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Optimismus je nejpříjemnější formou odvahy.

Nové koště dobře mete
Vážení spoluobyvatelé Nového Lískovce. Jak jste si jistě povšimli,
před nějakou dobou tj. od listopadu 2002, proběhla na zdejší radnici zásadní změna. Máme nové zastupitelstvo a novou starostku zastupující
sdružení Tři oříšky pro Lískovec. Koalice, která díky výsledkům komunálních voleb vznikla, si jako jeden z hlavních úkolů dala větší zapojení
občanů své čtvrti do věcí veřejných a zejména do rozhodování o zásadních i méně zásadních změnách v Novém Lískovci. Nové zastupitelstvo
prostě nechce rozhodovat o vás bez vás a velmi si uvědomuje význam
zpětné vazby od občanů. Jenže jak se k té zpětné vazbě a názorům občanů dostat? Možností je několik – např. webová stránka novolískovecké
radnice: www.brno.cz/novy_liskovec, schránka pro občany na dveřích
radnice, možnost účasti občanů na jednáních zastupitelstva. A nyní
je tu i Lískáček. Je to měsíčník, který jste zvyklí nacházet ve svých
schránkách už několik let a který vám vždy přinášel informace o dění
ve čtvrti. Ale to je to, Lískáček vždy pouze informoval a reagoval na
aktuální dění. Minulý týden zastupitelstvem potvrzená redakční rada
v převážně původním složení se ale rozhodla Lískáček vylepšit a do samotné jeho tvorby zapojit vás – občany. Jak si to představujeme?
V každém vydání Lískáčku rozpracujeme určité téma, většinou
žhavé, které se týká naší městské čtvrti. Témata budou vyhlášena minimálně měsíc předem, abyste se měli možnost k nimu vyjádřit a vaše
nejzajímavější příspěvky a názory se objeví v Lískáčku. Nechceme
o těchto tématech jenom mluvit, chceme nacházet i jejich řešení, přečtete si názory radnice, odborníků a občanů samotných. K těm, která
se ukážou jako nejzajímavější, se chceme během následujících měsíců
vracet a informovat vás o dalších krocích, které byly podniknuty pro
jejich řešení.
Nezajímají nás pouze vaše názory na námi navržená témata, ale budeme velmi rádi, když vy sami navrhnete, čemu se máme dalších vydáZASTUPITELSTVO MċSTSKÉ ýÁSTI
BRNO - NOVÝ LÍSKOVEC
POěÁDÁ

pátek 28.února 2003
od 20:00 do 2:00 hodin
v prostorách TJ SOKOL Nový Lískovec
na ulici Rybnická 75 v programu vystoupí

FS LuĀina s cimbálovou muzikou
K tanci a poslechu hraje

skupina Mirka Heroudka
Obþerstvení zajištČno restaurací OKruh

Bohatá tombola
SrdeþnČ zvou poĜadatelé

Vstupné s místenkou 80 KĀ
PĜedprodej vstupenek u tajemníka ÚMý Nový Lískovec
ve dnech 19.2.,24.2. a 26.2. 15:00h – 17:00h

