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Slovo místostarosty:
Kam s nimi?
Když se před několika lety rozhodovalo o budoucnosti mateřské školy a budovy, v které dnes
spolu s Knihovnou Jiřího Mahena sídlí, nabízelo se několik možností. Od komerčního využití prostor
až po stav, který máme dnes.
S odstupem času vidím rozhodnutí tehdejších zastupitelů zachovat školku a ještě ji dále
rozšířit o jednu třídu na kapacitu 50 dětí jako velmi prozíravé a správné.
Po tomto kroku pak musely zcela logicky následovat investice, jak do budovy, tak i do
zařízení školky, aby byly splněny požadavky a potřeby vyplývající z jejího využívání. Došlo k úplné
rekonstrukci kuchyně a bylo přestavěno první patro školy, ve kterém dnes mají třídu předškolní děti –
Sluníčka.
V loňském roce pak byla provedena výměna starých a nevyhovujících oken a dveří za nové,
společně se zateplením a novou fasádou budovy. Tím však snaha zastupitelstva vybudovat pro naše
nejmenší (a nejen pro ně) příjemné prostředí nekončí. V jarních měsících bude osazeno hracími prvky
hřiště v lokalitě U Luhu nad bývalým písečňákem, čímž bude dokončena další plocha k dětským hrám.
Naše městská část společně s Magistrátem města Brna pracuje na výkupu pozemků od
soukromých vlastníků v lokalitě Dolní Louky, kde by mělo vzniknout tzv. Svratecké údolí s plochami
rekreační zeleně. Na konkrétním využití dané plochy, která má přes 66.000 m2, by se v budoucnu
měly podílet i Kníničky. Jelikož již nyní je ve vlastnictví Statutárního města Brna více jak polovina
těchto pozemků, nabízí se právě zde možnost zřízení dalšího dětského hřiště.
Jsem si naprosto vědom toho, že i děti školou povinné potřebují mít pro své volnočasové
aktivity odpovídající prostory. Proto uvažujeme o využití podkrovního prostoru školy a z části i
spojovacího krčku k tělocvičně pro zřízení sportovně-kulturně-vzdělávacího centra. Pochopitelně, že
toto místo by nesloužilo jen pro děti a dospívající mládež, ale jistě by se stalo místem, kde bychom se
my, Kníničáci, setkávali.

Mgr. Ing. Lubomír Juránek
místostarosta
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INFORMACE ÚŘADU:
SPLATNOST MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSA PRO ROK 2008:
Splatnost místního poplatku ze psa pro rok 2008 je do 31.3.2008. Držitelé psů mohou
poplatek zaplatit na pokladně úřadu. Po domluvě na telefonním čísle 546 210 216 lze platbu zaslat
přímo na účet MČ Brno - Kníničky.
Základní sazba rodinný dům
400,-Kč/rok
Základní sazba bytový dům
1.000,-Kč/rok
Sazba poplatku za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jediným zdrojem příjmů, nebo sirotčího důchodu
200,-Kč/rok
Zvýšení poplatku za druhého a každého dalšího psa v domácnosti
+ 50%
Při osvobození od placení poplatků či při nároku na sníženou sazbu se prokažte aktuálním potvrzením.

NOVÁ SLUŽBA PRO OBČANY:
Kromě agendy vidimace a legalizace (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu),
kterou občané MČ Brno - Kníničky hojně využívají již třetí rok, jsme pro Vás připravili další službu.
Správní poplatek za vidimaci a legalizaci zůstává ve stejné výši: za každou ověřenou stránku i započatou 30,-Kč a za každý
ověřený podpis 30,-Kč.
ÚMČ Brno - Kníničky se zapojil do projektu Czech POINT. Czech POINT je asistované místo pro komunikaci
občana s veřejnou správou, které umožňuje poskytovat ověřené výpisy z centrálních registrů. V současné době zajišťujeme
ověřené výstupy z Obchodního rejstříku, Katastru nemovitostí a Živnostenského rejstříku. Připravuje se rozšíření i o
výpis z rejstříku trestů. Tyto ověřené výstupy se vydávají na počkání po úhradě správního poplatku, který činí 100,-Kč za
první stránku a 50,-Kč za každou další i započatou stránku.
Další informace Vám podá tajemnice úřadu, která tyto agendy vykonává. Telefonní číslo: 546 221 550.

