
 Zpravodaj m!stské "ásti Brno-Kníni"ky

strana 1 Zpravodaj m!stské "ásti Brno-Kníni"ky

!íjen 2012

KNIHOVNA JI!ÍHO MAHENA
Po prázdninách se op!t otevírají dve"e KJM v Brn! Kníni#kách. Po-
bo#ka Ondrova 25 pat"í mezi nejmen$í pobo#ky, které jsou ve m!s-
t! Brn!. Na$e knihovna poskytuje základní v%p&j#ní a informa#ní 
slu'by #tená"&m v$ech v!kov%ch kategorií a vyu'ívá v%m!nn% fond, 
kter% nabízí novinkové tituly. 
Knihovna je umíst!na v prostorách budovy Mate"ské $koly (vstup 
hlavním vchodem do M(). Díky finan#nímu p"ísp!vku na$í M), kte-
r% jsme odsouhlasili ke konci minulého roku, se poda"ilo zachovat 
#innost knihovny pro rok 2012 bez jakéhokoli omezení. Provoz 
knihovny pro rok 2012 je hrazen v plné v%$i M) Brno-Kníni#ky.
Letos byla knihovna za finan#ního p"isp!ní M) vybavena novou v%-
po#etní technikou a drobn%m mobiliá"em. Dal$í #ást finan#ních pro-
st"edk& M) byla pou'ita na nákup kni'ních fond&. P&j#ovní doba 
z&stala zachována – tj. )T od 14.00–18.00. I p"es tuto krátkou ote-
vírací dobu nav$tívilo knihovnu v minulém roce 824 náv$t!vník&,  
kte"í si vyp&j#ili 3208 knih. Martin "ák, starosta

KLUB SENIOR" KNÍNI#KY
Skon#ily $kolní prázd-
niny a my, d"íve naroze-
ní, za#ínáme druh% rok 
#innosti na$eho klubu.
Scházíme se ka'd% dru-
h% a #tvrt% #tvrtek v m!-
síci v p"ístavb! $koly – 
Kr#ku, v'dy od 10 do 12 
hodin. Na sch&zkách si 
povídáme, p"edáváme  
si navzájem své zku- 
$enosti, lu$tíme r&zné 
úkoly, trénujeme svoji 
pam!* a pozornost a také trochu cvi#íme. Spole#n! vytvá"íme za-
jímavé v!ci a u#íme se r&zné techniky ru#ních prací.

Ka'dá sch&zka má v programu n!jak% základní nám!t:
13. zá"í – Koní#ky, sb$ratelství, zábavy
27. zá"í – Domácí kuchyn$
11. "íjna – Exkurse do Mahenovy knihovny
25. "íjna – Domov ve tm$ nebo tichu, sociální slu%by ve stá&í
8. listopadu – Dárky, v'roba z pediku
22. listopadu – Adventní v$nce
13. prosince – P&edváno#ní posezení

První sch&zka v roce 2013 bude dne 10. ledna.
Mimo t!chto pravideln%ch sch&zek je$t! p"ipravujeme prohlídku 
hv!zdárny a náv$t!vu $koly tradi#ních "emesel, kde nás zkrá$lí bu-
doucí kosmeti#ky a kade"nice. 
Srde#n! zveme dal$í zájemce z "ad d"íve narozen%ch – nese+te doma 
a p"ij+te mezi nás!            Ing. V$ra Kubíková

Po prázdninové p"estávce vychází dal$í #íslo Kníni#ského zpravoda-
je. Letní m!síce jsme se sna'ili vyu'ít k revitalizaci h"i$* a park&.  
B!hem prázdninov%ch dn& jsme pro Vás roz$í"ili stávající h"i$t! a vy-
budovali jedno nové. Prob!hly úpravy v parcích a dal$í práce na ob-
jektech pat"ících m!stské #ásti. B!hem prázdnin prob!hla realizace 
nového h"i$t! “Píse#,ák” v lokalit! U Luhu. Multifunk#ní h"i$t! bude 
nyní dopln!no o napínací k&ly, branky na florbal a basketbalov% ko$.
H"i$t! na Dolních Loukách bylo osazeno první #ástí zelen!, dal$í v%-
sadba prob!hne v nejbli'$í dob!, jakmile bude vhodné po#así pro 
novou v%sadbu. D!tské h"i$t! jsme vybavili n!kolika nov%mi lavi#-
kami z akátu. 
V "íjnu by m!la b%t dokon#ena i lezecká st!na, na které si budou 
moci v budoucnu vyzkou$et malí i velcí své lezecké um!ní. Dále pro-
b!hla poslední úprava povrchu na h"i$ti U Pilí"e. Nyní je na h"i$ti 
nov% antukov% povrch. H"i$t! je ur#eno p"evá'n! pro vyznava#e te-
nisu, #i nohejbalu, ale jist! si najde i dal$í uplatn!ní mezi sportovci. 
V$echna na$e h"i$t! jsou bezplatn! p"ístupná $iroké ve"ejnosti.
V parku p"i ulici Ondrova byly postupn! opraveny staré lavi#ky, a ty 
které ji' úpln! doslou'ily, byly nahrazeny nov%mi. Stejného osudu 
se do#kaly i lavi#ky p"ed kaplí sv. Cyrila a Metod!je a v parku U Pa-
mátníku. Nyní #ekáme na dodání dal$ích lavi#ek, které doplní ty stá-
vající a umo'ní tak odpo#inek #i relaxaci v na$ich parcích. 