Anatole France

ních Lískáčku věnovat. Takže vás prosíme i o upozornění na problémy
a nešvary, které vás trápí a o kterých byste rádi mluvili veřejně.
Tématem únorového čísla, které právě držíte v ruce, je regenerace
Nového Lískovce. Jelikož se jedná o téma asi nejobsáhlejší a rozdělené do
více etap, bude o čem psát v několika dalších Lískáčcích. V tomto čísle vás
seznámíme s názory radnice a velmi uvítáme vaše návrhy a dopisy, které
začneme zveřejňovat hned v následujících číslech Lískáčku.
V březnovém čísle do toho pořádně šlápneme. Bohužel právě do
březnového tématu šlapete dosti často díky těm neukázněným majitelům psů, kteří po svých miláčcích neradi uklízejí. V březnu se tedy
budeme bavit o tom, jak je možné, že v Novém Lískovci je registrováno
pouze 500 psů a výsledky jejich procházek a venčení obtěžují dalších
11 500 obyvatel naší čtvrti. Nechceme pouze kárat, ale chceme i hledat
řešení, jak zamezit dalšímu znečišťování veřejných ploch.
V dubnovém čísle se chceme zaměřit na odpady nejen z hlediska
Nového Lískovce. Dozvíte se zajímavé informace o brněnské spalovně,
přečtete si reportáž ze sběrného střediska v Novém Lískovci, dozvíte se,
jak třídí odpady ve školách a školkách v Novém Lískovci.
Mnohé z vás jistě napadlo, co bude s dalšími rubrikami a informacemi, na které jste z Lískáčku zvyklí. Samozřejmě, že inovací Lískáčku
nezrušíme i zavedené a potřebné rubriky, které fungovaly dříve, takže
si určitě nadále přečtete informace z radnice a zastupitelstva, informace o školství, sportu a kultuře.
Takže, jak se k nám dostanou vaše dopisy: kromě toho, že můžete
zaslat dopis na adresu radnice Nový Lískovec, můžete vhodit dopis do
schránky, která visí u vchodu do radnice, je zde také e-mailová adresa
info@nliskovec.brno.cz.
Předem děkujeme za vaše návrhy a připomínky a těšíme se na společnou práci na dalších číslech Lískáčku a doufáme, že ho budete ze
schránek vytahovat s ještě větším zájmem
Za redakční radu Kateřina Dubská
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informace z radnice
zprávy z rmč
Ze dne 28. 1. 2003
Rada městské části Brno-Nový Lískovec
– projednala a schválila zabezpečení objektu
ÚMČ
– projednala bytové a nebytové záležitosti
(výměny bytů, přechody nájmu bytů, změny
nájemních smluv na pronájmy)
– schválila uzavřít smlouvu s advokátní kanceláří na podání žádostí k Městskému soudu
k přivolení výpovědí z nájmu bytů u neplatičů
nájemného
– jmenovala komisi pro hodnocení a posouzení
nabídek na veřejnou zakázku Provedení stavebních úprav komplexní regenerace panelového domu Oblá 14
– uložila uzavřít smlouvy na Vypracování dokumentace vybudování nových hřišť, rekonstrukce stávajících dětských hřišť a zastínění
pískovišť ulice Svážná, Vypracování projektu
organizačního systému panelového sídliště
Kamenný Vrch, Vypracování dokumentace pro
zařízení vyhrazených míst a doplnění mobiliáře pro venčení psů
– schválila prodloužit termín plnění terénních
úprav na KV II
– schválila prodloužit termín plnění realizace
přístavby doskočiště Oblá 51c)
– schválila objednat rekonstrukci zabezpečovacího systému Oblá 51c)
– schválila vypsat poptávkové řízení za účelem
zadání veřejných zakázek na zpracování energetických auditů
– schválila znění Statutu redakční rady zpravodaje MČ „Lískáček“
– vzala na vědomí kontrolní řád města Brna
– doporučila ZMČ schválit Zásady pro odměňování členů samosprávných orgánů MČ

Brno-Nový Lískovec a občanů – členů výborů
a zvláštních orgánů MČ a členů stálých komisí
RMČ
– doporučila ZMČ schválit měsíční odměny
neuvolněným členům ZMČ
– doporučila ZMČ schválit odměny občanům za
práci ve výborech a zvláštních orgánech MČ
a stálých komisí RMČ za druhé pololetí 2002
– projednala složení výborů ZMČ a komisí
RMČ
– doporučila ZMČ schválit rozpočtová opatření
č. 1 a 2/2003
– schválila upravený plán oprav ve svěřených
bytových domech na rok 2003
– schválila směrnici „Cestovní náhrady“
– vzala na vědomí informaci o přípravě společenského plesu
Ze dne 5. 2. 2003
z mimořádného zasedání
– schválila záměr MČ pronajmou nebytový
prostor o výměře 100 m2 v suterénu víceúčelového objektu Oblá 75a)

