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Termín uzávěrky příštího čísla bude upřesněn po složení nové redakční rady 
a zveřejníme jej na webových stránkách a úřední desce.

Jak již bývá zvykem, počasí bylo 
nádherné, typické pro babí léto. 

Hlavním bodem celého programu 
byly i tentokrát závody v inline 
bruslení, tradičně v mnoha rozlič-
ných kategoriích. Nejen závodníci 
se v pauzách mezi boji o stupně 
vítězů mohli pobavit při bohatém 
doprovodném programu.

Svou prezentaci si připravili 
policejní psovodi, kteří předvedli 

Den radnice ve Starém Lískovci – letos již pošesté!
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INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

zásah se cvičenými psy. Nechyběli 
ani hasiči, děti si mohly mimo jiné 
vyzkoušet i jejich roli při hašení 
domečku. Svůj sortiment nabízela 
také řada stánků s bižuterií, ko-
láčky či zdobenými perníky, svou 
dovednost v oboru hrnčířském si 
každý mohl otestovat na hrnčíř-
ském kruhu.

Nejvíce byl program samozřej-
mě cílen na ty nejmenší. Například 

originální soutěž, ve které hrálo 
hlavní roli velké množství bon-
bónů, přinesla mnoho smíchu. 
Zjištění, že s plnou pusou se do 
mikrofonu špatně mluví, asi niko-
ho nepřekvapilo.

Hostem Dne radnice byl mo-
derátor, komik, imitátor a v nepo-
slední řadě zpěvák Vladimír Hron. 
Lískovci tentokrát předvedl své 
pěvecké umění. Nezahálelo ani 
nedaleké workoutové hřiště, na 
kterém si zájemci mohli otesto-
vat a natrénovat různé cviky díky 
radám a ukázkám zkušených cvi-
čitelů.

Takže zase za rok!
Martin Lísal

Poslední zářijová sobota patřila ve Starém Lískovci oslavám. 
Konal se totiž již šestý ročník Dne radnice, který na Vícege-
nerační hřiště Bosonožská přilákal opět početnou návštěvu.

Kandidátní listina Hlasy Počet
mandátůčíslo název abs. %

1 Komunistická strana Čech a Mor. 6 399 8,10 2
2 Nezávislí demokraté 6 063 7,68 1
3 Strana zelených 7 046 8,92 2
4 Křesťanská a demokr. unie ČSL 12 284 15,56 3
5 Starostové a nezávislí 3 967 5,02 1
6 Občanská demokratická strana 24 879 31,51 7
7 Česká str. sociálně demokratická 14 071 17,82 4
8 TOP 09 4228 5,35 1

KSČM
1. Jaroslav Zelený 351
2. Rostislav Maleňák 345

Nezávislí demokraté
1. Petr Hudlík 339

Strana zelených
1. Jiřina Továrková 442
2. Kateřina Ježová 413

KDU-ČSL
1. Jiří Dvořácek 855
2. Jana Stávková 645
3. David Kolínek 631

Starostové a nezávislí
1. Petr Bohumel 228

Zvolení zastupitelé a počet preferenčních hlasů
ODS
1. Vladan Krásný 1484
2. Taťana Absolínová 1226
3. Miloslav Jůzl 1221
4. Kateřina Kottová 1233
5. Ivan Mokrý 1199
6. Jan Turčínek 1237
7. Kamila Horáčková 1224

ČSSD
1. Květuše Doležalová 782
2. Aleš Dvořák 717
3. Boris Hrabovský 696
4. Josef Sedlák 677

TOP 09
1. Vojtěch Vašíček 282

Výsledky voleb ve Starém Lískovci

Děkujeme všem starolískoveckým občanům, kterým nebyl osud 
městské části lhostejný a vyjádřili svůj názor ve volbách.
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Naši jubilanti
Adamková Ludmila
Auerveková Ludmila
Bartoněk Jan
Bartošková Věra 
Benáčková Vlasta
Berčáková Marta
Berka Jan
Bernátová Pavla
Bočková Jiřika
Böhm Vladimír
Bratrů Libuše
Buriánková Marie
Bursáková Ludmila
Bušovová Irena
Cenková  Emilie
Čermáková Marie
Drahotušská Stanislava
Dufková Zdeňka
Ďurovicová Ludmila
Dvořák Petr
Dvořáková
Dvořáková Marie

