Brně

Také v Brně proběhly v zářiových dnech již poněkolikáté Dny ev-
ropského dědictví. Opět se otevřely veřejnosti brány památek, budov, 
objektů a prostor – těch, které jsou jinak během roku zčásti nebo zcela 
nepřístupné. Vstup do všech objektů byl zdarma, popř. za snížené vstupné. 
Město Brno nachystalo na neděli 9. září 2012 pro milovníky architektury 
a historických památek prohlídku dvou objektů – již tradičně  prohlídku  
bohatě zdobených sálů  Nové radnice a prohlídku technické památky 
– krytů pod hradem Špilberk.
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Potřebujete rychle peníze?

602 286 666
www. .cz

Rychle až do domu
už od 5000 Kč

přímo od nás

Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla

Komerční obchodní a úvěrní společnost DOMOV s.r.o.

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

lékárna jemelkova
jemelkova 68, brno
tel.: 547 246 233

bonus 30 Kč
za recepty hrazené z veřejného

zdravotního pojištění
Pro držitele zákaznické karty:
4% sleva na volně prodejný sortiment
6% sleva na volně prodejný sortiment pro seniory (nad 60 let) a držitele Senior Pasu 
Široká nabídka léčebné kosmetiky bioderma za příznivé ceny
bezplatná konzultace vašeho zdravotního stavu a doporučení léčby
možnost objednání inkontinenčních pomůcek, homeopatik, veterinárních přípravků 
telefonicky či e-mailem
osobní přístup samozřejmostí.

těšíme se na vás v platnosti od 1. 10. 2012

Kuchyňské a bytové studio HEZKÝ DOMOV

Za Vodojemem 22
Brno - Bosonohy

tel.: 547 227 325, 603 523 155

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ 
od českého výrobce

www.hezkydomov.cz

HEZKÝ DOMOV mít je skvělé, 
zařídí ho firma Welle :)

KUCHYNĚ  /  SKŘÍNĚ  /  DVEŘE  /  NÁBYTEK

HEZKÝ DOMOV mít je skvělé, 
zařídí ho firma Welle :)

KAKCE 

SLEVA

na vesta
věné 

skřín
ě 

do 30. 10. 2012

Prestižní bezpečnostní 
agentura AVES PLUS 
přijme pracovníky 
vhodné pro uchazeče 
s částečným nebo plným invalidním 
důchodem na pozice 

recepční/vrátný. 

Tel. 548 423 274, 602 941 792.
Životopisy zasílejte na 

personalnibrno01@avesplus.cz, 
v předmětu uveďte: recepční Brno.

21 let vám pomáháme bydlet a podnikat

Pro naše klienty 
hledáme byty 

1+kk, 4+1
ve Starém Lískovci

Tržně oceníme váš byt
Nachystáme veškeré smlouvy
Ověříme podpisy 
na všech dokumentech
Bezpečně uschováme 
vaše peníze u advokáta
Zajistíme znalecký posudek
Připravíme daňové přiznání 
a podáme na FÚ

Nachystáme 
Ověříme podpisy
na všech dokumentech

Nachystáme 
Ověříme podpisy

Bezpečně
vaše peníze vaše peníze 
Zajistíme 

Tržně oceníme 
Nachystáme 

Připravíme 
a podáme na FÚ
Připravíme 
a podáme na FÚ
Připravíme 
Zajistíme 
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www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099

Pomůžeme vám zdarma 
s prodejem Vašeho bytu 
krok po kroku

veškeré smlouvy

znalecký posudek
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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

Druhá půlka až za rok a bez navýšení. Užívejte si 100% spolehlivost, 100% bezpečí 
a 100% pohodlí jen za 50 % ceny. Výši první splátky si můžete zvolit od 50 % 
z celkové ceny vozidla, což je pouhých 100 450 Kč. Zbylou částku doplatíte po roce, 
a to zcela bez navýšení. K doplacení můžete využít úvěr ŠKODA Finance od ŠkoFINu. 

Vzorová kalkulace – Fabia Champion Easy za 200 900 Kč
Splátka předem: 100 450 Kč, počet splátek: 12, měsíční splátka úvěru: 0 Kč, úroková sazba: 0 % p.a., měsíční splátka 
včetně pojištění: 675 Kč, RPSN: 8,35 %, celkové platby za úvěr včetně pojištění: 108 550 Kč, výše úvěru: 100 450 Kč

Kalkulace zahrnuje havarijní pojištění All Risk se spoluúčastí 5 % a povinné ručení Bonus Exclusive od České 
pojišťovny s nadstandardními limity pojistného plnění a garantovanou sazbou po celou dobu financování. Vysoký 
rozdíl mezi výpůjční úrokovou sazbou a RPSN je způsoben povinností započítávat cenu havarijního pojištění 
a povinného ručení do této sazby dle nového zákona o spotřebitelských úvěrech s platností od 1. 1. 2011.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů Fabia 
Champion: 5,2–5,9 l/100 km, 121–139 g/km

ŠKODA Fabia Champion za polovinu!

Fotografie vozu je ilustrační.

Autosalon HORA
Štouračova 1a
635 00 Brno
Tel.: 603 511 838

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:     www.autosalonhora.cz
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Splátka předem: 100 450 Kč, počet splátek: 12, měsíční splátka úvěru: 0 Kč, úroková sazba: 0 % p.a., měsíční splátka 
včetně pojištění: 675 Kč, RPSN: 8,35 %, celkové platby za úvěr včetně pojištění: 108 550 Kč, výše úvěru: 100 450 Kč

Kalkulace zahrnuje havarijní pojištění All Risk se spoluúčastí 5 % a povinné ručení Bonus Exclusive od České 
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Jihlavská 26, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 219 644, tel./fax: 547 219 352
OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–pátek 9–18 hod., sobota 9–12 hod.

www.nabyteknovapohoda.cz

Česká výroba – jistá kvalita

NOVÁ POHODA
kvalitní české výrobky

PRODEJNÍ AKCE Nyní nově 
vestavěné skříně a kuchyňské linky na míru 

 vertikální, horizontální žaluzie ISSO�
� sítě proti hmyzu – okenní, dveřní
� markýzy, parapety, rolety
� garážová vrata, plastová okna
� čištění horizontálních žaluzií

jarek.sotek@volny.cz

MARKÝZY
ŽALUZIE SÍTĚCITOM interiér

Libor Tomešek

Rolnická 9, Brno, mobil: 775 301 017
e-mail: citominterier@email.cz
www.citom-interier.cz

okna, dveře ze dřeva  
a plastu, žaluzie, rolety, 

sítě proti hmyzu…
garážová vrata