TERMÍNY BLOKOVÉHO ČIŠTĚNÍ:
Strojní předčištění místních komunikací a chodníků od posypového materiálu: 21. 3. 2008
Blokové čištění po ukončení zimního období:
21. 4. a 28. 4. 2008
Blokové čištění místních komunikací, chodníků a komunikací Zákos:
1. kolo
16. 6. a 23. 6. 2008
2. kolo
20. 10. a 27. 10. 2008
Čištění komunikací vnější Zákos:

30. 6 2008

TERMÍNY SVOZU VELKOKAPACITNÍCH KONTEJNERŮ:
Sběrové dny se konají v pátek 28. 3., 13. 6. a 17. 10. 2008 obvyklém stanovišti (ulice K Bukovinám mezi domy č. 9 a 11).

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ:
Prosíme rodiče nově narozených dětí, kteří se chtějí zúčastnit „Vítání občánků“, aby se přihlásili tajemnici úřadu na
telefonním čísle: 546 221 550.

Zpracovala Bc. Barbora Dvořáková, tajemnice ÚMČ
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zdrojem hluku je právě silniční doprava. Nejen uvnitř
městských center, ale i doprava tranzitní, především
kamionová. Na stránkách ministerstva zdravotnictví se nyní
můžete podívat, v jak hlučném prostředí žijete.

Kraj volá: R 43 – vše rozhodnuto! Stalo se ale vůbec
něco podstatného?
Evropa volá: R43 přes Brno nezaplatíme.

Decibely prokazatelně poškozují zdraví a Evropská unie se
rozhodla vyhlásit decibelům boj. Státní Ředitelství silnic a
dálnic již nyní oznamuje, že nedokáže "protihlukový" zákon o
ochraně veřejného zdraví naplnit. Na protihluková opatření ale
údajně nemá dostatek peněz. Nové chyby se ale dějí i nadále.
A to včetně R43.

Vážení čtenáři,
omlouvám se za ironický titulek dnešního článkuale je to právě ono, co mně napadá při povídání s mými přáteli
o R43.
Záměrně, zdá se, se mezi Brňany opět šíří mylné informace,
vyplývající třeba z prosincového usnesení Jihomoravského
kraje

V Brně máme katastrofickou situaci, kdy téměř 10 procent
lidí-více než 30 tisíc- je vystaveno hluku nad 70 dB. Toto číslo
je proporcionálně srovnatelné s Prahou. Přidávají se k němu i
další tisíce obyvatel brněnské aglomerace: Troubska,
Ostopovic, Modřic, ...

Trocha historie nikoho nezabije:

Jeví se jako vážné porušení zákona, že i tam, kde jsou
zákonné limity hluku již překročeny, chtějí orgány kraje
zavést další tranzitní dopravu.

V září 2007 schvaluje zastupitelstvo JmK zadání
zásad územního rozvoje kraje s požadavkem na VARIANTNÍ
řešení koridoru. Přibližně za tři měsíce, v prosinci, doporučuje
boskovickou variantu R43 již déle nesledovat! (Pro
zajímavost: Obdobné usnesení přijalo vedení JmK i v červnu
2006, ale nemělo žádný dopad.)

Evropská Unie a Ombudsman

Jistě jsme všichni překvapeni - nejen z tak rychlé změny
názoru, ale i proto, že stavební zákon je přece závazný. Pro
všechny v této republice! A navíc - obecně je přece známo, že
zatím stále neexistuje zákonem předepsaný dokument EIA,
tedy řádně sepsaná a schválená studie o dopadu na životní
prostředí, jež musí obsahovat nezbytné náležitosti jako je třeba
porovnání jednotlivých variant.

¾

Za největší úspěch lze ale pokládat, že po jednání
Ministerstva dopravy a Evropské komise byla
z financování z peněz EU vyňata celá silnice R43.
Bylo tím potvrzeno, že EU nesouhlasí
s navrhovaným řešením a požaduje naplnění
evropských zákonů, které mimo jiné požadují, aby
transevropské silnice se vyhýbaly hlavním sídelním
útvarům, čímž město Brno nepochybně je.