Martin "ák, starosta
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INFORMACE Ú!ADU PRO OB#ANY

 Volby do zastupitelstev kraj(

Volby do zastupitelstev kraj& se konají ve dvou dnech, v pátek  
12. &íjna 2012 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 13. &íjna 
2012 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Voli#em je ob#an obce, kter% je státní ob#an )eské republiky, a ale-
spo, druh% den voleb dosáhl v!ku nejmén! 18 let a je v den voleb 
p"ihlá$en k trvalému pobytu v obci, která nále'í do územního ob-
vodu kraje.
Volební místnost volebního obvodu #. 269 se tradi#n! nachází v bu-
dov! ú"adu, vchod z ulice K Bukovinám.

Prokázání toto%nosti a státního ob#anství 
Voli# po p"íchodu do volební místnosti proká'e volební komisi svou 
toto'nost a státní ob#anství )R platn%m ob#ansk%m pr&kazem nebo 
platn%m cestovním pasem )R. 

Hlasovací lístek obdr'í voli# na adresu trvalého pobytu nejpozd!-
ji 3 dny p"ede dnem voleb, tj. v úter% 9. 10. 2012. V p"ípad!, 'e voli# 
je k trvalému pobytu hlá$en v chatové oblasti, po'ádá o vydání  
hlasovacího lístku p"ímo ve volební místnosti nebo ji' d"íve na ú"a-
d! m!stské #ásti. Pokud dojde k po$kození #i ztrát! hlasovacího líst-
ku, m&'e voli# ve volební místnosti po'ádat o jin% hlasovací lístek.

Úprava hlasovacího lístku
Pokud se voli# neodebere do vyhrazeného prostoru k úprav! hla-
sovacích lístk&, nebude mu hlasování umo'n!no. Ve vyhrazeném 
prostoru vlo'í 1 hlasovací lístek do ú"ední obálky ($edá s razítkem). 
Na hlasovacím lístku m&'e zakrou'kováním po"adového #ísla nej-
v%$e u 4 kandidát& uveden%ch na tém'e hlasovacím lístku vyzna#it, 
kterému z kandidát& dává p"ednost. Jiné písemné úpravy hlasova-
cího lístku se neprovádí. 

Hlasování
Ka'd% voli# hlasuje osobn!, zastoupení není p"ípustné. S voli#em, 
kter% nem&'e sám upravit hlasovací lístek nap". pro $patn% zrak, 
m&'e b%t v prostoru pro úpravu hlas& p"ítomen jin% voli#, nikoliv 
v$ak #len volební komise.
Ze zdravotních d&vod& m&'e voli# po'ádat ú"ad #i volební komisi 
o umo'n!ní volit do p"enosné volební schránky.

Hlasování na voli#sk' pr(kaz
Na základ! tzv. technické novely volebních zákon& (zákon #. 222/2012 
Sb.) byla nov! zavedena mo'nost hlasovat ve volbách do zastupi-
telstev kraj& na voli#sk% pr&kaz. Voli#ské pr&kazy vydává obecní 
ú"ad (ú"ad m!stské #ásti) na 'ádost voli#e zapsaného ve stálém se-
znamu voli#& v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlá$eny volby.
Podle § 26a zákona #. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev kra-
j& a o zm!n! n!kter%ch zákon&, ve zn!ní pozd!j$ích p"edpis&,  
voli#i, kter% nebude moci volit ve volebním okrsku, v jeho' stálém 
seznamu je zapsán, vydá obecní ú"ad na jeho 'ádost voli#sk%  
pr&kaz a poznamená tuto skute#nost do stálého seznamu a do jeho 
v%pisu pro okrskovou volební komisi.
Voli#sk% pr&kaz se vydává pouze voli#&m zapsan%m ve stálém se-
znamu v územním obvodu kraje, kde jsou vyhlá$eny volby.
Voli# m&'e po'ádat ji' dnes o vydání voli#ského pr&kazu:
• 'ádostí v listinné podob! opat!enou ú!edn" ov"!en#m podpisem 
voli$e; ov!"en% podpis 'adatele zákon vy'aduje proto, aby byl vo-
li#, kter% o vydání voli#ského pr&kazu 'ádá, chrán!n p"ed zneu'itím 
tohoto institutu. Pro 'ádost o vydání voli#ského pr&kazu v listinné 
podob! není 'ádn% p"edepsan% formulá". 
P"i ov!"ení podpisu u správních ú"ad& (viz shora ad 1a) lze vyu'ít 
osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 
písm. f) zákona #. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve zn!ní 
pozd!j$ích p"edpis&, je' stanoví, 'e od poplatk& jsou osvobozeny 
úkony pro ú#ely vyu'ití volebního práva. Tuto skute#nost správní 
ú"ad u úkonu vyzna#í.
• 'ádostí v elektronické podob! podepsané uznávan%m elektronic-
k%m popisem voli#e
• 'ádostí v elektronické podob! zaslané prost"ednictvím datové 
schránky.
-ádost musí b%t p"íslu$nému obecnímu ú"adu doru#ena nejpozd!-
ji 7 dn& p"ede dnem voleb, tj. do 5. "íjna 2012.
• osobn!; v tomto p"ípad! není písemná 'ádost vy'adována, nebo* 
obecní ú"ad, kter% je oprávn!n voli#sk% pr&kaz vydat, o 'ádosti vo-
li#e po prokázání jeho toto'nosti u#iní ú"ední záznam, ve kterém 
ve$keré pot"ebné údaje uvede; o vydání voli#ského pr&kazu lze po-
'ádat do okam'iku uzav"ení stálého seznamu, tj. do 10. "íjna 2012 
do 16.00 hod.
Voli#sk% pr&kaz oprav,uje k zápisu do v%pisu ze stálého seznamu 
voli#& ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního 
obvodu kraje, kde jsou volby vyhlá$eny a v jeho' územním obvodu 
je voli# p"ihlá$en k trvalému pobytu.
P"i ztrát! nebo odcizení voli#ského pr&kazu nelze vydat duplikát.