Fialová Božena
Fišerová Anna
Flodrová Hildegarda
Hadrabová Růžena 
Halířová Regina
Hamříková Jarmila
Handlová Milada
Hanzlová Jitka
Hasalová Marta
Hemzová Jana
Heringová Zdenka
Hladík Stanislav
Hloušková Marie
Horáková Eva
Hrnčířová Maria 
Chlubná Marie
Imrichová Anna
Jandová Jaroslava
Janečková Ludmila
Janoušková Ingrid
Ježová Marie
Jirdová Marie

Jungmannová Milena
Juříková Eva
Kadlecová Božena
Kalas Miloslav
Kaňa Josef
Karpíšek Zdeněk
Kittnerová Marie
Klemšínská Albína
Klenová Věra
Kočí Alena
Kolaříková Olga
Komersová Blanka
Konečná Helena
Koppera Roman
Kořínková Zina
Kořístková Noemi
Kovaříková Emílie
Krnáčová Lubomíra
Kudláček Josef
Lehoťanová Květoslava
Luptáková Maria
Macháčková Růžena

Marccelová Anna
Marková Oldřiška
Maršálková Božena
Matoušková Hedvika
Matuszek Petr
Mecová Anna
Mich František
Mokrá Alena
Mokrý Milan
Mrázová  Marie
Mudrychová Soňa
Navrátil František
Nebenfůhrová Miro-
slava
Nečasová Marie
Nechvátal Ladislav
Němec František
Neuschl Karel
Novák Jiří
Novák Rudolf
Novotný Miroslav
Obrová Vlasta

Opavská Marie
Opavský Josef
Ošmerová Ludmila
Otáhal Miroslav
Papežík Miloň
Plešková Ludmila
Plívová Libuše
Plšek Václav
Pokorný Emil
Pospíšilová Marie
Procházková Jana
Rolná Zlatuška
Sedláčková Milada
Sedláčková Růžena
Schönová Vlasta
Skácalová Margita
Sokopová Helena
Sombergová Věra
Sosnar Karel
Soukopová Anna
Srncová Ludmila
Stýblo Jiří

Svoboda Ludvík
Sysrová Amália
Šalbabová  Drahuše
Šauerová Květoslava
Šebestová Helena
Šebková Jiřina
Šejblová Ludmila
Šikulová Alžběta
Španiel Vlastimil
Švastová Libuše
Uhlíř Josef
Vaňková Marie
Váradyová  Jindřiška
Vavrušová Anna
Vejrosta Jaroslav
Vladík Richard
Vladíková Miroslava
Vlk Vladimír
Vrabcová Jana
Werner Josef
Zavřelová Alena
Žák Jan

Kategorie D1 – předškoláci 
(400 m), 10 startujících
1. Tomáš Axman
2. Matyáš Kolek
3. Lukáš Prokop

Kategorie D2 – 6 až 11 let (1 km), 
9 startujících
1. Klára Bílková
2. Vojtěch Vilímek
3. Daniel Divácký

Kategorie D3, D4 – 16 a více let 
(2 km), 6 startujících
1. Abigail Hoskovcová
2. Markéta Hoskovcová
3. Petr Divácký

Sprint – 100 m, 5 startujících
1. Abigail Hoskovcová
2. Daniel Divácký
3. Viktoria Hoskovcová

Štafety – rodič + dítě do 15 let 
(1+1 km), 2 týmy
1. Hoskovcovi
2. Diváčtí

Starolískovecké Inline 2014

Výsledky

Dne 20.10.2014 oslavila záviděníhodných 100 let paní Helena Navrá-
tilová. K jejímu významnému životnímu jubileu jí samozřejmě popřáli 
i představitelé naší městské části. S gratulací se připojujeme i my.
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Systém tříděného odpadu

Vzpomínáme

Od února tohoto roku mohou 
občané města Brna kupovat 

dotované kompostéry. Brno je 
svým obyvatelům nabízí za po-
loviční cenu. Chce totiž snižovat 
množství bioodpadu.

