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Vážení sousedé,
ráda bych Vám touto cestou poděkovala za účast ve volbách a zejména 
za hlasy, kterými jste podpořili sdružení Naše Kníničky bez R43, které 
obdrželo nejvíce hlasů a stalo se tak opět vítězem komunálních voleb 
v naší městské části. Do zastupitelstva se díky Vaší přízni dostali první 
čtyři kandidáti, kteří budou v následujícím volebním období hájit Vaše 
zájmy a prosazovat cíle stanovené ve volebním programu. Naše měst-
ská část má neopakovatelný a jedinečný charakter typického rodinné-
ho bydlení, který se budeme snažit zachovat a dále rozvíjet v tomto du-
chu. Děkujeme, že jste nám dali svou důvěru. Budeme dělat vše proto, 
abychom si ji zasloužili a abychom svou veřejnou funkci, která je služ-
bou Vám občanům, vykonávali dobře a ku prospěchu všem. 

Díky Vaší podpoře můžeme prosazovat naše společné zájmy.

Za sdružení Naše Kníničky bez R43 
JUDr. Jana Turoňová      

Vážení spoluobčané, 
jménem Sdružení nezávislých kandidátů pro Kníničky Vám velmi dě-
kujeme za důvěru, kterou jste nám vyjádřili svými hlasy v komunálních 
volbách do Zastupitelstva městské části Brno-Kníničky v říjnu letošního 
roku. Ačkoliv jsme skončili v opozici, slibujeme Vám, že se od našeho 
volebního programu neodchýlíme, jeho body budeme i nadále prosa-
zovat a Váš hlas bude slyšet!

Přejeme Vám krásné vánoční svátky plné pohody, klidu a porozumění, 
pevné zdraví a mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce. 

Mirka Keprtová a Lubomír Juránek

Sdružení nezávislých kandidátů 
VĚCI KNÍNIČSKÉ
 Za všechny členy sdružení nezávislých kandidátů VĚCI KNÍNIČSKÉ bych 
chtěla  v prvé řadě poblahopřát celému kolektivu nově zvoleného za-
stupitelstva a Vám, vážení spoluobčané, kteří jste nám v komunálních 
volbách 2010 dali svůj hlas, poděkovat za důvěru. Ostatním za „nepod-
poru“, protože i to je pro nás užitečný poznatek.

     
Nikdo v  Kníničkách nemusel najít tolik odvahy a  odhodlání, než 8  žen 
a 1 muž v okamžiku rozhodnutí podepsat kandidátku za SNK Věci kníničské.
     
Nikdo z nás nešel do soutěže  jen proto, aby se zviditelnil, nebo  získal 
osobní prospěch. 
     
Většina z nás našla ochotu opakovaně a nezáludně stanout před veřej-
ností a obhajovat své přesvědčení   o potřebě řešit  přednostně obyčej-
né  místní VĚCI a problémy všedního života.
     
Zmýlili jsme se ve své víře a přesvědčení, že obsadíme alespoň jednu 
židli v zastupitelstvu. Nepovažujeme to ale za prohru. Copak je to pro-
hra, když jsme žádnou neztratili? Naše snažení nebylo vůbec marné. 
Výsledky z  anketního průzkumu veřejného mínění předáme k  využití 
radnici. Bude na novém zastupitelstvu, vezme-li je za své.
     

Morální vítězství je nade všechno.
                                                                                                          Alena Tullová

Klidné prožití vánočních svátků,

hodně zdraví a úspěchů

v novém roce 2011

přeji za sebe, úřad i za celé 

zastupitelstvo

Všem obyvatelům

MČ Brno-Kníničky,

starosta Martin Žák

Vážení  spoluobčané,
děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili v komunálních vol-
bách. Strana TOP 09 v MČ Brno-Kníničky získala 3 mandáty. Náš výsle-
dek je i Vaším výsledkem a zároveň je pro nás závazkem do dalších let. 

Na základě Vaší podpory a pozitivního ohlasu budeme  i nadále pokra-
čovat ke zlepšení životních podmínek v naší městské části, tak aby byly 
uspokojeny oprávněné potřeby a zájmy Vás – obyvatel Kníniček.