  Va)e cesty k bezpe#í

Jak se správn$ zachovat p&i dopravní nehod$

Stále vzr&stající provoz na silnicích p"iná$í zv%$ené riziko dopravních 
nehod. V této kapitole Vás seznámíme s n!kolika d&le'it%mi radami 
a postupy, jak zvládnout základní úkony p"i dopravní nehod!, a* u' 
jste p"ím%mi ú#astníky nebo sv!dky.
Nejd&le'it!j$í je záchrana lidského 'ivota a zdraví ú#astník& nehod. 
Vypn!te chod motoru havarovaného vozidla (vyndejte klí#e #i kar-
tu ze spínací sk"í,ky), je-li to s ohledem na aktuální situaci mo'né. 
Opus*te havarované vozidlo, a pokud je to mo'né, pomo'te i ostat-
ním opustit vozidlo a místo nehody. Dbejte na vlastní bezpe#nost, 
a co nejd"íve zajist!te místo nehody tak, aby nedo$lo k jejímu roz-
$í"ení – pou'ijte v%stra'né osv!tlení vozu, v%stra'n% trojúhelník,  
reflexní vesty. Pokud je evidentní, 'e zran!né osoby pot"ebují  
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HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRN$ I OKOLÍ, 
VE VLASTNICTVÍ MO%NO I S CHATOU. FINANCE MÁM. 

TEL.: 774 248 403.

KOUPÍM POZEMEK V BRN$ I OKOLÍ, POKUD MO%NO  
STAVEBNÍ &MEN'Í I V$T'Í(. PROSÍM NABÍDN$TE. 

RYCHLÉ JEDNÁNÍ. TEL.: 776 637 839.

bezodkladnou první pomoc (krvácení, zástava dechu), v!nujte se 
nejprve zran!n%m a po jejich stabilizaci p"ivolejte záchraná"e.
Pokud ji' na tís,ovou linku nevolal n!kdo z ú#astník& nehody nebo 
sv!dci, p"ivolejte pomoc. Nemáte-li u sebe mobilní telefon, za-
stavte jiné vozidlo, pomoc zran!n%m nebo ohro'en%m je zákonná 
povinnost ka'dého! Pokud se jedná o vá'nou nehodu, v'dy volejte 
tís,ovou linku 112, jejím' prost"ednictvím budou p"ivoláni:
– hasi#i, kte"í zajistí uha$ení po'áru, vypro$t!ní osob, likvidaci 

$kod nap". p"i úniku látek,
– zdravotnická záchranná slu'by, zajistí o$et"ení a odvoz ran!n%ch,
– policie, ta zajistí zabezpe#ení místa nehody, organizaci dopravy 

v okolí, vy$et"ení nehody.
P"i drobn%ch nehodách jako jsou nap". „poma#kané plechy“ ne-
musíte volat záchraná"e ani policii, pokud se v$echny strany do-
hodnou na vy"e$ení situace, nedo$lo ke zran!ní osob, nehoda vá'-
n! neohro'uje ostatní ú#astníky provozu, a pokud nevznikla $koda 
t"etí osob!.
Do p"íjezdu záchraná"& na místo nehody je t"eba si rozd!lit #innost, 
kterou musíte zajistit. Nebojte se po'ádat kolemjdoucí o pomoc  
#i spolupráci. Zajist!te regulaci #i odklon dopravy. V p"ípad! mo'-
nosti po'áru, p"i podez"ení na mo'n% v%buch nebo p"i úniku ne-
bezpe#n%ch látek opus*te místo nehody spole#n! se v$emi ú#ast-
níky nehody. Ujist!te se, 'e jsou opravdu v$ichni v bezpe#né vzdá-
lenosti. Nezapome,te ani na p"epravovaná zví"ata. 
Pokud vozidlo ho"í a máte k dispozici hasící p"ístroj vhodného  
typu, pou'ijte ho. Haste z bezpe#né vzdálenosti a nikdy se nedot%-
kejte #ásti vozu. Haste zespodu do motorového prostoru, pop".  
otev"en%m okénkem do prostoru kabiny vozu. Teprve pokud nikomu 
na míst! nehody nehrozí nebezpe#í, m&'ete se za#ít v!novat dal-
$ím #innostem. Zajistíme voln% p"íjezd pro záchraná"e nebo vrtul-
níku dáváme znamení nap". reflexním od!vem. Zabezpe#íme ma-
jetek uvnit" i vn! vozidla. V'dy si napí$eme kontaktní údaje ú#ast-
ník& i sv!dk& nehody. 
Po p"íjezdu záchraná"& bu+te k dispozici veliteli zásahu, kterého in-
formujte o aktuální situaci, jakou první pomoc jste poskytli ú#ast-
ník&m nehody, upozorn!te na osoby #i zví"ata, které jste nemohli 
vyprostit apod. .i+te se pokyny záchraná"&.
Jako jeden z posledních krok& se postarejte o svoje havarované vo-
zidlo, tj. kontaktujte svoji poji$*ovnu a zajist!te si odtahovou slu'bu.
Dal)í informace na www.firebrno.cz .