Nabídku koupit si kompostér za 
nižší cenu využilo již přes dvě stě 
občanů. Na internetových strán-
kách www.miniwaste.cz vyplnili 
webový formulář. Na té samé ad-
rese zjistili, kdy se koná školení. Zú-
častnili se ho a dozvěděli se tam, jak 
se svým kompostérem mají správně 
nakládat. Po absolvování školení, 
které proběhlo v areálu brněn-
ské spalovny, zaplatili v hotovosti 
790 korun za kompostér o objemu 
400 litrů a odvezli si ho domů.

Žádat o zbývajících 300 dotova-
ných kompostérů může jen fyzická 
osoba, starší osmnácti let, která má 
hlášený trvalý pobyt ve městě Brně. 
A to buďto formou výše zmíněného 
webového formuláře, nebo tele-
fonicky prostřednictvím Odboru 
životního prostředí Magistrátu 

Vzhledem k blížícímu se období 
Památky zesnulých oznamuje Sprá-
va hřbitovů města Brna, příspěvko-
vá organizace, úpravu otevírací 
doby pohřebišť, která je stano-
vena pro období 24. 10. 2014–
2. 11. 2014 na 7.00–19.00 hod. 
Informace o tomto opatření je 
zveřejněna na webových strán-
kách příspěvkové organizace www.
hrbitovybrno.cz.

Dušičky

Termín konání ustavující-
ho zasedání zastupitelstva 
bude oznámen na úřední 
desce a webových stránkách 
městské části, jakmile bude 
definitivně potvrzen.

Od 1. října 2014 se mohou právnické osoby a fyzické 
osoby podnikající zapojit do systému města Brna v ob-
lasti tříděného odpadu. Barevné kontejnery na tříděný 
odpad byly ve statutárním městě Brně až dosud určeny 
jen pro občany. Právnické osoby (PO) a fyzické osoby 
podnikající (FO) jsou povinny zajistit separaci odpadů 
ze své podnikatelské činnosti sami. Povinnost třídit od-
pad ukládá zákon o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.)

Statutární město Brno od 1. října 2014 nabízí PO a FO možnost zapo-
jení do systému sběru a svozu komunálního odpadu zavedeného 

statutárním městem Brnem v oblasti využitelných složek komunálního 
odpadu (dále jen „Systém“). Zapojené subjekty budou moci odkládat 
papír, sklo, plasty a nápojové kartony do nádob umístěných na území 
statutárního města Brna (veřejná prostranství a sběrná střediska odpadů).

Se zájemci o zapojení do Systému uzavře OŽP MMB smlouvu na 
pracovišti Kounicova 67. Tato služba je zpoplatněna dle schváleného 
ceníku a sjednávána vždy na dobu 1 kalendářního roku. Minimální výše 
sjednané ceny je 1.500 Kč/rok bez DPH, maximální výše sjednané ceny 
je 6.000 Kč/rok bez DPH. Cena bude vypočítána ze skutečného množství 
vyprodukovaných odpadů žadatele za předešlý rok a je splatná na místě 
v hotovosti.

Proč se zapojit do Systému?
 – po uzavření smlouvy se statutárním městem Brnem a zaplacení roční 

platby budou moci zapojené subjekty pro svou činnost využívat 
kontejnery na papír, plasty a sklo, které jsou rozmístěny na veřejných 
prostranstvích anebo tyto vytříděné komodity budou moci odevzdat 
na sběrném středisku odpadů

 – nebude nutné zajišťovat v provozovně umístění samostatných nádob 
na tříděný odpad

 – odpadá zákonná povinnost vedení průběžné evidence odpadů, se 
kterými je subjekt zapojen do Systému

 – omezí se administrativní zátěž (vedení evidence, smluv apod.)
 – předejití důvodu k udělení pokuty až do výše 1 milionu za neplnění 

povinností dle zákona o odpadech (např. vedení průběžné evidence, 
netřídění odpadů, využívání Systému statutárního města Brna bez 
uzavření smlouvy) kontrolním orgánem

Jak tedy vše probíhá?
Zájemce o zapojení do Systému přijde na OŽP MMB – oddělení odpa-
dového hospodářství a hydrogeologie, Kounicova 67.