Dovolte mi, abych Vám osobně i Vašim blízkým popřál klidné prožití 
Vánočních svátků ve společnosti Vašich blízkých a dobrý vstup do no-
vého roku 2011. 

za TOP 09 starosta Martin Žák
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Změna úředních hodin 
pro veřejnost ???

Na zasedání zastupitelstva konaného dne 6. 12. 2010 se mimo jiného, 
zastupitelstvo zabývalo i úředními hodinami pro veřejnost na úřadu MČ 
Brno Kníničky. Dnešní stav, kdy úřední hodiny jsou, již historicky, v pon-
dělí a ve středu v čase 8 – 17 hodin, se některým zastupitelům jevil jako 
nevyhovující. 

V této souvislosti je třeba především konstatovat, že naše městská část 
nemá tolik zaměstnanců, kteří by mohli zabezpečit každodenní provoz 
pro veřejnost. Zaměstnanci našeho úřadu zabezpečují činnosti, které 
jsou vázány i na spolupráci s ostatními úřady na Magistrátu města Brna, 
správě sociálního zabezpečení, fi nančních úřadech i jiných institucích. 
Zde je často nevyhnutelné, aby tyto úřady navštívili i v jimi stanovených 
úředních hodinách.

Z těchto důvodů byly pro veřejnost ponechány dosavadní úřední hodi-
ny, tedy pondělí a středa. Chtěli bychom však vyjít maximálně vstříc ob-
čanům Kníniček, aby si mohli u nás vyřídit všechny potřebné záležitosti 
v nutném případě i mimo stanovené úřední hodiny.

Úřad MČ Brno Kníničky se bude snažit vždy vyjít vstříc občanům, dopo-
ručuji však v době mimo úředních hodin dopředu zatelefonovat na tel. 
číslo úřadu (546 221 550) a dohodnout si schůzku předem. 

V této souvislosti bych chtěl také upozornit, že zastupitelnost jednotli-
vých pracovníků je minimální, například záležitosti Czech POINT a ově-
řování podpisů, má oprávnění vydávat jen tajemnice úřadu. Z  těchto 
důvodů se dopředu omlouváme, nastane-li neočekávaná situace, na-
příklad nemoc, a váš požadavek nebude moci být dostatečně vyřešen.
Věřím, že vzájemným pochopením a vstřícností úřadu i občanů nebu-
dou v komunikaci problémy. 

Pokud by jste měli faktické připomínky k rozsahu úředních hodin, nebo 
by se vám snad stala nepříjemná událost při vyřizování některých zá-
ležitostí na úřadu MČ Brno Kníničky, prosím sdělte mi to na můj mail 
hrncir@brno-kninicky.cz, popřípadě v  neodkladné záležitosti na tel. 
603412964. Věřte, že vašimi náměty se bude zastupitelstvo zabývat.

Děkuji za porozumění a přeji Vám spokojené prožití Vánoc a vše dobré 
v novém roce 2011.

Václav Hrnčíř
místostarosta

Cukrárna Anička s.r.o. 
přeje do nového roku 2011 všem návštěvníkům hodně zdraví 
a osobních úspěchů. 
Oznamuje – měsíc leden 2011 provoz bude uzavřen.
Teší se na vaši další návštěvu v roce 2011

Tulová Alena 
jednatelka společnosti

Vážení spoluobčané Kníniček
Vážení sousedé

za MČ Brno Kníničky si Vás dovolujeme pozvat na rozloučení se 
starým rokem a přivítání roku nového, které se uskuteční

31. 12. 2010 v 18:00 hodin
Na parkovišti před Cukrárnou Anička

Jste zváni k přípitku svařeným vínem a k popřání si mezi sousedy vše 
dobré do nového roku.
Občerstvení zajištěno pro dospělé i děti.

Na setkání se těší členové zastupitelstva 
MČ Brno Kníničky

Prosíme ty z Vás kteří zde parkují svá vozidla aby si je přeparkovali do bezpečné 
vzdálenosti. 