  Vítání ob#ánk(

Podzimní „Vítání ob#ánk&“ pro-
b!hne v sobotu 3. listopadu 
2012 v budov! $koly. Pan sta-
rosta -ák p"ivítá nové ob#ánky 
m!stské #ásti Brno-Kníni#ky  
a p"edá jim dárky od m!stské 
#ásti. Doprovodn% program zajistí d!ti z mate"ské $kolky Studánka 
pod vedením pí "editelky Zrostové. 
D!kujeme i Mate"skému centru Sedmikráska Brno o.s. za dodání dal-
$ích dárk& pro na$e ob#ánky.

  Termíny svozu velkokapacitních kontejner(

V 2. pololetí se sb!rové dny budou konat v sobotu 13."íjna 2011 od 
8.00 do 12.00 hod. 
S ohledem na nutné pln!ní platného zn!ní zákona 185/2001 Sb.,  
o odpadech, i b!hem sb!rov%ch dn& pova'ujeme za nezbytné zno-
vu upozornit, 'e sb!rové dny konané v M) Brno-Kníni#ky jsou  
ur#eny pouze pro sb$r objemného odpadu katalog #íslo 20 03 07 
(nap". objemov! upraven% nábytek, matrace, pe"iny, koberce, d!t-
ské autoseda#ky, plastov% nábytek atd.) a biologicky rozlo%i- 
telného odpadu ze zahrad katalog #íslo 20 02 01 (tráva, listí,  
zelenina, objemov! upravené tj. po"ezané kusy v!tví a kmen& ma-
ximáln! o délce 50cm), a to v'hradn$ od ob#an(-fyzick'ch osob 
nepodnikajících! B!hem sb!rov%ch dn& je nutné se "ídit pokyny 
obsluhy kontejner& ("idi#& vozidel). Nelze zaji$*ovat likvidaci jin%ch 
odpad& #i úklid odpad& ulo'en%ch mimo kontejnery. Dal$í kontejner 
bude ur#en pro 'elezn% odpad.
Do kontejner& na sb!rov%ch dnech tedy NELZE ODEBÍRAT nap".:
elektroza&ízení #i elektroodpady (nap". televize, monitory, PC, 
lednice, pra#ky, rádia, sporáky, va"i#e, my#ky, atd.), zá"ivky #i úspor-
né 'árovky, stavební odpady (nap". „stavební su*“, sádrokarton, 
dve"e, okna, izola#ní materiály, st"e$ní krytinu, bytová jádra, sani-
tární za"ízení, IPA atd.), nebezpe#né odpady (nap". obaly od barev, 
barvy, tiska"ské barvy, tonery, cartrige, kyseliny, rozpou$t!dla,  
fotochemikálie, pesticidy, motorové a jiné oleje, baterie, akumulá-
tory, atd.), pneumatiky, autosklo a ostatní autosou#ástky, sklo,  
papír, PET lahve.
Seznam sb!rn%ch st"edisek odpad& s aktuálními informacemi na-
leznete na http://www.sako.cz/sso/seznam/ 

  Spalování such'ch rostlinn'ch materiál(

Spalování such%ch rostlinn%ch materiál& je v M) Brno-Kníni#ky pou-
ze v t!chto termínech:
duben – &íjen ka%d' den mimo ned$li od 8.00–19.00 hod.
listopad – b&ezen ka%d' den mimo ned$li od 8.00–16.00 hod.

   Zpracovala tajemnice ú&adu

P"J#OVNA PARNÍCH #ISTI#" AQUEL
WWW.PUJCUJEMEPARNICISTIC.CZ
PARNICISTICAQUEL)SEZNAM.CZ 

HEDA)HEDA.CZ
603173021

VYU%IJTE ZAP"J#ENÍ UNIKÁTNÍHO PARNÍHO #ISTI#E, SE KTER*M D"KLADN$ 
A BEZ V$T'Í NÁMAHY A CHEMIE VY#ISTÍTE NEP!ÍSTUPNÁ MÍSTA, 

MASTNOTU NA SPORÁCÍCH, TROUBÁCH #I DIGESTO!ÍCH, ZA'LOU 'PÍNU 
V RÁMECH OKEN, VE SPÁRÁCH OBKLAD" A DLA%EB, ODSTRANÍTE VODNÍ 

KÁMEN A 'PÍNU Z FASÁDY I Z DISK" KOL.. VYU%ITÍ JE 'IROKÉ. 