 – v kanceláři č. 511 vyplní žádost o zapojení do Systému
 – také může přijít již s žádostí vyplněnou, protože ZDE je žádost ke stažení
 – žadateli po kontrole vyplněných údajů bude předán doklad k zaplacení
 – platbu provede žadatel hotovostně v pokladně v přízemí téže budovy
 – po předložení potvrzení o platbě v kanceláři č. 511 bude žadateli 

předána k podpisu smlouva o zapojení do Systému
 – po podpisu žadatel obdrží zalaminovanou kartičku zapojeného 

subjektu
 – tímto okamžikem se z žadatele o zapojení do Systému stává zapojený 

subjekt a jako takový může využívat nádoby na tříděný odpad, které 
jsou umístěny na veřejných prostranstvích a sběrných střediscích 
odpadů

Během jedné návštěvy úřadu si pohodlně zajistíte méně starostí 
s odpadovým hospodářstvím.

Další informace získáte na telefonním čísle: 542 174 550 – Mgr. Ivana 
Fialová nebo e-mail: fialova.ivana@brno.cz

28. října 1918 byla po rozpadu Rakousko-Uherské monarchie vyhlášena 
samostatnost Československé republiky. Skončila válka,která si vyžádala 
mnoho lidských životů! I ve Starém Lískovci tomu tak bylo.

Pomník s obrázky všech padlých vojáků, který byl postaven v parčí-
ku vedle kostela a fary, se nedochoval. Musel ustoupit nové silnici při 
budování sídliště. Fotografii pomníku zapůjčil pan František Doušek.

ČEST JEJICH PAMÁTCE
Mgr. Věra Hádlíková Ondrášková, Ing. Rostislav Maleňák,zastupitel

Prodej kompostérů
města Brna na čísle 542 174 552. 
Obdrženou nádobu pak musí umís-
tit u nemovitosti v Brně.

Kompostování přispívá k ochra-
ně životního prostředí. Snižuje se 
totiž množství sváženého komu-
nálního odpadu a současně vzniká 
organické hnojivo. To se může vyu-
žít na zahradě nebo i do květináčů. 
V konečném důsledku napomáhá 
kompostování i ke snižování emisí 
skleníkových plynů, protože při 
procesu dochází k ukládání váza-
ného uhlíku do půdy.

Kompostér K400 – objem 400 li-
trů, výška 82 cm, rozměry základny 
82x82 cm, barva zelená, hmotnost 
12,5 kg

Odbor životního prostředí 
Magistrátu města Brna
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Starolískovecké  vinobraní  2014

Den otevřených dveří v hotelové škole

V podvečer 4. října letošního roku ožila starolískovecká 
sokolovna hudbou a tancem při oslavách Vinobraní, 
které jsme jako každoročně pořádali k výročí posvěcení 
kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starém Lískovci.

Slavnostní zahájení letošního 
vinobraní a přivítání hostů pro-

běhlo ve zcela zaplněném sále. 
Po prvních taktech brněnské cim-
bálové muziky „Pajtáš“ a mladé 
dechovky Sylvánka, která je také 
z Brna, navštívil své „poddané“ 
z Lískovce opět král Jan Lucembur-
ský i s manželkou Eliškou. Král Jan 
okoštoval rodící se moravský mok, 
aby mohl pochválit své poddané 
za poctivou práci a připomenout 
jim, jak se takové Vinobraní slaví. 
Rodící se víno králi zachutnalo, 
ale letos ho velmi rozhněval zpěv 
chasy a tak neváhal viníky vypát-
rat a potrestat. Ale protože je král 
moudrý, nechal zazpívat chasu 
ještě jednu píseň a falešně zpívající 
nebožáci trestu unikli.

Očekávané společné vystoupení 
krojovaných párů dětí z tanečního 
kroužku a mladé lískovecké cha-
sy, včetně nejmladších tanečníků: 
čtyřletých hvězd Alenky Hrkalové 
a Jeníčka Skřičky, začalo před zcela 
zaplněným sálem. Naši tanečníci 
zatančili pásmo původních brněn-
ských lidových tanců – Chlobivá, 
Cófavá a Řetázkuvá z Líšně a Za-
hradník z Komína s úsměvem a ani 

mistr tance by na něm nemohl 
najít nejmenší chybu. Odměnou 
jim byl bouřlivý aplaus všech ge-
nerací diváků!