KONTAKTY ÚŘAD
Jméno, funkce: Telefon: E-mail:
Bc. Martin Žák, starosta 546 221 550, 724 150 602 starosta@brno-kninicky.cz
Bc. Barbora Dvořáková, tajemnice 546 221 550, 725 112 409 tajemnik@brno-kninicky.cz

info@brno-kninicky.cz
Marie Dvořáková, účetní a rozpočtářka 546 210 216 dvorakova@brno-kninicky.cz
Ing. Lukáš Bezděk, stavební a investiční technik 546 220 051 stavebni@rno-kninicky.cz

KONTAKTY ZASTUPITELSTVO
Jméno: Funkce: E-mail:

Bc. Martin Žák starosta starosta@brno-kninicky.cz

Ing. Václav Hrnčíř místostarosta mistostarosta@brno-kninicky.cz

Lenka Ištvánová
člen zastupitelstva 
a předseda fi nančního výboru istvanova@brno-kninicky.cz

Miroslav Machovec
člen zastupitelstva 
a fi nančního výboru machovec@brno-kninicky.cz

JUDr. Jana Turoňová 
člen zastupitelstva 
a fi nančního výboru turonova@brno-kninicky.cz

Mgr. Ing. Lubomír Juránek 
člen zastupitelstva 
a předseda kontrolního výboru juranek@brno-kninicky.cz

Ing. Hana Juránková 
člen zastupitelstva 
a kontrolního výboru jurankova@brno-kninicky.cz

Ing. Martin Pelánek 
člen zastupitelstva 
a kontrolního výboru pelanek@brno-kninicky.cz

Miroslava Keprtová člen zastupitelstva keprtova@brno-kninicky.cz
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SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

Autosalon HORA CZ a.s. 
Štouračova 1a 
635 00 Brno 
www.skoda-auto.cz

Poznejte sílu, úspornost a komfort 
vozů Škoda Octavia Edition CZ 
s turbomotory TSI a TDI CR 
a zákaznickou výhodou až 85 000 Kč.
Již za 334 900 Kč tak můžete mít 
například model Octavia Prima Edition 
CZ v provedení liftback. Potěší Vás nejen 
slevou 39 000 Kč, ale také výbavou, v níž 
nechybí klimatizace, el. ovládání oken 
vpředu aj.

Informujte se u nás ještě dnes!

NENECHTE SI UJET VOZY 
ŠKODA OCTAVIA  
EDITION
S TURBOMOTORY A ZVÝ-
HODNĚNÍM AŽ 85 000 KČ!

SÍLA, KTEROU
OCENÍTE

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Octavia: 4,5–7,8 l/100 km, 119–182 g/km

Milí spoluobčané,
ráda bych vám poděkovala jménem celé Kníničské chasy za podporu 
při pořádání letošních Mladých hodů, ať už to byla podpora fi nanční 
nebo samotná účast na této námi všemi velmi oblíbené akci. Budeme 
se snažit do příštích let, aby tato příjemná tradice byla v Kníníčkách ne-
jen zachována, ale aby se dále rozvíjela. Tímto bych také chtěla velmi 
poděkovat Úřadu městské části Brno-Kníničky, který nám pomáhá již 
osm let uskutečňovat bezpochyby nejvetší kulturní událost v  našem 
okolí. Sama za sebe bych také chtěla vyjádřit pochvalu a velké díky všem 
stárkům a stárkám, bez kterých by se hody prostě neobešly. Je úžasné, 
že v naší malé městské části se stále najde tolik mladých lidí, kteří jsou 
ochotni věnovat svůj volný čas a energii folkloru. Takových lidí však není 
nikdy dost, a tak budeme rádi když se k nám přidají i další. Nejen, že se 
naučíte skvěle tancovat tradiční hodové tance, ale také zažijete spoustu 
neopakovatelných chvil s báječným kolektivem. Kníničské Mladé hody 
jsou jednoznačně událost, na kterou se vždy dlouho vzpomíná.

V  tomto roce se nám také podařilo uskutečnit akci Kácení máje. Kdo 
se jí zúčastnil zcela jistě nelitoval, na ty ostatní se budeme těšit v příš-
tím roce, až se všichni sejdeme při tanci a nad pohárkem dobrého vína. 
Budeme se snažit, aby tato akce získala stejnou tradici jako Mladé hody. 
Ne vše se uskuteční hned napoprvé podle představ, a  proto máme 
do dalších let ještě co zlepšovat. A budeme se o to snažit ze všech sil. 
Uvítáme tedy každou pomoc, aby se naše plány podařilo uskutečnit. 