CENA 600K#/DEN PO P!EDLO%ENÍ TOHOTO INZERÁTU 100K# SLEVA!

HEDA EXPORT+IMPORT, SPOL. S R.O.
PURKY,OVA 99, BRNO KRÁLOVO POLE AREÁL B*VALÉ TESLY, 

BUDOVA S NÁPISEM REDHAT
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LANÁ#EK V ZOO BRNO LÁKÁ 
NA SLONÍ NOHY I VEVER#Í DOUP$!
Brno, 9. 8. 2012 – V brn$nské zoo vzniklo nové centrum Laná#ek. 
Pro ve&ejnost funguje od za#átku srpna, slavnostní otev&ení 
v)ak chystá na ned$li 12. 8. 2012. Práv$ v tento den prob$hne 
v Laná#ku v Zoo Brno akce pro rodiny s d$tmi. T$)it se m(%ete 
na sout$%e, malování na obli#ej a hry s maskotem Patrikem.  
Pro v)echny jsou p&ipraveny drobné ceny a sladká odm$na. 

V#ELA!I JI% OSLAVILI SV"J NOV* ROK
Ano, „je to tak, t"eba je to k neví"e“, ale ke v#ela"&m, 
ale hlavn! k jejich v#elám p"ichází za#átek roku ji' 
brzy po letním slunovratu. V tu dobu ji' v#ely  
toti' za#ínají s p"ípravami na zimu. Z polí i les& 
ji' zmizela v!t$ina kv!t&, které jsou hlavním zdro-
jem v#elí pastvy, proto i v%skyt v#el je v p"írod! ji' pouze sporadic-
k%. Konec starého a za#átek nového v#ela"ského roku nám nejlépe 
charakterizuje úsloví – 'enci na pole, v#ely z pole.
Pro konec starého v#ela"ského roku je mimo jiné charakterické  
i poslední vytá#ení medu, na které musí bezprost"edn! navazovat 
zimní p"ikrmování – tedy ukládání zimních zásob. Ulo'ením zim- 
ních zásob pro v#ely práce prakticky kon#í, pro v#ela"e v$ak je$t! 
zdaleka ne. )eká jej spousta práce p"i úprav! a zvelebování v#elích 
produkt&, v%rob! medoviny i p"i opravách a úpravách v#ela"ského  
ná"adí a v#elích p"íbytk&. Samoz"ejmostí v$ak je i zhodnocení uply-
nulého roku, dal$í vzd!lávání a to jak v#ela"&, tak i spoluob#an&.
V#ela"ské organizace po"ádají na za#átku nového v#ela"ského roku 
– tedy v pr&b!hu zimy, celou "adu odborn%ch p"edná$ek, na kte-
r%ch si v#ela"i p"edávají nejen své poznatky, ale dozvídají se zde  

#ERVEN* KONTEJNER ASEKOL NA 
SB$R DROBNÉHO ELEKTRA A BATERIÍ
Lidé t"ídí, kdy' je to pro n! jednoduché! Stacionární kontejnery úsp!$-
n! "e$í problém se sb!rem drobn%ch elektrospot"ebi#& a baterií.
Kde najdete #ervené kontejnery?
Jejich umíst!ní je orientované do hust! zalidn!n%ch #ástí m!st u se-
para#ních stání na t"íd!n% odpad, aby byl snadn% p"ístup umo'n!n 
co nejv!t$ímu po#tu obyvatel. Lidem, kte"í se cht!jí ekologicky  
zbavit elektronického odpadu, slou'í v Brn! u' 235 sb!rn%ch míst. 
Speciální #ervené kontejnery, které nabízí zdarma spole#nost  
Asekol je v$ak v Brn! pouh%ch #trnáctnáct. Aktuální seznam kon-
tejner& naleznete zde: http://www.asekol.cz/sberna-mista/vse.html. 
V M* Brno-Kníni#ky je tento kontejner umíst$n na rohu ulic  
K Bukovinám a Nová.
Systematick% zp!tn% odb!r star%ch elektrospot"ebi#& funguje v )es-
ké republice u' od roku 2005. Za tuto dobu se kolektivním systém&m 
poda"ilo zajistit recyklaci více ne' 150 tisíc tun elektroza"ízení. Obce 
díky spolupráci v rámci sb!rné sít! u$et"ily stovky milion& korun. 
P"esto t"íd!ní drobného elektroodpadu tvo"í stále jen malou #ást 
objemu sb!ru. Malé p"edm!ty toti' kon#í v popelnici na sm!sn% od-

pad mnohem #ast!ji ne' v!t$í dru-
hy elektrospot"ebi#&. Ob#an&m  
se zdají sb!rné dvory, prodejny a 
opravny spot"ebi#& p"íli$ vzdále-
né a mobilní svoz se koná jen #as-
to jen dvakrát do roka. Spole#nost 
ASEKOL proto vy$la obyvatel&m 
vst"íc a p"ipravila pro n! speciální 
sb!rné nádoby ur#ené pro od-
kládání drobn%ch elektroza"ízení 
– #ervené stacionární kontejnery.