regeneraci domu Oblá 3.
– schválilo rozpočtová opatření č. 1 a 2/2003
(přesun 200 tis. Kč ze schváleného rozpočtu na
rok 2003 ze zahraničních pracovních cest na
zpracování projektů souvisejících s regenerací
panelového sídliště Kamenný Vrch, použití
nedočerpaných prostředků z roku 2002 ve výši
1 340 tis. Kč na úhradu nákladů na terénní
úpravy na KV II)
– schválilo prodej části pozemků KN p.č. 731/2
a 732 v k.ú. NL
– schválilo Statut a Jednací řád výborů ZMČ
– odsouhlasilo složení výborů ZMČ
– schválilo Zásady odměňování členů samosprávných orgánů MČ Brno-Nový Lískovec
a občanů – členů výborů a zvláštních orgánů
MČ a stálých komisí RMČ
– schválilo řešit příspěvky z rozpočtu MČ
fyzickým osobám v souladu se zákonem č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
– schválilo konání plasu ZMČ.
Taj

zprávy ze zmč

OMLUVA
Omlouváme se čtenářům za tiskovou chybu, uvedenou v lednovém
vydání Lískáčku. Ve zprávách ze ZMČ
bylo uvedeno chybné datum březnového zasedání ZMČ (25.3.). Správné
datum je 26.3. 2003.
rr

Ze dne 5. 2. 2003
Zastupitelstvo městské části Brno-Nový Lískovec
– schválilo Jednací řád Zastupitelstva MČ Brno-Nový Lískovec
– schválilo čerpání finančních prostředků
schváleného rozpočtu MČ pro rok 2003 na
regenerace domů Oblá 14, Kamínky 25, 27, 29
a Kamínky 31, 33, 35
– schválilo rozpočtová opatření č. 19, 20 a 21/
2002 (dotace 12 000,- Kč na energetický audit
na domy Kamínky 25–35, navýšení rozpočtu
o půjčku 1 700 tis. Kč na dofinancování Lávky
přes ulici Petra Křivky, navýšení o úvěr od
Volksbank, CZ, a.s. ve výši 5 717 tis. Kč na

ŠKOLNÍ KUCHYNĚ KAMÍNKY 5
zahajuje výdej obědů pro
zájemce z řad obyvatel
Nového Lískovce.
Informace ve školní kuchyni
ZŠ Kamínky 5.
Telefon 547 352 208.

Složení výborů a zvláštních orgánů MČ a stálých komisí RMČ
FINANČNÍ VÝBOR
Předseda: Ing. Vladimír Dzurja
Členové: Ing. Alois Horák, Marta Zúbková, Jiří
Faber, Josef Sluka, Ing. Ivo Zezula, Ing. Eliška
Stejskalová
KONTROLNÍ VÝBOR
Předseda: Ing. Jiří Střechovský
Členové: Ing. Vladimír Dzurja, JUDr. František
Široký, Tomáš Denk, Josef Sluka, Ing. Jiří Nekvapil, Ján Šariský
KOMISE K PROJEDNÁVÁNÍ
PŘESTUPKŮ
Předseda: JUDr. Karel Švehla
Členové: Ing. Petr Suchý, MVDr. Markéta Danielová
DOPRAVNÍ KOMISE
Předseda: Ing. Rostislav Košťál
Členové: Arnošt Jonáš, Radek Kolář, Ing. Ivan
Kulísek, Tomáš Denk, Ing. Pavel Havíř, Ing. Dalibor Hladík, Ing. Zdeněk Hrubý

BYTOVÁ KOMISE
Předseda: JUDr. Michala Kučerová
Členové: Mgr. Drahomíra Přikrylová, MUDr.
Viktor Šebek, Eva Slaninová, Tomáš Denk, Jana
Suchá, JUDr. František Široký, Jan Řičánek
VÝBOR PRO REGENERACI
PANELOVÉHO SÍDLIŠTĚ
KAMENNÝ VRCH
Předseda: Ing. Hana Klicnarová
Členové: Ing. Libor Netík, Jan Řičánek, Milan
Marek, Ing. Pavel Havíř, Ing. Pavel Hohn, Ing.
arch. Jan Zezůlka, Simona Dvořáková, Ing.
Eliška Stejskalová, Ing. Josef Šmehlík, Ing.
František Švec
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Předseda: Ing. Jana Drápalová
Členové: Kateřina Págová, Ing. Josef Žák, RNDr.
Hana Drozdová
STAVEBNÍ KOMISE
Předseda: PhDr. Petr Němec