Ještě jednou díky všem, kteří se na letošních Mladých hodech podíleli. 
Už teď se těšíme na další ročník a doufáme, že nám vaše přízeň zůstane 
zachována.

Za občanské sdružení Kníničská chasa
Ing. Kateřina Lišková
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Včelaři budují u přehrady 
pracoviště pro včelařské kroužky 
přijděte se podívat – naučíme vás včelařit 

Včely začínají být téměř ohroženým druhem, neboť včelstev i včelařů 
kvapem ubývá. Tyto trendy se bohužel začínají dotýkat i včelaření v na-
šem kraji a výjimkou není ani Brno. Naštěstí si to uvědomili jihomoravští 
zastupitelé a na doporučení prvního náměstka hejtmana pana magist-
ra Václava Božka kraj poskytl v posledních dvou letech jihomoravským 
včelařům záchranné dotace. Téměř pět milionů Kč pomohlo k ozdrave-
ní včelstev a částečně i k obnově a modernizaci základního včelařského 
vybavení. Část této pomoci půjde i na podporu začínajícím včelařům 
a včelařským kroužkům.  

Včelařství není ekonomicky příliš atraktivní a  mladí lidé se tudíž do 
včelaření zrovna nehrnou. Závažným problémem včelařství je i vysoký 

věkový průměr včelařů. K  jeho řešení přispívá i  zakládání včelařských 
kroužků mládeže. V  naší základní organizaci ČSV Brno-Žabovřesky,  
kam přísluší včelaři z Bystrce, Jundrova, Kníniček,  Komína, Žabovřesk 
a  Žebětína, máme již dva včelařské kroužky – jeden u  ZŠ Vejrostova 
(Bystrc) a druhý při ZŠ Plovdivská (Žabovřesky).  

Pro tyto kroužky budujeme u brněnské přehrady – v místě opuštěné-
ho hydrovrtu na k.ú. Kníničky – menší včelařské pracoviště. Magistrát 
města Brna nám se slevou odprodal pozemek bývalého hydrovrtu, pro-
středky na jeho zakoupení nám poskytl jihomoravský kraj. Na vybavení 
tohoto včelařského areálu nám přispívají naše městské části – některé 
penězi či materiálem, jiné přislíbily pomoc alespoň svou pracovní sku-
pinou. Díky této pomoci zde vzniká malé včelařské pracoviště. To bude 
sloužit především včelařům, včelařským kroužkům a začínajícím včela-
řům. Poznat život včel a práci včelaře zde však budou moci všichni, kte-
ré problematika života a  chovu včel zajímá. Pod dozorem zkušeného 
včelaře, tedy jen s minimálním nebezpečím včelího bodnutí, bude mož-
né v krásném prostředí brněnské přehrady získat vědomosti, ale i prak-
tické poznatky o této pro přírodu tak potřebné činnosti. 

Jsem rád, že mezi lidmi ještě nevymizel pocit solidarity a odpovědnosti 
a že většina z nás a zejména zastupitelé a starostové obcí pochopili vý-
znam včelařství. Uvědomují si, že včelařství kromě produkce lahodného 
medu napomáhá udržet rozmanitost naší  krajiny, a že z práce včelařů 
má užitek celá společnost. 

Naše včelařská organizace touto aktivitou navíc poskytuje prostor pro 
smysluplné vyžití volného času našich dětí při tvůrčí činnosti v přírodě. 
Všem – ať již zastupitelům, učitelům našich škol, ale i aktivním včela-
řům – bych chtěl touto cestou za jejich práci a podporu včelařství po-
děkovat a rodiče se školními dětmi pozvat, ať se na naše včelaření při-
jdou podívat.

 Vedoucí včelařských kroužků v ZO  Žabovřesky
Ing.Antonín Pavlíček 

antonin.pavlicek@seznam.cz

Kontejnerový den.
Většina z nás, občanů Kníniček, si zvykla na možnost zbavit se několi-
krát do roka nejrůznějšího harampádí od papíru, dřeva, koberců, plastů, 
přes stavební suť, železo až po zelený odpad ze zahrádek. Většina z nás 
taky považuje tuto tradici za jednu z nejužitečnějších akcí, které pro ob-
čany a rozhodně i pro sebe sama naše městská část dělala a dělá. 