¾

Brněnský Ekologický právní servis, který zastupoval
11 občanských sdružení podal stížnost k ochránci
veřejných práv. EPS vyslovil svůj nesouhlas se
způsobem pořizování tzv. prvních dvou variant
Územního plánu města Brna z roku 2006, kde R43
měla vést okolo nás.. V mnoha bodech své stížnosti
dostal za pravdu a o pochybení jednotlivých orgánů
bude ombudsman informovat chybující instituce a
jejich nadřazené orgány.

¾

Dále podal brněnský Ekologický právní servis k
Evropské komisi stížnost na Českou republiku.
Schvalování staveb silnic a dálnic probíhá postupně
po úsecích, tvrdí EPS. Směrnice EU však
požaduje, aby celá stavba byla posuzována
najednou. U nás předkládají investoři ke schválení
nejprve ekologicky "nezávadné" úseky. Úseky,
jejichž dopad na životní prostředí je největší,
dostávají úředníci jako poslední a jejich trasa je již
ovlivněna navazujícími stavbami. A tak se třeba
stalo, že trasa dálnice D8 přes CHKO byla "jediným
řešením” .

Jestli dovolíte, pojďme se spolu podívat, co k tomu uvádí
některý denní tisk, a následně jak i nadále pracují občanská
sdružení a Ekologický právní servis.
Brněnský metropolitan ve svém únorovém vydání otiskl
článek zastupitele města Brna “Kdo zdržuje stavbu trasy R43”.
Pan Ing. Pavel Březa v něm píše m.j. o nepřípustnosti
prosincového doporučení JmK:
“Rada JmK jakožto politický orgán zasahuje do zpracování
územně plánovacích dokumentací a sděluje zpracovateli, co
má posuzovat a co ne a pokud by se zpracovatel dokumentace
jejím usnesením řídil, pustil by do dalšího projednávání
dokumentaci závadnou. “
Ing. Březa píše ve svém článku o panice, která se zřejmě
zmocnila vedení kraje při zjištění, že R43 není zařazena mezi
dopravní stavby České republiky na nejbližší období.
Dále uvádí, že možná chce vedení kraje před blížícími se
volbami alespoň přesvědčit obyvatele kraje o své dobré vůli,
nicméně- na místě by bylo spíše vysvětlení, proč zdržuje tím,
že se vytrvale brání dodržování principů projednávání územně
plánovacích dokumentací- posouzení variant z hlediska vlivu
na životní prostředí.
“Kdyby nebyl ohýbán zákon, aby se podařilo prosadit předem
danou verzi, mohli jsme mít územní dokumentaci umožňující
realizaci stavby R43 k dispozici již před několika lety.”

Obdobná situace by mohla nastat při schvalování JZ
tangenty města Brna Troubsko – Modřice. Území jihozápadně
od Brna, kterým by měla procházet, již v současnosti trpí
překročenými limity hluku a znečištěným ovzduším.

Nově zvolení zastupitelé města Brna se naopak rozhodli zadat
takové posouzení verze územního plánu, který nezahrnuje R43
na území našeho města - hledají korektní řešení tak, aby tolik
potřebná komunikace R43 mohla sloužit svému účelu, po
napojení přivaděčem jak pro dopravu do Brna, tak i jako
obchvat města pro odstranění tranzitní dopravy z celého Brna.

Vážení čtenáři, doufám, že Vás tyto informace zaujaly a těším
se na další setkání s Vámi v příštím čísle zpravodaje.