Členové: Ing. arch. Radoslav Kobza, Miloš Vejchoda, Ing. Eliška Stejskalová
KULTURNÍ KOMISE
Předseda: Ing. Jan Privarčák
Členové: Helena Grieblerová, Růžena Poláková,
Jiří Faber, Jana Mátlová, Ján Šariský, Dagmar
Pavlicová, Alena Vyhnánková, Mgr. Lenka
Truhlářová, Jan Šindelka, Svatopluk C. Ryška
KOMISE PRO MLÁDEŽ A SPORT
Předseda: Mgr. Roman Kroupa
Členové: Mgr. Milan Stejskal, Mgr. Lenka Doležalová, Ing. Jiří Procházka, JUDr. Petr Všetečka
SOCIÁLNÍ KOMISE
Předseda: Vlastimír Veselý
Členové: Lada Petrusová, Jaroslav Štěpánek
REDAKČNÍ RADA LÍSKÁČKU
Předseda: PhDr. Kateřina Dubská
Členové: Oldřich Bartoš, Petr Nimrichter, Mgr.
Marie Vaňková, Ilona Zaorálková, Jiří Faber,
Mgr. Denisa Kittnerová
Taj.
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POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Způsob úhrady nákladů na provoz systému
nakládání s komunálním odpadem zůstává
stejný i v letošním kalendářním roce 2003,
tedy formou místního poplatku. Rozhodnutím
Zastupitelstva města Brna byl poplatek pro rok
2003 stanoven na 500 Kč na osobu. Fyzické
osoby, vlastnící rekreační objekty a osoby mající trvalý pobyt na adrese Husova 3, Husova 5
a Dominikánská 2 jsou od poplatku osvobozeny.
Poplatek je nutno uhradit do 31. 5. 2003. Tři
způsoby úhrady poplatku zůstávají stejné:
a) platba v hotovosti – lze využít pokladen na
ulici Šumavská 33
b) bezhotovostním převodem na účet číslo
156304/5400
c) poštovní poukázkou.
Při platbě bezhotovostním převodem a poštovní poukázkou je nutné uvádět jako variabilní symbol (VS) rodné číslo poplatníka.
Podrobnější informace pro občany města
Brna
Při platbě v hotovosti můžete využít pokladen v místě pracoviště správce poplatku,
ve výškové budově A, na ulici Šumavská 33.
Dostanete se k nim tramvajemi č. 3, 11, zastávka
Tábor, tramvajemi 12, 13, zastávka Klusáčkova
nebo trolejbusy č. 134, 136. Při platbě v hotovosti stačí znát data narození, jména a adresy osob,
za které platíte.
Pokladní hodiny na Šumavské 33 v době
od ledna do května
pondělí 8.00–12.00, 13.00–17.00 hod.
úterý
8.00–12.00, 13.00–14.30 hod.
středa 8.00–12.00, 13.00–17.00 hod.
čtvrtek 8.00–12.00, 13.00–14.00 hod.
pátek
8.00–12.00 hod.
Při platbě bezhotovostním převodem na
účet č. 156304/5400 nezapomeňte uvádět jako
variabilní symbol rodné číslo poplatníka. Pokud budete vystupovat jako společný zástupce
za více poplatníků, nezapomeňte oznámit
jména, data narození a adresu těchto osob.
Pro tato oznámení je možno použít formulářů,
dostupných na sídlech městských úřadů, na
pracovišti správce poplatku a na hlavních informacích MMB, Malinovského náměstí 3, nebo
v elektronické podobě na stránce Magistrátu
www.brno.cz/odpady. Adresa je nepovinný
údaj, ale zajisté usnadní a upřesní vyhledávání
a přiřazení platby.
Při platbě poštovní poukázkou v loňském
roce vyplnilo poukázku víc jak 50% osob špatně
či neúplně, takže úhrady nebylo možné přiřazovat a museli jsme vyzývat i ty, kteří částku
uhradili. Největší problémy byly s vyplňováním
variabilního symbolu (VS), kterým je rodné
číslo poplatníka. Někteří tento symbol nevyplnili vůbec nebo vyplnili datum narození a ztížili tak identifikaci platby. Častým jevem byla