Jaké však bylo moje překvapení, když jsem dovlekl ke kontejnerům sta-
rý litinový radiátor a pracovníci SAKA mně řekli, že tentokrát nebude 
žádný kontejner ani na železo, ani na stavební suť, což  následně potvr-
dila i paní tajemnice na obecním úřadě po telefonátu se zodpovědnou 
pracovnicí Magistrátu města Brna, dokonce s dovětkem, že kontejnery 
na tento druh odpadů už do budoucna nebudou vůbec. Je snad recy-
klace železného šrotu nebo stavební sutě méně ekologická než napří-
klad spalování koberců. Určitě ne.

 Abychom se nakonec nedozvěděli, že tím pravým důvodem je napří-
klad to, že někdo s někým za něco dohodl na magistrátu  monopolní 
postavení virtuální fi rmy Tupolev při recyklaci stavební sutě a virtuální 
fi rmy Van Basten při svozu železného šrotu a zakázal tento druh odpadu 
svážet fi rmě SAKO.  Tedy umožnil výhodu velkým fi rmám na úkor slu-
žeb občanům.  Zajímalo by mě ofi ciální odůvodnění Magistrátu města 
Brna této pro občany jednoznačně nevýhodné změny. Dost by mě ale 
namíchlo, kdybych se mimo jiné dověděl, že tuto změnu má na svě-
domí strana, kterou jsem nedávno (do městského zastupitelstva) volil.  

Aby ale nebylo tak zle, tak na závěr poradíme našemu zastupitelstvu jak 
na to. Zeptejte se na úřadě v Jundrově. Tam to ví – alespoň pokud jde 
o železný šrot. Zavolají například přímo do Remetu, který jim přistaví 
v určený den svůj vlastní kontejner a večer si ho zase odveze – jak jed-
noduché. A tak budeme věřit, že se nám zase kontejnery na železný šrot 
a stavební suť do Kníniček v příštím roce vrátí.   

Mgr. Antonín Filla

Odpověď na članek 
Dobrý den, stejně jako Vy jsem byl nemile překvapen když mi bylo pra-
covníky SITA při sběrném dnu oznámeno že tentokrát se některé ob-
vyklé druhy odpadu nebudou brát a byl jsem odkázán do bystrckého 
“EKO dvora”. Pravým důvodem proč MMB začal redukovat počty kontej-
neru je nedostatek fi nancí. Tato skutečnost se dá v dnešní době chápat, 
co mi ale vadí je to, že nám nebyla dána dopředu informace že dojde 
k redukci kontejnerů. Kdyby tato informace přišla, tak bych se pokusil 
zajistit zbylé kontejnery. I přes tuto skutečnost jsme se pokusili v rámci 
našich možností vyjít občanům vstříc a Vám i  dalším byl odpad ode-
brán naší údržbou. Naší snahou je, aby i nadále sběrné dny probíhaly 
jak v minulosti a naopak se budeme snažit o jejich rozšíření. 

starosta Martin Žák
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Pirátský tábor
Letos poprvé,připravil náš oddíl ve spolupráci s městským úřadem pří-
městský tábor.

Tábora se účastnilo 20 dětí z Kníniček,Bystrce a Rozdrojovic.Na týden 
se z  nás stali piráti,kteří objevovali okolní ostrovy a  získavali kousek 
po kousku mapu k  pokladu.Až přišel konečně den,kdy jsme vyrazili 
za pokladem a nezastavilo nás ani špatné počasí.Mapa nás zavedla na 
hrad Veveří,kde jsme vyhledali starého piráta a  ten nám ukázal kudy 
k pokladu.

Děti prokázaly neobyčejnou odvahu kdy se po jednom,malé po dvoji-
cích vydávaly do sklepení hradu aby si tam vzaly svůj kousek k pokladu-
.A další překvapení je čekalo když přijížděl parník a plavčíci volali,že je-
dou pro malé piráty.Díky špatnému počasí jsme byli jedinní na parníku 
a tak to vypadalo,že loď přijela oravdu jen a jen pro nás.