Tolik informací k propagandistickému usnesení vedení JmK z
prosince 2007 a nyní docela krátce k hlukovým mapám:

Ing. Irena Baráková
Email: aneri2@seznam.cz
Použité zdroje pochází od EPS, OS pod vedením doc. Firbase,
dále z denního tisku a stránek aktualně.cz

Evropská unie a decibely
Výsledky studií potvrzují, že nejvýznamnějším
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s opékáním špekáčků a večerním posezením se zpěvy u
kytar a dalších nástrojů.
O podrobnostech budete ještě informováni
formou letáku.
Věříme, že setkání u her, sportu a zábavy přispěje
k lepšímu vzájemnému poznání a pochopení.
Nashledanou na příští akci

COUNTRY BÁL se skupinou ZIMOUR a 2.
Kníničské lihobraní
Od posledního výtisku Kníničského zpravodaje
uplynuly již dva měsíce, a proto bych rád shrnul, co se
nám, občanskému sdružení SOPKa, o. s., podařilo
uskutečnit a co v nejbližším termínu plánujeme.
První akcí po Mikulášské Oldies párty, o které
jsme Vás již informovali v minulém Zpravodaji, byl
turnaj ve stolním tenisu. I když blížící se Vánoce jistě
ovlivnily počet účastníků, přesto se nás sešlo dost. A
byly to bitvy. Stejně jako na podzimním Sportovním dni
se ukázalo, že nejlepší hráči stolního tenisu (kategorie
dospělí) v Kníničkách jsou v rodině Hrdličků. Ve finále
se potkal táta Jirka se synem Tomášem. A tak jako na
podzim, zlato si opět odnesl Tomáš. Na třetím místě se
umístil Honza Moučka ze Zámostí. V kategorii dětí bylo
pořadí: 1. Keprt Jan, 2. Keprt Tomáš, 3. Zouhar Patrik
– ten zároveň vybojoval s Jirkou Hrdličkou bronz ve
čtyřhře.
Na Štědrý večer při Štědrovečerním koledování
se nás asi tři desítky sousedů sešly na parkovišti u
Cukrárny Anička. Děti se navzájem pochlubily, co jim
přinesl Ježíšek, zazpívali jsme si koledy, popřáli jsme si
hezké Vánoce, v garáži u pana Tesaře poklábosili
s přáteli, někdo si dal pivko na cestu a s uklidněnou
myslí jsme se rozešli domů. Bylo to velmi příjemné
ukončení hektického období předvánočního shonu a
začátek nejkrásnějších rodinných svátků. Třeba se nás
letos sejde víc.
Další akcí byl Festival stolních her. Soutěžily
děti, soutěžili i dospělí. Vypsány byly tyto soutěže:
mariáš, šachy, dáma, člověče, nezlob se, pexeso,
piškvorky, sudoku, kostky. Největší zájem byl o šachy,
mariáš a člověče, nezlob se. Všichni jsme se dobře
bavili.
Výsledky: Kníničská kafka (mariáš): Zdeněk Rozmahel;
Pat a Mat (šachy): 1.Jaromír Keprt, 2. Václav Pumpla,
3. Pavel Staněk; Kostky: Helena Rozmahelová, 2. Mirka
Keprtová, 3. Markéta Staňková; Člověče, nezlob se: 1.
Markéta Staňková, 2. Václav Pumpla, 3. Jan Moučka
st.; Sudoku: 1. Iva Mynářová; Dětská kategorie:
Piškvorky: 1. Katka Žáková, 2. Petra Pumprlová, 3. Jan
Keprt; Člověče, nezlob se: 1. Mareček Filla; Pexeso: 1.
Petra Pumprlová, 2. Jan Keprt, 3. Anežka Staňková.
V kategorii děti se dále zúčastnili:Žáková Katka a
Markétka, Rozmahelová Nikolka a Rozmahel Zdeněček,
Staňková Liduška, Smejkal Lukáš a Michal. V obou
kategoriích zvítězili všichni, kdo přišli.
A co chystáme v nejbližší době?
Jak napovídá nadpis článku, připravujeme na 15.3.2008
od 19:00 v tělocvičně v Kníničkách COUNTRY BÁL se
skupinou Zimour společně s 2.ročníkem Kníničského
lihobraní.
Ženy, víno, tanec, zpěv; každý dle své chuti. Bohatá
tombola. Soutěž o nejlepší vypálený domácí mok a
následná dražba nejen vítězných vzorků.
Soutěžní pálenky se shromažďují u Slávka Mrtvého, ul.
Nová 3, případně Tondy Filly, ul. K Bukovinám 16.
Tonda Filla je loňským vítězem a vyzyvatelem všech
místních i přespolních výrobců.
Všichni jste srdečně zváni. 30.4. 2008 v lesním altánu
proběhne tradiční Pálení čarodějnic
Pro děti i dospělé bude zajištěno občerstvení

Ing.Jaromír Keprt
předseda SOPKa, o.s.