nečitelnost údajů, čtecí zařízení pošty udávalo
neexistující znaky, protože si nedovedlo poradit
s formou vyplnění. Je tedy nutné si zapamatovat, že údaje vyplňujeme hůlkovým písmem
a čitelně. Variabilním symbolem je rodné číslo
poplatníka a i zde platí, že figurujete-li jako
společný zástupce, tzn., že platíte nejen za sebe,
je nutné oznámit správci daně jméno, datum
narození, jako nepovinný údaj adresu dalšího
poplatníka. Na základě zkušeností z roku 2002
nebudou v roce 2003 rozesílány letáky s přiloženou složenkou do všech poštovních schránek.
Složenek využilo pouze asi 30% poplatníků.
Formuláře oznámení společného zástupce pro
rok 2003 spolu se složenkami s předtištěným
číslem účtu určenými k úhradě místního poplatku najdete na sídlech městských úřadů, na
pracovišti správce poplatku a na hlavních informacích MMB, Malinovského náměstí 3. Adresa
pro zaslání oznámení je:
OŽP MMB
Kounicova 67
601 67 Brno
Další informace získáte na telefonních číslech
549 133 511–512, 549 133 212, 549 133 320–321,
549 133 089–090, 549 133 263, 549 133 301–
303, 549 133 210–211.
Zásadní změnou oproti loňskému roku jsou
schválená osvobození od poplatkové povinnosti. Místní poplatek v letošním roce nemusí
platit vlastníci staveb určených k individuální
rekreaci a fyzické osoby mající trvalý pobyt na
sídle ohlašovny nebo na zvláštní matrice, což
se týká všech, kteří mají v průkaze totožnosti
zapsanou adresu trvalého pobytu Husova 3,
Husova 5 a Dominikánská 2. Místní poplatek
tedy budou platit všechny fyzické osoby, které
mají trvalý pobyt na území města Brna, vyjma
uvedených adres.
Na tomto místě je třeba upozornit na zákonnou povinnost správce poplatku vymáhat dlužné částky za kalendářní rok 2002, a to i od těch
poplatníků, kteří jsou v roce 2003 od poplatku
osvobozeni. Při vymáhání dlužných částek lze
dluh navýšit podle zákona o místních poplatcích až o 50%.
Správcem místního poplatku je pro všechny
trvale bydlící osoby v Brně Odbor životního
prostředí MMB, oddělení poplatku za komunální odpad, pracoviště Šumavská 33. V letošním roce žádná z městských částí nebude dle
vlastního rozhodnutí spravovat místní poplatek
občanům trvale bydlících na území městské
části, v tomto ohledu byla změněna i vyhláška
o místním poplatku.
S výší poplatkové povinnosti souvisí také
změny trvalého pobytu. V podstatě jde o dvě
možné situace – osoba se přistěhuje do Brna
a je povinna uhradit poměrnou částku, která