Kromě boje o poklad byly pro děti připraveny zkoušky, kdy za splnění 
dostaly symbol každé zkoušky v podobě zvířátka na tričko.A děti bo-
jovaly jako lvi aby získaly co nejvíc zvířátek na triko.Kouzelný byl boj 
o  kapříka,který vyžadval 10 min. mlčení.No a  pochopitelně nechybě-
lo spoustu her jak deskových,dobrodružných,sportovních i výtvarných.
Na závěr mohu říct,že děti odcházely spokojené a z ohlasu rodičů vím,-
že jsme uspěli.

Foto z tábora si můžete prohlédnout na www.tom409.blog.cz

Regina Böhmová

Účetní kancelář Čížková
Kounicova 13, 602 00 Brno nabízí komplexní 

služby v oblasti účetnictví, 
daňové evidence a mezd. 

Tel.: 541 211 342, 
e-mail: cizkovajaro@seznam.cz

PRO DĚTI
Možná jste někteří z vás potkali v Kníničkách bílou paní,obra či loupež-
níka.Ano,to se Vám skutečně mohlo stát 13.11 připravil Tom-Rokytná 
pohádkovou akci pro děti-Strašidýlková cesta.

Cesta se skládala z  6-ti stanovišť na kterých byly pohádkové bytosti 
a na každém stanovišti děti plnily úkoly.Začátek cesty odtroubil ponoc-
ný a pak už každý pokračoval jak chtěl.Cesta byla nasvětlena lampióny 
a dýňemi a každý si sebou nesl svůj lampión.Brzy padla tma a pak tepr-
ve vyniklo kouzlo světýlek.Po té, co děti uspěly v úkolech u čerta,oba-
ra loupežníka,ponocného a vodníka dostavily se k bílé paní kde přešly 
cimbuří a mnich jim dal truhlu s pokladem aby si děti vybraly odměnu.
Foto z celé akce najdete na www.tom409.blog.cz

Některým lidem se možná zdá,že akcí pro děti je zbyteně mnoho,já si to 
nemyslím a jsem moc ráda,že mám kolem sebe lidi,kteří mají se mnou 
stejný názor a ochotně mě pomáhali s uskutečněním celé akce.Za což 
jim tímto děkuji a také děkuji Hance Fillové za upečení perníčku,ze kte-
rých měly děti opravdu velikou radost.

Akce se setkala s nebývalým zájmem a účastnilo se jí 80 dětí:o) Z toho 
mám velikou radost a všem kterým se Strašidýlková cesta líbila mohu 
slíbit,že nejbližší akce bude 

KARNEVAL NA SNĚHU.
Jistě chápete,že datum nejde vyhlásit dopředu,proto vás informuji už 
dnes,počítejte s  tím,že něco takového bude a  nachystejte si nějakou 
masku ve které se bude dát sáňkovat,lyžovat nebo jakkoli klouzat ze 
svahu.Jakmile napdne sníh vyhlásíme Karneval na sněhu.
Těším se už teď na všechny děti 

Regina Böhmová 

PF 2011
Veselé Vánoce, hodně zdraví, štěstí,  pohody, Veselé Vánoce, hodně zdraví, štěstí,  pohody, 
osobních i pracovních úspěchů Vám do nového roku osobních i pracovních úspěchů Vám do nového roku 
přeje a na spolupráci  s Vámi se těší přeje a na spolupráci  s Vámi se těší 
občanské sdružení občanské sdružení SOPKa, o.s. SOPKa, o.s. 

Srdečně Vás zveme na tradiční „Štědrovečerní koledování“ 24. 12. 2010 v 21.00 hodinSrdečně Vás zveme na tradiční „Štědrovečerní koledování“ 24. 12. 2010 v 21.00 hodin
 na parkovišti u Cukrárny Anička na parkovišti u Cukrárny Anička
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Město poskytuje 
půjčky z Fondu 
rozvoje bydlení
Město Brno poskytuje vlastníkům nemo-
vitostí na území města Brna půjčky s 3% 
úrokovou sazbou na opravu bytových 
a  rodinných domů a  bytových jednotek. 
Za tímto účelem vyhlašuje prostřednic-
tvím Bytového odboru Magistrátu města 
Brna dvakrát ročně výběrové řízení. 