Jste hrdí na svou vlastní kořalku?
Přihlaste ji do amatérské soutěže ovocných pálenek
2. ročník „Kníničského lihobraní“,
které se bude konat v rámci country bálu v Kníničkách
v sobotu 15. března 2008.
Do soutěže mohou být přihlášeny pálenky bez
rozdílu druhu ovoce, bez rozdílu stáří, čisté i směsky,
přednostně s kníničským původem.
Přihlaste se co nejdřív, nejlépe do konce února,
na tel.: 723 466 940.
Loňského prvního ročníku se zúčastnily pouze
4 vzorky, z čehož pocházel pouze jeden z Kníniček. To
je jistě škoda.
Nestyďte se a obětujte této nadějné vznikající
tradici jeden litr svého tekutého zlata. Kdo bude druhým
vítězem?
Za loňské soutěžící Vás zve Antonín Filla.
-------------------------------------------------------------------!!Upozornění: Nejedná se o certifikovanou soutěž Unie
destilatérů ČR!!

Výzva k zamyšlení
Názorem na ochranu životního prostředí
nejsem žádný extremista, ale přece jsem spíš mírně
„bursíkovsky“ zelený než „klausovsky“ modrý. Ani
jeden z těchto táborů nezpochybňuje fakt neustále se
zhoršujícího stavu ovzduší. V zimním období - letos,
stejně jako v zimách předchozích - se vždycky nechám
vytočit přístupem některých našich spoluobčanů, kteří
stále topí uhlím, dřevem a bůhví čím ještě. Jsou opravdu
večery, kdy se nedá před spaním vyvětrat, natož jít na
procházku a opravdu se stydím, když do toho uhelného
smradu vyprovázím návštěvu. Touto cestou bych chtěl
vyzvat k zamyšlení a změně nejen ty, co nám tím uhlím
vytrvale poškozují zdraví, ale i naše zastupitelstvo, zda
by se tuto situaci nepokusilo nějak zlepšit. Nemyslím
rovnou restrikcemi, ale motivací ke změně vytápění v
těchto “černých“
domech. Například nějakým
finančním zvýhodněním - příspěvkem - byť
symbolickým - na zřízení plynové přípojky nebo nákup
plynového kotle. Nevím.
A víte, jak se nám změní, nebo by se mohlo
ještě změnit, ovzduší, kdyby nám za chalupama jezdily
další tisíce aut? To jen tak na okraj - pro zastánce R 43.
Mgr. Antonín Filla
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Dům ochránců přírody, Panská 9, 602 00 Brno, ve
kterém sídlí tyto organizace: Základní organizace ČSOP
Veronica
veronica@veronica.cz, tel. 542 422 757, www.veronica.cz
Redakce časopisu Veronica
casopis@veronica.cz, tel. 542 422 756, www.veronica.cz
ČSOP, Regionální sdružení v Brně
rscsop.brno@ecn.cz, tel. 542 422 753, www.csopbrno.cz
Nadace Veronica
jasna.flamikova@ecn.cz, tel. 542 422 775,
www.nadace.veronica.cz
Zelený telefon 542 422 750 
Ekologická poradna Veronica je otevřena ve dnech
pondělí až čtvrtek 9–18 h., v pátek 9–14 h.

Kde: Brno – Soběšice;
Pořádá: Ekologický institut Veronica a Rezekvítek
Kontakt: tel. 542 422 750, e-mail: veronica@veronica.cz
Více informací k akcím najdete na www.veronica.cz

Církevní střední zdravotnická škola s.r.o.
Grohova 14/16, 602 00 Brno

Vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Akce ochránců přírody

v úterý 15. 1. 2008 od 14.00 do 17.00 hodin
Ve školním roce 2008/2009 otevíráme obory

► Březen 2008 ◄

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT
ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM
OŠETŘOVATEL