se rovná jedné dvanáctině poplatku vynásobené
počtem měsíců, kdy tu má trvalý pobyt. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. V opačném případě, když se osoba odstěhuje
z Brna, musí uhradit jen poměrnou část a má
nárok na vrácení poměrné částky.
Při narození dítěte jsou rodiče (zákonní zástupci) povinni uhradit poměrnou část poplatku
nejpozději do konce měsíce, který následuje po
měsíci, v němž se dítě narodilo.
Mezi životní situace bohužel též patří úmrtí
osob, které uhradily místní poplatek a v den
úmrtí tak vznikne „přeplatek“, na který mají nárok jejich dědicové. Je nutné při vyřizování pozůstalosti upozornit notáře na tuto skutečnost,
aby mohla být nárokovaná částka zahrnuta do
dědického řízení. S usnesením o dědicích pak
může oprávněná osoba požádat o vrácení přeplatku. Obdobně může správce daně postupovat
při vymáhání nedoplatku po zemřelé osobě, kdy
takový nedoplatek bude vymáhat po dědici.
Občané, kteří jsou sociálně potřební, nezaměstnaní, nebo rodiny s nezaopatřenými dětmi
se mohou obrátit na příslušný sociální odbor se
žádostí o jednorázovou dávku. Tato dávka není
nároková, ale dle loňských zkušeností využilo
této možnosti mnoho spoluobčanů a sociální
úřady vyšly v oprávněných případech vstříc.
Po předložení dokladu o zaplacení místního
poplatku tedy může být navýšena jednorázová
dávka.
Správce poplatku v minulém roce vyřizoval
řádově stovky žádostí o prominutí místního
poplatku. Důvody žádostí podávalo několik
kategorií žadatelů. Jednalo se ve velké míře
o vlastníky rekreačních zařízení, kteří jsou
v letošním roce osvobozeni od poplatkové povinnosti. Druhou skupinou byli občané sociálně
potřební, kteří získali informaci o možnosti využití sociální sítě. Dále pak to byli občané, kteří
se z nejrůznějších osobních důvodů nezdržovali
na území Brna, nevyužívali svůj trvalý pobyt, ať
již z důvodu zaměstnání, studia, zdravotních
důvodů, výkonu trestu či výkonu vojenské
služby mimo obec, nebo dokonce mimo Českou
republiku. Všechny žádosti byly až na jednotlivé
výjimky zamítnuty, protože místní poplatek
není poplatkem za službu, nýbrž formou daně.
Každý, koho se poplatková povinnost týká,
přispívá na chod celého systému nakládání
s komunálním odpadem, a tento systém je
funkční, i když ho někteří nevyužívají. Je nutné
podotknout, že ve většině případů pobytu mimo
svůj trvalý pobyt lze tuto situaci řešit tak, aby
zanikla poplatková povinnost – a to změnou
trvalého pobytu. Veškeré informace týkající se
trvalého pobytu získáte na Odboru správních
činností MMB, Husova 5.
Právní úprava místního poplatku je obsažena
ve vyhlášce statutárního města Brna č. 24/2001,
v zákoně č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatMMB
ků, ve znění pozdějších předpisů.
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Regenerace sídliště
slovo, které se objevovalo v Lískáčku
i v předvolebních programech téměř všech
politických stran. Přitom je to cizí slovo,
neosobní a málokdo si představí, co se pod
ním skrývá. Již v roce 2001 se nad touto
otázkou zamýšleli pořadatelé plánovacích
setkání s občany. Tato setkání se konala na
základní škole Svážná a jejich účastníci se
pokoušeli najít způsob, jak proměnit sídliště v domov. A to je cíl celé regenerace.
Panelové domy
V roce 1999 začala městská část Nový
Lískovec na podnět nájemníků bytových
domů uvažovat o tom, co bude s panelovými domy dál. V té době se již v některých městských částech domy zateplovaly
a budovaly nástavby. V Novém Lískovci
žije v panelových domech 90 % obyvatel,
budoucnost naší městské části tedy hodně
souvisí s tím, jaký bude osud panelových
domů v České Republice. Mají panelová
sídliště perspektivu nebo se stanou postupně bydlením pro sociálně slabé skupiny obyvatel s domy určenými na dožití?
Jak financovat opravy domů, nekvalitně
postavených a dlouhodobě zanedbávaných, s regulovaným nájemným? Jaký postup při opravách panelových domů zvolit? Takové debaty předcházely zahájení
oprav obecních bytových domů. Z diskusí
nadšených lidí, nájemníků, zastupitelů,
nezávislých odborníků i odborníků z ekologických nevládních organizací, kteří
věnovali mnoho svého volného času na
řešení těchto otázek, se zrodila koncepce
oprav obecních domů v Novém Lískovci.
Hlavním cílem bylo prokázat, že panelové domy mohou při dobře promyšlené
rekonstrukci splňovat náročné normy
pro spotřebu energií v obytných domech
i v dlouhodobějším výhledu. Prokázat, že
taková obnova domů je finančně přijatelná a že je technicky i finančně vhodnější
provádět komplexní opravy, které umožní
dům bez dalších zásadních úprav obývat
dalších 20–30 let.
Po dvou letech příprav byly v roce
2001 obnoveny první dva domy, Oblá 2
a Kamínky 6. S využitím praktických zkušeností z prvních dvou domů byl v roce
2001 obnoven dům Oblá 3. Podle doporučení energetických auditů je na všech
domech prováděno pravidelné (jednou
týdně) vyhodnocování spotřeby tepla
v závislosti na teplotě vnějšího vzduchu.