Tradiční soutěž v natahování 
vína koštýřem o láhev šampaň-
ského proběhla v kategorii mužů 
a žen. V ženách vyhrála slečna Jana 
Hamříková ze sousedních Ostopo-
vic, zatímco mezi muži dominoval 
pan Luboš Janda ze Starého Lís-
kovce. O půlnoci pak byla rozděle-
na bohatá tombola a dál už se pak 
pokračovalo v tanci a zpěvu až do 
časných ranních hodin.

V neděli 5. října byla sloužena 
slavnostní mše v kostele sv. Jana 
Nepomuckého za účasti našich 
krojovaných dětí a chasy.

Závěrečná slova budou slovy 
díků. Zejména orelské jednotě ze 
Starého Lískovce, MČ Starý Lís-
kovec za finanční podporu, všem 
sponzorům, a také všem, kteří se 
podíleli na zajištění a přípravě této 
krásné akce. Poděkování patří také 
spolku Sokol ze Starého Lískovce 
za to, že nám umožnil uspořádat 
tuto akci ve svých prostorách.

   Josef Jaňura
 Orel Starý Lískovec 

Hotelová škola 
a Vysoká škola obchodní a hotelová

Bosonožská 9, Brno-Starý Lískovec
www.hotskolabrno.cz, (tramvaj č. 6 a 8, 

zastávka Dunajská)

Vás srdečně zvou na 

Den otevřených dveří
27. listopadu 2014 od 10 do 17 hodin

Můžete se těšit na prohlídku školy – nad-
standardní hi-tech prostředí, učebny s mul-
timediální technikou, informační centrum, 
jazykové učebny, knihovnu, studovny, cvič-
nou restauraci a kuchyně, odborné učebny, 
učebny výpočetní techniky, učebnu přírod-
ních a společenských věd.

V Hotelové škole budou probíhat závěrečné 
praktické zkoušky, závěrečné zkoušky kurzu 
Barman a kurzu Sommelier, ukázky práce 
barmanů, sommelierů a baristů, ukázky flam-
bování a složité obsluhy. Dále pak prezentace 
firem spolupracujících se školou v oblasti 
praxe studentů, kulturní program, soutěže 
studentů a vyhlášení výsledků soutěží. 

Ve Vysoké škole obchodní a hotelové bu-
dou připraveny zajímavé přednášky z oblasti 
Gastronomie (např. doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. 
– Snoubení gastronomie a vína, prof. Ing. 

Ignác Hoza, CSc. Dr.h.c. – Co znamená zdravá 
výživa ? a jiné).

Dále mohou zájemci o studium navštívit 
ve výuce na zkoušku  přenášku na téma 
Mikroekonomie: Trh práce a kapitálu – prof. 
PhDr. Vladimír Šefčík, PhD., dále pak z oblasti 
Účetnictví – Daň z příjmů právnických osob – 
poplatníci, předmět daně, osvobození, základ 
daně, výpočet daně a v semináři si vyzkoušet 
výpočet příkladů: Daň z příjmů právnických 
osob. V Německém jazyce nahlédnout do 
Rakouské kuchyně. 
Mohou také shlédnout prezentace studentů 
na téma Strategický management pro kon-
krétní podnikatelský subjekt. Studenti dostali 
k dispozici případovou studii s podkladovými 
daty, které museli zpracovat a na základě 
dosažených výsledků navrhnout strategie.

Přijďte se podívat, těšíme se na Vás !
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Základní registry jedou naplno!
Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?

První krok – místně příslušný obecní úřad.
Jan Novák se přestěhoval. Jeho první zastávkou je obecní úřad v místě 

nového trvalého pobytu. Vyplní tam a podepíše přihlašovací lístek k trvalé-
mu pobytu. Předloží platný občanský průkaz a doklad, který ho opravňuje 
užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, kupní smlouvu, 
nájemní smlouvu) anebo úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné 
osoby (např. majitele nemovitosti) o souhlasu s ohlášením změny místa 
trvalého pobytu a opět doklad, který to dokazuje (např. výpis z katastru 
nemovitostí). Úředně ověřené potvrzení se nevyžaduje v případě, že 
oprávněná osoba potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím tiskopisu přímo 
na úřadu a předloží i doklad o oprávněnosti užívání bytu či domu.