Historie projektu
Testovací fáze: 
• 2007 – ASEKOL instaloval prvních 5 kontejner& v mal%ch obcích 

do 1000 obyvatel ve St"edo#eském kraji.
• 2008 – Dal$í fáze testování ve statutárním m!st! Kladn!.
Realizace:
• od poloviny roku 2008 – ASEKOL postupn! vybavil kontejnery 

dal$í m!sta. V celé )eské republice bylo v polovin! roku 2010  
k dispozici více ne' 100 kus& #erven%ch kontejner&.

Kdo to platí?
Náklady na svoz a zpracování, stejn! jako náklady na po"ízení ná-
dob hradí kolektivní systém ASEKOL.
V%sledky sb!ru:
• Doposud bylo díky stacionárním kontejner&m v )eské republice 

vybráno více ne' 500 tun drobn%ch elektroza"ízení.
• Podíl mal%ch spot"ebi#& na celkovém sb!ru elektroza"ízení se 

zv%$il z 13 % v roce 2006 na 22,5 % v roce 2010.
Martin "ák, starosta

Lanové centrum zahájilo sv&j provoz v brn!nské zoo na za#átku srp-
na 2012. V areálu ho najdete v horní #ásti zoo, hned u v%stupu  
z vlá#ku. B!hem pár dn& si Laná#ek na$el své p"íznivce, denn! tak 
svou zdatnost na p"eká'kách vyzkou$í zhruba stovka d!tí ve v!ku 
od t"í do jedenácti let. 
Celkem je tu pro n! p"ipraveno jedenáct p"eká'ek. Nap". Sloní nohy, 
Vever#í doup! nebo Opi#í tramvaj. Lana jsou ve v%$ce metr a p&l. 
Strach z pád& mít ale nemusíte, pod v$emi p"eká'kami je záchytná sí*. 
Vsup do Laná#ku je zpoplatn!n, za dít! zaplatí-te 60 K#, p"i#em' 
vstupenka platí po cel% den. Zp"íjemnit si tak celodenní prohlídku 
zoo m&'ete v Laná#ku hned n!kolikrát za sebou a za jedny peníze. 

Více informací:
Lucie Kapounová, tisková mluv#í  
tel: +420 608 738 325, +420 725 505 376 
e-mail: kapounova@zoobrno.cz, www.zoobrno.cz

KOUPÍM GARÁ% KDEKOLIV V BRN$ I V HOR'ÍM STAVU.  
DOHODA JISTÁ. 

TEL.: 776 809 213.

KOUPÍM RODINN* D"M V BRN$ &V$T'Í I MEN'Í I VE 'PATNÉM 
STAVU(. JEN SOLIDN$. PLATÍM HOTOV$. JSEM P!ÍM* KUPEC. 

TEL.: 608 730 043. ZN.: BRNO I OKRAJ.
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PRVNÍ BADMINTON KNÍNI#KY OPEN
Pod zá)titou M* Brno – Kníni#ky. Ve dnech 20.–21.10. 2012 se 
bude konat 1. badmintonov' turnaj ve smí)ené #ty&h&e 1. Bad-
minton Kníni#ky Open. 
Turnaj bude probíhat v t!locvi#n! v Kníni#kách, po#et hrajících pár& 
je omezen.
Termín p"ihlá$ení – do 10. 10. 2012
Registrace – 20. 10. 2012 v 9.00 hodin na míst!
Kontaktní osoba – Hana Juránková, 776 099 619
P"ihlá$ky s kontaktem na Vás posílejte na adresu hanajuranek@vol-
ny.cz, nebo do schránky Juránkovi, K Bukovinám 17, Kníni#ky.

Pravidla badmintonu
Po#ítání
Hraje se bez ztrát, na dva vít!zné sety do 21 bod&. Za stavu 20:20 
se uplatní pravidlo, kdy vít!z musí získat o dva body více ne' po-
ra'en%. Za stavu 29:29 vyhrává ten, kdo první dosáhne 30. bodu.
Hrá#i m!ní strany po skon#ení prvního setu, p"ed za#átkem t"etího 
setu (pokud se hraje) a ve t"etím setu, kdy' jedna ze stran poprvé 
dosáhne 11 bod&. Mezi 1. a 2. setem stejn! jako mezi 2. a 3. setem 
je p"estávka v délce 2 minut. 

Podání
Podávající i p"ijímací 
stojí uvnit" p"í#n! pro-
tilehl%ch polí pro po-
dání. Mí# musí b%t ude-
"en pod úrovní pasu. 
Strana, která získala 
podání, servíruje tak 
dlouho, dokud vít!zí ve 
v%m!nách. Strana, která zvít!zila v p"edchozím setu, podává v ná-
sledujícím setu jako první. 
Z pravé strany se podává v'dy na za#átku. P"i zisku sudém po#tu 
dosa'en%ch bod& podává hrá# stojící vpravo. P"i lichém po#tu do-
sa'en%ch bod& podává hrá# stojící vlevo. 
Stejn% hrá# podává, dokud podávající strana neud!lá chybu, pak 
podává druhá strana. Ka'dá strana má jen jedno podání.

Chyby

Hrá# se dotkne sít!

Mí# letí pod sí*í Mí# letí do sít!

Mí# se dotkne t!la hrá#e Mí# ude"en na soupe"ov! stran!

Hrá# se dotkne mí#e dvakrát za 
sebou.