 
Výběrové řízení je zveřejněno na úředních deskách města a městských 
částí a na internetové adrese www.brno.cz (Správa města > Magistrát 
města Brna > Úsek hospodářský > Bytový odbor > Půjčky z FRBmB). 

O půjčku mohou vlastníci nemovitostí požádat v termínech od 1. 9. do 
15. 10. 2010 a od 1. 12. 2010 do 15. 1. 2011. Žádosti na předepsaném 
formuláři jsou přijímány na Bytovém odboru na Malinovského nám. 
3 nebo na úřadech městských částí, na jejímž území se opravovaná ne-
movitost nachází. Formuláře jsou k dispozici na všech úřadech, kde se 
žádosti podávají, a na výše uvedené internetové adrese. 

K zajištění půjček z Fondu rozvoje bydlení nepožaduje město ručitele. 
Tyto půjčky jsou jištěny zřízením zástavního práva k opravované nemo-
vitosti ve prospěch města po dobu splácení. 

Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový odbor zdarma a poplatky za vede-
ní účtu hradí město. Žadatel hradí poplatek za zápis vkladu zástavního 
práva do katastru nemovitostí. Finanční prostředky čerpá žadatel dle 
konkrétních účelů v níže uvedené tabulce. Po úplném splacení půjčky 
zajistí město výmaz zástavního práva v katastru nemovitostí. 

Bližší informace o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou občané získat 
na Bytovém odboru MMB na Malinovského nám. 3, dveře. č. 280 a 281, 
nebo na telefonních číslech 542 173 502, 542 173 245 a 542 173 287. 

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 5 let 60 tis. Kč/byt. jednotku

ve stávajícím bytě

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 5 let 120 tis. Kč/byt. jednotku

a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku

nebo obnova bytového jádra

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

vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo půdní 8 let 400 tis. Kč/byt. jednotku

vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)

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

Lékárna Konstancie
na pol ik l in ice  Konstancie

Dělnická 53, 624 00 Brno-Komín, 
u zastávky tramvaje a trolejbusu SVRATECKÁ

tel.: 549242940; e-mail: lekarna.konstancie@centrum.cz

Objevte naši lékárnu a využijte
TRVALE VELMI  NÍZKÉ CENY A DOPLATKY
*žádejte slevovou kartu

Luxusní francouzská kosmetika

Exkluzivně v Lékárně Konstancie
 poradenství školeným personálem

 vzorky

DARPHIN
PARIS

nabízíme:nabízíme:
  široký sortiment léčiv, homeopatie, léčivých doplňků   široký sortiment léčiv, homeopatie, léčivých doplňků 
a prostředků zdravotnické techniky a prostředků zdravotnické techniky 
    DĚTSKÝ SORTIMENTDĚTSKÝ SORTIMENT

  výživa HAMI, SUNAR, NESTLE, HIPP atd.. dětská kosmetika  výživa HAMI, SUNAR, NESTLE, HIPP atd.. dětská kosmetika

  dětské hračky a doplňky MAM, NUK, FARLIN, AVENT atd..  dětské hračky a doplňky MAM, NUK, FARLIN, AVENT atd..

  partnerská lékárna KOSMETIKY VICHY, LA ROCHE, BIODERMA, DOLIVA  partnerská lékárna KOSMETIKY VICHY, LA ROCHE, BIODERMA, DOLIVA
    NÁŠ TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK NÁŠ TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK 
dárkový poukaz lékárny, tonometr Omron, elektronická cigareta, dárkový poukaz lékárny, tonometr Omron, elektronická cigareta, 
digitální alkoholtestr digitální alkoholtestr 
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Poradna pro uživatele 
sociálních služeb

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 
www.poradnaprouzivatele.cz, www.nrzp.cz

Naše obce pomáhají včelařům
Včely začínají být téměř ohroženým druhem a na světě včelstev i vče-
lařů kvapem ubývá. Tyto trendy se bohužel začínají dotýkat i včelaření 
v našem kraji a výjimkou není ani Brno. Tuto skutečnost si naštěstí uvě-
domili i jihomoravští zastupitelé, kteří na doporučení prvního náměst-
ka hejtmana pana magistra Václava Božka poskytli v posledních dvou 
letech jihomoravským včelařům záchranné dotace. Téměř pět milionů 
korun pomohlo k ozdravení včelstev a částečně i k obnově a moderni-
zaci základního včelařského vybavení. Část této pomoci půjde i na pod-
poru včelařským kroužkům a začínajícím včelařům.  