Katastrální úřad
Na katastrální úřad nemusí Jan Novák nic oznamovat. Data si tento 

úřad aktualizuje automaticky. Správnost nové adresy je možné ověřit 
na veřejném portále Českého úřadu zeměměřického a katastrálního 
v sekci „Nahlížení do katastru nemovitostí“ http://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

Zdravotní pojišťovna.
I když jsou k základním registrům připojeny všechny tuzemské zdra-

votní pojišťovny, stále však platí pro Jana Nováka oznamovací povinnost 
dle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Musí tedy do 30 dnů od 
přestěhování tuto změnu své pojišťovně oznámit bez ohledu na to, zda 
pojišťovna provede změnu sama.

Finanční úřad
Všechny finanční úřady jsou k základním registrům napojeny. Dejte 

ale pozor na to, že finanční úřady rozlišují, zda v daňovém řízení je da-
ňový subjekt (v našem případě Jan Novák) registrován či nikoliv. Pokud 
Jan Novák není registrován, postupuje finanční úřad podle daňového 
řádu. Tedy původně místně příslušný finanční úřad zašle Janu Novákovi 
oznámení o změně místní příslušnosti (uvede, u kterého územního 
pracoviště příslušného finančního úřadu bude uložen jeho daňový spis). 
Pokud se však jedná o registrovaný daňový subjekt, vydá finanční úřad 
rozhodnutí o stanovení data konce místní příslušnosti a teprve tímto 
datem, tedy dnem výslovně uvedeným v tomto rozhodnutí, přechází 
místní příslušnost na finanční úřad podle nové adresy trvalého pobytu.

Řidičský průkaz a registr vozidel.
Řidičský průkaz:
Pokud Jan Novák mění adresu trvalého pobytu v rámci jedné obce, 

nemá povinnost tuto změnu oznamovat.
Jestli se však Jan Novák stěhuje z jedné obce do druhé (v praxi častější 

případ), musí tuto změnu nahlásit do pěti pracovních dnů na příslušném 
obecním úřadu obce s rozšířenou působností tam, kam se přestěhoval. 
Za změnu údajů v řidičském průkaze zaplatí správní poplatek ve výši 
padesáti korun.

Co s sebou?
starý řidičský průkaz, občanský průkaz, pasovou fotografii

Registr vozidel:
Jestli Jan Novák vlastní automobil, bude ho čekat také cesta na registr 

vozidel a v případě stěhování do jiného kraje i výměna registračních 

Už od poloviny roku 2012 se můžete spolehnout na 
tzv. základní registry, které zajišťují, že už nemusíte 
obíhat všechny úřady a hlásit změnu na každém úřadě 
zvlášť. Většina úřadů si data, která potřebuje, předává 
díky registrům mezi sebou automaticky. Následujícím 
textem nás provede Jan Novák.

značek. Změnu je potřeba nahlásit nejpozději do 10 pracovních dnů 
od doby změny adresy trvalého pobytu. Na správní poplatek si opět 
přichystá padesát korun. Následně bude vydáno nové osvědčení o re-
gistraci vozidla.

Co s sebou?
velký i malý technický průkaz, potvrzení o pojištění (zelenou kartu),
potvrzení o technické kontrole, obě registrační značky z vozidla (v případě 
stěhování do jiného kraje)

Při stěhování na území jiného kraje obdrží i nové registrační značky 
s danou krajskou příslušností. Správní poplatky činí 100 Kč (50 Kč za 
změnu pobytu a 50 Kč za změnu registrační značky). Samotné vydání 
registračních značek je pak zdarma.

Úřad práce.
V oblasti státní sociální podpory (rodičovský příspěvek; přídavek na 

dítě; příspěvek na bydlení; porodné; pohřebné; dávky pěstounské péče; 
dávky pro osoby se zdravotním postižením atd.) získávají úřady práce 
údaje automaticky – vše si zkontrolují a evidují sami.

Jestliže jde ale o další agendy (pomoc v hmotné nouzi; podporu v neza-
městnanosti apod.), tam má z technických důvodů Jan Novák povinnost 
nahlásit změnu příslušnému kontaktnímu pracovišti úřadu práce.