Podání není správn! provedeno 
(letí mimo vyzna#ené pole pro po-
dání, mí# je ude"en nad pasem).

Mí# letí mimo h"i$t! – aut. 

KADE!NICTVÍ, FOLT*NOVA 1, AREÁL SBD PR"KOPNÍK
PÁNSKÉ ST!ÍHÁNÍ - 80 K# / DÁMSKÉ ST!ÍHÁNÍ - OD 230 K#

BARVENÍ - OD 480 K# / MELÍR - OD 580 K#
PRACONÍ DOBA: PO, ST, PÁ 8.30-12, 13-19 HOD., ÚT 14-19 HOD.

OBJEDNÁVKY: 602 889 727

a diskutují i novinky ze v#ela"ského sv!ta. Na informování ob#anské  
ve"ejnosti – nev#ela"& se v$ak velmi #asto zapomíná. P"itom ne-
v#ela"i mají z pohledu v#ela"& a' neuv!"itelné mezery ve sv%ch zna-
lostech nejen o v#elách, ale i o v#elích produktech.
V na$í základní organizaci, která p&sobí v Bystrci, Kníni#kách, Komí-
n!, Jundrov!, -abov"eskách a v -eb!tín! jsme v lo,ském roce zku-
sili tento trend zvrátit. Uspo"ádali jsme v -abov"eskách a v Bystrci 
n!kolik setkání ob#an& se v#ela"i, na kter%ch jsme si povídali o v#e-
lách, v#ela"ení i o v#elích produktech. Tato setkání byla spojena  
s ochutnávkou na$ich med& a n!kdy i medoviny. Proto'e dost lidí 
projevilo o v#ela"skou problematiku zna#n% zájem a diskuse byly 
opravdu zajímavé, chceme v t!chto setkáváních pokra#ovat i v le-
to$ním roce. Jsme p"ipraveni roz$í"it tato setkání do v$ech na$ich 
m!stsk%ch #ástí.
M) Brno-Kníni#ky pro zájemce z "ád ob#an& chystá pravidelná se-
tkání, která se uskute#ní ka'dé 3. úter% v m!síci od 17.00 hod.do 
18.30 hod. Setkání budou probíhat od m!síce listopadu 2012 do 
b"ezna 2013. Ing. Antonín Pavlí#ek      

          lektor a vedoucí v#ela&sk'ch krou%k(    
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Naléhavě hledám RD v Kníničkách,
do cca 6 mil., rychlé a seriózní jednání. Tel.: 775 667 214

D$TSK* SV$T KVÍTEK
Vá'ení rodi#e a milé d!ti, rádi bychom Vás seznámili s mo'ností na-
bídky aktivit d!tského centra „ D!tsk% sv!t Kvítek“, které bude ote-
v"eno ve Va$í m!stské #ásti ve $kolním roce 2012/2013 v m!síci "íjnu.
Aktivity pro rodi#e a d!ti provozujeme úsp!$n! ji' 7. rokem v pro-
storách um!lecké $koly Brno, Kubí#kova 8. 
Cht!li bychom Vám nabídnout tyto aktivity:
• Mini)kolka – program zam!"en% na v$estrann% rozvoj d!tí ji' od 
1,5 roku, bez rodi#&.
• V'tvarné cvi#ení#ko – spole#né v%tvarné tvo"ení rodi#& a d!tí, 
doprovázené básni#kami a pohybovou aktivitou, pro d!ti od 1 roku
• V'tvarné tvo&ení – zam!"ené pro d!ti p"ed$kolního i $kolního 
v!ku. (v p"ípad! zájmu mo'né i pro dosp!láky)
• Sportík Kvítek – sportovní dovád!ní v t!locvi#n!.
Aktivity v prostorách u#ebny V Kr#ku a t!locvi#ny v Kníni#kách 
(vchod z ulice U Kaple)

Pond$lí a st&eda od 8.00 do 12.00 hod. MINI+KOLKA – pro d!ti 
od 1,5 roku bez rodi#&. Cena: 250 K#/dopoledne. V p"ípad! zájmu 
budou otev"eny dal$í dny, ve kter%ch bude mini$kolka probíhat.
Pond$lí – V,TVARNÉ TVO!ENÍ – Skupinky: 15.15–16.00 hod. (pro 
rodi#e s d!tmi), pro d!ti od 3 let = 16.00–17.00 hod. , 17.00–18.00 hod. 
Cena: 120 K#/1 lekce, platba je v'dy na #tvrtletí (1.10.–10.12. = 11 lek-
cí = 1320 K#) – zábavné tvo"ení r&zn%mi v%tvarn%mi technikami.
Úter' – SPORTÍK KVÍTEK – Skupinky: 15.00–16.00 hod. (d!ti s ro-
di#i), 16.00–17.00 hod. (d!ti bez rodi#&). Cena: 100 K#/1lekce, platba 
je v'dy na #tvrtletí (2.10.–11.12. = 11 lekcí = 1100 K#) – sportovní dová-
d!ní v t!locvi#n!.
Informace a zápisy na tel. #. Dana Fialová 604 840 740 a Helena 
Sedlá#ková 605 387 456, také na: dafialova@seznam.cz, sedlacek.
helena@seznam.cz
(Jako potvrzení Va)eho zájmu o ú#ast v n$které z aktivit je úhra-
da zálohy 1000 K#. D$kujeme za pochopení.)
Ve$keré dotazy k #innostem Vám velice rádi zodpovíme také na 
osobní sch&zce, dle sjednaného termínu a na kontaktech viz. v%$e.
Budeme se t!$it na úsp!$nou spolupráci.