Tak máme aktuální informace, které nám
umožňují srovnávat chování domů před
a po regeneraci. Již tato průběžná měření
ukazovala velmi zajímavé hodnoty úspor.
Vyúčtování za rok 2002 prokázalo úsporu
tepla na vytápění pro dům Oblá 2 – 60 %
a pro dům Kamínky 6 – 64 %. Ve finančním vyjádření to dělá úsporu zhruba
9 000 Kč na jeden byt. To jsou hodnoty,
které ukazují, že původní myšlenka splácení vyšších vstupních nákladů na rekonstrukci domu z úspor energií je reálná. Pokud by se nájemné zvýšilo pouze o částku
uspořenou při vytápění, prakticky pokryje
splátky úvěru, který městská část na opravu domu čerpala. Náklady na bydlení pro
nájemníky přitom zůstávají zhruba stejné.
Navíc se v regenerovaných domech zlepšila kvalita bydlení.
Naše pracovní skupina pro regeneraci
panelových domů byla kvalifikovaným
a nekompromisním partnerem pro tým
projektanta. Ukázalo se, že zkušenosti
s komplexní obnovou panelových domů
takového rozsahu v České republice téměř
nejsou. Většinou se totiž přistupuje pouze
k dílčím opravám, které samozřejmě nepřinesou takový efekt v úsporách tepla.
Z toho pak pocházejí pochybnosti, zda se
zateplení domů vůbec vyplatí. Naše první
domy ukázaly na největší slabinu projektů v oblasti bydlení v České republice
– správné větrání bytů. Takové větrání,
které zajistí pohodu, v bytě nebudou plís-

ně a zároveň se při větrání neztratí příliš
mnoho drahocenného tepla. Tento oříšek,
který je i problémem mnoha novostaveb,
se nepodařilo zcela stoprocentně vyřešit
ani na našich domech.
Především z toho důvodu se naše
městská část zapojila do mezinárodní
spolupráce a snažíme se využít všech dostupných zkušeností.
Česko-rakouské energetické partnerství
v Novém Lískovci.
V roce 2000 uzavřela Česká republika
dohodu s Rakouskou vládou, ve které byly
zformulovány společné priority při úsporách energií a snižování emisí CO2 (vznikají při výrobě energie z fosilních paliv,
a to je i zemní plyn, kterým jsou vytápěny
naše paneláky a jedná se o tzv. skleníkový
plyn, způsobující globální oteplení). Ztráty
energie v obytných budovách jsou v ČR
obrovské. Platby za teplo po narovnání cen
energií velmi zatěžují nájemníky, takže zájem na jejich snížení je u obyvatel pochopitelný. Proč mohou být úspory tepla u nás
zajímavé pro Rakousko? Každého napadne
rakouský odpor proti výstavbě atomových
elektráren v sousedních zemích. Je ovšem
pravda, že pokud využijeme potenciál
úspor, nebudeme určitě potřebovat další
Temelín. Volné kapacity centrálních plynových výtopen mohou být pak použity
pro výrobu elektrické energie kogenerací.
Rakouská vláda ale uvažuje o jiné možnosti – mezinárodní úmluvy připouště-