Živnostenský úřad.
Živnostenskému úřadu nemusí Jan Novák, pokud podniká, žádnou 

změnu hlásit. Správnost nové adresy si může Jan Novák ověřit na veřej-
ném portálu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky – http://
www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJFND.

Česká správa sociálního zabezpečení.
V případě, že Jan Novák pobírá důchod, musí změnu nahlásit sám. Způ-

sob hlášení změny u příjemců důchodu závisí na způsobu výplaty důchodu, 
tj. zda v hotovosti na pobočce pošty nebo na účet u peněžního ústavu.

1. Jan Novák pobírá důchod na poště
Pokud Janu Novákovi ČSSZ vyplácí důchod prostřednictvím pošty, změ-

nu nahlásí na kterékoli poště, která převede výplatu důchodu na poštu 
v novém místě trvalého pobytu a následně změnu adresy ohlásí ČSSZ.

2. Jan Novák pobírá důchod na účet u banky
Změnu musí Jan Novák nahlásit sám – třeba formou vlastnoručně 

podepsaného dopisu, v němž uvede svoje rodné číslo a novou adresu 
trvalého pobytu. Ten musí poslat na adresu ČSSZ, Křížová 25, Praha 5, 
225 08. Je možné však také použít formulář, který je k dispozici na webo-
vých stránkách ČSSZ a také na okresních správách sociálního zabezpečení.

Oznámení o změně je možné poslat též v elektronické podobě pode-
psaným uznávaným elektronickým podpisem na adresu e-podatelny: 
posta@cssz.cz nebo datovou zprávou přes informační systém datových 
schránek do datové schránky ČSSZ: ID 49kaiq3.

Jestli Jan Novák pobírá důchod a bydlí v cizině, musí oznámit změnu 
adresy buďto písemnou formou vlastnoručně podepsaného dopisu, 
který zašle na výše uvedenou adresu ČSSZ (s tím, že do adresy připíše 
Oddělení výplat důchodů v oblasti mezinárodních důchodových agend), 
nebo na výše uvedený e-mail či datovou schránku.

(Pokračování na následující straně)
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Inzerce
 � Jako zdravotní sestra pracující v bohunické nem. hledám ke koupi 
menší byt do dispozice 2+1. 739482286

 �MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
zábradlí, rýn, fasád, plotů, zednické práce, tapetování. 606 469 316, 
547225340, www.maliribrno-horak.cz, Brno, Lískovec a okolí. Platba 
hotově = sleva 250 Kč!

 �  Instalatér, voda – topení. Tel. 605544402

 � Byty v Lísk. hledáme pro naše kupující. Důmrealit 606606234

 �Nevíte si rady s počítačem? Kontaktujte mě: 608 887 655, www.
pecka.info

 �Hledám ke koupi byt 3+1 v klidné ulici se sklepem a komorou. 
736499276

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

 � ELEKTRIKÁŘ, INSTALATÉR A HODINOVÝ MANŽEL. Sítě proti holu-
bům, montáže kuchyní atd. Daniel Srnec, tel: 776 123 129, Oblá 35, 
Brno-Nový Lískovec

 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skříňky a pracovní desky 
na míru. Vrba 603438707 www.vrbakuchyne.cz

 � Kompletní počítačové služby, odborně. www.bednapc.cz 608 880 107

(Dokončení z předchozí strany)

Další instituce, kam Jan Novák musí zatím změnu 
trvalého pobytu hlásit.

Jan Novák musí změnu i nadále ohlašovat především nestátním 
(komerčním) subjektům.

Jde především o:
 – banky (či jiné finanční společnosti, kde má Jan Novák např. úvěr),
 – dodavatele elektrické energie,
 – plynárny,
 – komerční pojišťovny, u kterých má pojistku,
 – ošetřujícího lékaře, zubaře,
 – zaměstnavatele či školu,
 – poštu (v případě SIPO, placení televizních a rozhlasových poplatků),
 – telefonního operátora, atd.

Připravujeme možnost, že i komerční subjekty budou napojeny na 
základní registry a občanům se tak v případě změny adresy trvalého 
pobytu zase o něco zjednoduší komunikace nejenom s orgány státní 
správy, ale rovněž i s komerčními subjekty.