V  naší základní organizaci ČSV Brno-Žabovřesky,  kam přísluší včelaři 
z Bystrce, Jundrova, Kníniček,  Komína, Žabovřesk a Žebětína, máme již 
dva včelařské kroužky – jeden u ZŠ Vejrostova (Bystrc) a druhý při ZŠ 
Plovdivská (Žabovřesky).  Pro tyto kroužky budujeme u brněnské pře-
hrady – v místě opuštěného hydrovrtu na k.ú. Kníničky  menší včelařské 
pracoviště. 

Magistrát města Brna nám se slevou odprodal pozemek bývalého hyd-
rovrtu, prostředky na jeho zakoupení nám poskytl jihomoravský kraj. 
Na vybavení tohoto včelařského areálu nám přispívají naše městské 
části – některé penězi či materiálem, jiné přislíbily pomoc alespoň svou 
pracovní skupinou.

Všem – ať již zastupitelům, učitelům našich škol, ale i  aktivním vče-
lařům – bych chtěl touto cestou za jejich práci a  podporu včelařství 
poděkovat a rodiče se školními dětmi pozvat, ať se na naše včelaření 
přijdou podívat.

 Vedoucí včelařských kroužků v ZO  Žabovřesky
Ing.Antonín Pavlíček 

antonin.pavlicek@seznam.cz

KLEINER

www.levnesporaky.cz

SIMPLY CLEVER

Máte vůz starší čtyř let? 
Chcete ušetřit peníze 
při provedení opravy 
nebo výměně 
opotřebovaných dílů?

Pak je právě Vám určena 
šeková knížka plná slev, 
která obsahuje kupony 
s 20% slevou na vybrané 
opravy a řadu dalších 
výhod pro Vás.

Pokud šekovou knížku 
ještě nemáte, je pro 
Vás připravena v našem 
autorizovaném servisu 
Škoda.

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

Je & Ne, spol. s r.o. 
Branka 36 
624 00 Brno 
Tel.: 541 222 011 
www.jene.cz

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

VÍTE, ŽE VÁM VISÍ 
PENÍZE PŘÍMO
PŘED OČIMA?
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Tábor „Dračí vršek“
Občanské sdružení SOPKa, o.s, ve spolupráci s  MČ Brno Kníničky  
uspořádal ve dnech 21.–28. 8. 2010  týdenní letní tábor ve Věchnově 
u Bystřice nad Pernštejnem.

Malí táborníci školního i předškolního věku plnili tucet náročných úkolů 
a vysvobodili sedmero zakletých království od nudy, smutku, lenosti, neši-
kovnosti, hluku, strachu a zmatku, tak jak jim poradil moudrý Děd Vševěd. 
Na závěr vysvobodili hodného draka z rukou zlomyslné princezny. 

Domů si odnesli kromě pokladu a  odměny od draka, hlavně zážitky 
a  hrdost nad tím, co všechno už sami dokázali – spát bez mamky ve 
stanu i pod širým nebem, projít temným lesem kolem pohádkových víl 
a dalších bytostí, sami po sobě umývat ešus a uklízet stan, držet noční 
hlídku s kamarády. 

Věřím, že se dětem náš tábor líbil a že za rok opět vyrazí s námi za dalším 
dobrodružstvím, společně s dalšími kamarády. 
Závěrem, bych chtěl poděkovat všem, kteří podpořili tento tábor ať fi -
nančně, materiálně nebo bezplatnou prací pro naše nejmenší.

Jaromír Keprt
vedoucí tábora 

Hned první den jsme vztyčili vlajku 
Dračího vršku 

Za výbornou stravu získali kuchaři 
„ Řád Zlaté vařečky“ 

Nejčistotnější táborníci byli každý večer odměněni 