Bc. Dana Fialová a Helena Sedlá#ková 

MALÍ!SKÉ A NAT$RA#SKÉ PRÁCE MALÉHO 
I VELKÉHO ROZSAHU 

TEL: 724 118 862. ZN. PO NÁS SE NEUKLÍZÍ.

KURA %ALUZIE, ROLETY, MARK*ZY
NABÍZÍME SLU%BY V OBLASTI DODÁVKY A MONTÁ%E VE'KERÉ STÍNÍCÍ  

TECHNIKY. HORIZONTÁLNÍ, VERTIKÁLNÍ A VENKOVNÍ %ALUZIE, MARK*ZY, 
ROLETY, SÍT$ PROTI HMYZU, GARÁ%OVÁ VRATA.

KURA %ALUZIE, MARK*ZY, STÍNÍCÍ TECHNIKA 
BYSTRCKÁ 38, 624 00 BRNO &AREÁL OBI BYSTRC 2.PATRO( 

TEL.: +420 541 211 031 MOBIL: +420 608 757 410 
EMAIL: INFO)ZALUZIEKURA.CZ, WWW.ZALUZIEKURA.CZ
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Výletní hospoda
PRINCEZNA

SENIOR LINKA BEZPE#Í MP BRNO
Mo%ná se Vám to u% také stalo. U domovních dve&í zazvoní zvo-
nek a #lov$k stojící p&ed nimi se domáhá vstupu dovnit& s od(-
vodn$ním, %e je pracovníkem plynáren, elektráren, vodáren 
anebo zam$stnancem sociálního odboru. A Vy váháte, zda uv$-
&it. P&esto%e mnozí pochopili, %e opatrnosti není nikdy dost, 
stále se objevují p&ípady, kdy podvodníci zneu%ijí d(v$ru  
star)ích lidí a pod záminkou nutné #innosti nájemníky p&ipraví 
t&eba i o celo%ivotní úspory.

Mo'ností, jak vyzrát na lidi s nekal%mi úmysly je p"itom celá "ada. 
Od viditeln%ch pom&cek, jimi' jsou nap"íklad domovní "etízky, a' 
po takové, které nevy'adují 'ádné po"izovací náklady. Jednou  
z mo'ností, kterou u' p"ed n!koliky lety uvedli do provozu strá'-
níci odboru prevence MP Brno, je tzv. Senior linka bezpe#í. Její prin-
cip je jednoduch%. Na tel. #ísle 541 248 844 jsou strá'níci ka'd% pra-
covní den (po–#t 7.30–17.00, pá 7.30–14.30) p"ipraveni podat ob-
#an&m informace o tzv. neobjednan%ch slu'bách. To jsou p"esn! ty 

p"ípady, kdy u dve"í zvoní neznám% 
#lov!k. Praxe ukázala, 'e pachatelé 
trestn%ch #in& nej#ast!ji vystupují jako 
fale$ní plyna"i, elektriká"i, voda"i nebo 
sociální pracovníci.
Pokud vám tedy u dve"í zazvoní n!jaká 
neznámá osoba, která tvrdí, 'e jde vy-
konat konkrétní #innost, zjist!te si její 
toto'nost a #íslo pr&kazu a ihned vyto#te linku 541 248 844, kde 
vám strá'níci obratem v databázi MP Brno ov!"í, zda doty#n% figu-
ruje na seznamu pracovník& dané firmy. Podvodník v okam'iku, kdy 
zjistí, 'e si jím uvád!né údaje ov!"ujete a o jeho p"ítomnosti tak  
informujete policii, místo pravd!podobn! velmi rychle opustí.  
Pokud se tak stane, oznamte prosím ve$keré Vám známé údaje  
k jeho osob! na tís,ovou linku 156. Je lépe vylou#it nedorozum!ní 
ne' riskovat, 'e se ob!tí p"ípadného podvodníka stane n!kdo jin%.
Více informací o Senior lince bezpe#í, ale i vzory pr&kaz& pracovní-
k& vybran%ch institucí, najdete na www.mpb.cz, v Poradenském cen-
tru MP Brno na K"enové ulici 4 nebo na tel. 544 252 617.

                           Pavel +oba, mluv#í MP Brno

#ISTÍME KOBERCE OD 12 K#/M2, 
#ALOUN$NÉ SEDA#KY 80-100 K#/SEDÁK, 

#ALOUN$NÉ %IDLE 20-30 K#/KS, 
MYJEME OKNA OD 8 K#/M2, 

PROVÁDÍME KOMPLEXNÍ ÚKLIDY BYT", DOM", 
KANCELÁ!Í, PROVOZOVEN... 

STA#Í ZAVOLAT FIRMU POKORA - 608 744 826.

P!IJ"TE VOLIT 12. - 13. 10. 2012

BEZPE!NÁ BUDOUCNOST
PRO NÁ" KRAJ
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