Zpracoval: Správa základních registrů a Ministerstvo vnitra ČR
Praha – srpen 2014

Návod pro občana

Základní registry...

Hotel myslivna si vás dovoluje pozvat na připravované akce:

SVATOMARTINSKÁ HUSA 7.–16. 11. 2014
Svatomartinské hody na hotelu Myslivna jsou vyvrcholením 
gastronomického podzimu 2014. K dobře vypečené 
husičce patří i láhev mladého svatomartinského vína.

Kalendář gastronomických akcí:
17.–30. 11. 2014  Speciality z mořských a sladkovodních ryb
24. 12. 2014 Štědrovečerní večeře
31. 12. 2014 Silvestrovská oslava
Budeme se těšit na Vaši návštěvu u nás. Rezervaci je možné provést 
na tel.čísle 547 107 555 nebo emailem: info@hotelmyslivna.cz

Prodám byt 3+1, 67 m2, Labská 23, Starý Lískovec

3.p., balkon, velmi pěkně řešený, dům po celkové rekonstrukci
cena 2.399 tis., tel.: 608 384 263

Kubíkovi inzerce Brno střed:brno střed 20.10.2014 8:44 Strá



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.czŘíjen 2014 7

vlastní výběr z více než 130 TV kanálů
funkce chytré telky (48 hodin zpět, pauza a další)
videorekordér na 10 hodin nahrávání ZDARMA
HD set-top box v ceně
nastavení rychlosti internetu podle potřeby
SIM karta s 50 volnými jednotkami ZDARMA

Objednávejte na čísle 539 01 01 01 
nebo přímo na www.netbox.cz 

měsíčně od

450 Kč

NETBOX
BALÍČEK

190x89 mm

www.horeka-shop.cz

Objednávky: +420 727 874 817 nebo na: www.horeka-shop.cz

Na akční matrace HOREKA Orin a HOREKA Doblo 
special se nevztahují další slevy uveřejněné na 
www.horeka-shop.cz. U matrací HOREKA Orin a 
HOREKA Doblo special o rozměrech 90x200 cm 
doprava do 72 hodin po Brně zdarma, u rozměrů 
85x195 cm a 80x200 cm doprava do 3 týdnů 
zdarma. Akce platí do 31. 1. 2015 nebo do 
vyprodání zásob. Ceny jsou uvedeny včetně 
DPH.
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Matrace HOREKA Doblo special

• výška matrace 18 cm
• pěnová matrace
• 2 tuhosti
• pratelný potah
• doprava po Brně do 72 hodin zdarma
• rozměry: 85x195 / 80x200 / 90x200 cm

Cena: SLEVA 50 % nyní  2 999 Kč   5 998 Kč

Matrace HOREKA Orin

• výška matrace 21 cm 
• pružinová matrace - taštičková
• potah lze chemicky čistit
• doprava po Brně do 72 hodin zdarma
• rozměry: 85x195 / 80x200 / 90x200 cm

Cena: SLEVA 50 % nyní  3 999 Kč   7 998 Kč

AKCE PLATÍ DO31. 1. 2015

Přijmeme zaměstnance do nově 
otevírané restaurace McDonald’s 
v Brně na plný úvazek i brigádu.

Pokud chceš být součástí skvělého kolektivu, komunikace 
a flexibilita ti nedělají problém, tak neváhej a napiš nám.

Svůj životopis nám pošli na adresu rest15@cz.mcd.com.
Nebo se domluv na kontaktním tel. čísle: 724 211 706.
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prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Fagor, Karma,
Mora-Top, Electrolux...

servis domácích spotřebičů značek: 
Mora, Fagor, Gorenje, Karma, Kvart-cz

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte – 
odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. 

Za starý sporák, pračku či myčku dostanete na ruku 170,- Kč. 
Platí při vlastním dovozu.

www.levnesporaky.cz

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Cejl 68, Brno
tel: 545 214 600

provozovny:

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

Jsme tu stále pro vás
NOVÁ POHODA

Česká výroba – Jistá kvalita

NyNí NOVě VestAVěNé skříNě

Nadstandardní kvalita

za rozumnou cenu

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.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

 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 SÍTĚ