• 4. března – Setkání přátel přírodní zahrady
Předpěstování sadby teplomilných zelenin a novinky o
melounech s Dr. Slabým, MZLU a Helenou Vlašínovou
v Literární kavárně knihkupectví Academia od 16.45h.
Kde: Literární kavárna knihkupectví Academia, nám.
Svobody 13, Brno
Pořádá: Ekologická poradna Veronica a Helena Vlašínová
Kontakt: tel. 542 422 750, e-mail:veronica@veronica.cz
• 17. března – 10. dubna – Zajímavosti
Brněnského stromu roku
aneb co se nedostalo do finále i něco navíc. Výstava na níž
uvidíte stromy, jež mají zajímavý příběh, zvláštní růst,
zaslouží si obdiv pro to, čemu odolávají ve svém okolí
nebo je jen krásné se na ně dívat... A získáte informace k
anketě Brněnský strom roku.
Kde: Knihovna Jiřího Mahena, Kobližná 4;
Pořádá: Ekologický institut Veronica
Kontakt: tel. 542 422 757, e-mail:
lucie.novakova@veronica.cz
• 26. března – Exkurze do parku Lužánky
Zveme vás na exkurzi s odborným doprovodem po
rozličných druzích stromů i jiných zajímavostech parku
Lužánky, který má již více jak 220letou historii. Čas
a místo srazu sledujte na www.veronica.cz nebo se stavte
v naší poradně.
Kde: Park Lužánky;
Pořádá: Ekologický institut Veronica,
Kontakt: tel. 542 422 757, e-mail:
lucie.novakova@veronica.cz
• 27. března – Péče o brněnské parky
Panelová diskuse pro širokou veřejnost o územních
systémech ekologické stability v Brně, tj. soubory center a
cest přírodního prostředí ve městě. Začátek v 17h.
Kde: Kulturní a komunitní centrum Slévárna Vaňkovka,
Ve Vaňkovce 1, Brno
Pořádá: Ekologický institut Veronica
Kontakt: tel. 542 422 757, e-mail:
hana.chalupska@veronica.cz
• 29. března – Sázení vánočních jedliček
Tradiční společná výsadba vánočních jedliček z květináče
do lesa. Sraz hostitelů stromků na zastávce Lesní školka
(Soběšice, autobus č. 43). Od zastávky na místo výsadby
povedou šipky. Pro účastníky bude připraveno občerstvení.
Slavnostní výsadba se koná v lesích Školního lesního
podniku Masarykův les Křtiny MZLU v Brně.

Rozhodnete-li se pro zdravotnictví, rozhodnete se pro
obor s nejvyšší možností uplatnění v praxi.
Rozhodnete-li se pro Církevní střední zdravotnickou
školu, kterou najdete v Brně na ulici Grohova 14/16,
rozhodnete se pro školu s maximální péčí o vaše děti. Na
naší škole se neplatí školné, poskytujeme bezplatné
vzdělávání.
Informujte se na telefonu 541 246 863,
nebo na webových stránkách školy www.grohova.cz

Milé maminky, babičky, tety
děvčátka a chlapci!
Už jste si s námi hráli v kníničské tělocvičně?
Ne? Rádi Vás mezi námi uvítáme vždy ve čtvrtek
od 9.30 do 11.30 hod.
Během kratičké doby existence „klubu maminek
v Kníničkách“ nás objevilo přes deset dětí.
Každá
maminka
přispěla
malým
dílkem
do
programu nebo přinesla hračku- míče, motorku,
stan, závěsné houpací křesílko. Tělocvična není
zatím příliš vybavená a tak zde platí víc než kdy
jindy, že:
vše záleží jen a jen na nás ☺
Myslím ale, že mohu klidně říct: děti si to užijí a
maminky? Ty alespoň trošku vydechnou.
Kontakt:
Irena Baráková, K lesu
2, 539 00 22
55,
777 160 693, aneri2@seznam.cz
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Skauti získali v LDN Červený kopec
klubovnu, pomáhají pacientům

Včelařský kroužek u Brněnské přehrady
Zakládá místní organizace ČSV v Žabovřeskách

Chcete aby Vaše dítě trávilo smysluplně svůj volný čas?
Chcete aby se dozvědělo spoustu zajímavého o včelách a
jejich práci i jejich význam pro přírodu i pro člověka?

Brněnští skauti z 91. střediska Junáka dnes slavnostně
otevřeli klubovnu v areálu Léčebny dlouhodobě
nemocných (LDN) na Červeném kopci. Kromě vlastních
sportovních a volnočasových aktivit budou připravovat
programy pro pacienty léčebny, která je detašovaným
pracovištěm Nemocnice Milosrdných bratří. Lékaři na
Červeném kopci pečují každodenně o 73 z celkem 520
pacientů NMB.

Informace Vám podá:
Ing. Antonín Pavlíček na:
- telefoním čísle: 604 506 344
- nebo emailové adrese
antonin.pavlicek@seznam.cz

„Možnost péče o pacienty byla jeden z důvodů, proč
jsme nabídku prostor v LDN přijali. Skauti mají ve
svém poslání mimo jiné službu společnosti a bližním.
A zde se nám otevírá široké pole možností,“ uvedl
instruktor oddílu Václav Procházka. „Zatím jsme
využili naší mikulášské besídky, abychom malými
dárečky podělili z rukou Mikuláše a anděla zdejší
pacienty, dále před Vánocemi jsme sem přinesli
Betlémské světlo, které naši skauti přivezli z Vídně,“
popsal. Minulé pondělí skauti z „Jednadevadesátky“
pacientům zakoledovali „my tři králové jdeme
k vám…“, protože se ten den účastnili Tříkrálové
sbírky České katolické Charity.

Pozor !Hledáme rodáky!
Prosíme všechny rodiny, které mají vazby na svoje
příbuzné, kterí se narodili v Kníničkách a žijí jinde, aby
nám nahlásili jejich adresy, nebo i jiná spojení , jelikož
dne 6.7.2008 spolu s Mladými hody chceme organizovat
Svaz Rodáků.
Termín dodání: 15.3.2008 na ÚMČ Kníničky

PRÁVNÍ POMOC podnikatelů a občanům Kníniček
v oblasti občanského, obchodního i správního práva
poskytuje JUDr. Jaromír Saxl, kancelář Údolní 33,
web: http://advokan-brno.cz; email: saxl@advokanbrno.cz; telefon: 603 415 595.

Obdobné akce chtějí opakovat každý rok. „Jsou snad
přínosem nejen pro pacienty, ale určitě i pro naše skauty.
Co vymyslíme pro období mimo vánoční dobu, to se ještě
uvidí. Chceme spolupracovat i s dívčím oddílem z našeho
skautského střediska, děvčata jsou občas více vynalézavá,“
usmívá se Procházka.

KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ K BYDLENÍ
(větší i menší i ve špatném stavu). Jen solidně.
Platím hotově, jsem přímý kupec.
Tel.: 546 220 361, Zn.: Brno i okraj

Skauti starou budovu v památkovém areálu bývalé
infekční kliniky na Červeném kopci z roku 1888 postupně
oživují. Podařilo se jim opravit vodovod, kanalizaci, omítli
některé nejvíce poškozené vnitřní omítky, provizorně
vybudovali na přístupové cestě schodiště. „Takže
v současné době již máme k dispozici dvě klubovny,
chodbu a WC. Postupně chceme upravit na klubovnu ještě
další místnost, rovněž nás čeká časem oprava vstupního
schodiště. Rovněž v okolí chceme vybudovat hřiště,
abychom si mohli během schůzky také trochu zaskotačit,“
shrnuje Procházka. Své aktivity skauti reportují na webu
91.skaut1stredisko.cz.

HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ ,
ve vlastnictví možno i s chatou.
Finance mám. Tel.: 776 637 839
KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ i v horším stavu.
Dohoda jistá. Tel.: 776 809 213
KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ pokud možno
stavební (menší i větší). Prosím nabídněte.
Rychlé jednání. Tel.: 776 637 839

Nemocnice aktivity skautů velmi vítá. „Pacienti na
Červeném kopci byli zatím bohužel trochu mimo dění
programů pro naše pacienty. Zatím aspoň takto se daří
tento dluh napravit,“ uvedl mluvčí NMB Pavel Gejdoš.
Mimochodem bývalí skauti a světlušky jsou i mezi
samotnými pacienty.
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