Takhle bude vypadat dům Oblá 14 po rekonstrukci. Na jižní fasádě budou umístěny dva solární kolektory.
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Příklad vybavení travnatých ploch parku jednoduchými prvky pro míčové hry

jí, že jednotlivé státy mohou realizovat
úsporná opatření i na území jiných států
a nebo mohou s emisemi CO2 obchodovat.
Těmto programům se říká joint-implementation neboli společné řešení. V praxi
by to znamenalo, že pokud někdo investuje
do úspor, které sníží emise CO2, mohl by
tuto úsporu prodat jinému státu, který by ji
pak vykázal jako vlastní příspěvek k plnění
mezinárodních dohod. A právě prokázat
potenciál panelových domů a najít optimální řešení nízkoenergetického domu
s využitím obnovitelných zdrojů energie
(v našem případě solárních) je cílem
společného projektu Nového Lískovce
a Rakouské energetické agentury. Pilotním
projektem bude dům Oblá 14, který byl
vybrán jednak pro výhodnou jižní orientaci fasády a také pro aktivní zapojení jeho
nájemníků do přípravy projektu. Výsledky
pak mohou být porovnávány s již dříve
realizovanými domy Oblá 2 a Kaminky 6.
V současné době je dokončen projekt
a probíhá výběr dodavatele stavby. Podrobněji se o projektu dozvíte na internetových stránkách městské části.
Dalším domem, který je připravován
k realizaci v letošním roce je dům Kamínky 25–35. V roce 2003 budou také zpracovány energetické audity na ostatní obecní
domy, podle kterých se bude plánovat
postup oprav dalších domů.
Naše sídliště
Domy jsou jen částí našeho životního prostoru. Možná, že část lidí využívá
sídliště jenom k přespání. Mnoho lidí zde

tráví většinu dne, především děti, maminky na mateřské dovolené a důchodci.
Když v roce 2000 Ministerstvo pro místní
rozvoj otevřelo nový program revitalizace
panelových sídlišť, pracovní skupina pro
regeneraci sídliště navrhla Zastupitelstvu
městské části, aby takový projekt zpracovalo. Jedná se vlastně o pětiletý program obnovy sídliště. V roce 2002 byl tento projekt
postupně zpracován a projednán s občany
a na podzim jej schválilo Zastupitelstvo
městské části i Zastupitelstvo města Brna.
Tím naše městská část splnila podmínky
pro žádost o dotace až do výše 70 % nákladů na jednotlivé etapy. Cílem projektu ale
není jen žádost o dotace, ale koncepční ře-

šení problémů sídliště, zohlednění potřeb
a názorů obyvatel a účelné vynakládání
veřejných prostředků. Projekt regenerace
sídliště také pomůže zastupitelstvu městské části, aby mohlo lépe hájit zájmy Nového Lískovce při přípravě nového územního
plánu města Brna.
V současné době probíhá příprava
1. etapy regenerace sídliště, která obsahuje
dokončení úprav na ulici Svážná, dokončení Kamenné promenády za garážemi na
Petra Křivky, ozelenění některých svislých
ploch popínavkami, první etapu terénních
úprav pod ulicí Slunečnou a Plachty, která
umožní využívat nové travnaté plochy
pro sportování mládeže a spousta dalších
drobných úprav. Každá jednotlivá akce je
projednávána odbornými komisemi a výborem pro regeneraci panelového sídliště
Kamenný Vrch. Celý projekt je k nahlédnutí na radnici městské části nebo na
internetových stránkách www.brno.cz/
novy_liskovec.
Všechny významné akce chceme
i nadále průběžně projednávat a konzultovat s občany. Veřejné projednání dvou
variant
urbanisticko-architektonické
studie parkových ploch a sportovišť pod
ulicí Slunečnou a Plachty se bude konat
v pondělí 17. března v 18.30 hodin v kinosále ZŠ Svážná. Předtím budou návrhy
zveřejněny ve vstupních prostorách obou
základních škol a na radnici městské části. Srdečně zveme všechny zájemce, vždyť
park a sportoviště tam budou pro vás, tak
se přijďte vyjádřit k jejich podobě.
Jana Drápalová, starostka

VÝBOR PRO REGENERACI PANELOVÉHO SÍDLIŠTÌ
KAMENNÝ VRCH
Výbor pro regeneraci panelového sídliště Kamenný Vrch udělal v uplynulém
volebním období viditelný kus práce. Na jednání zastupitelstva jsem byla zvolena
jeho novou předsedkyní. Chtěla bych, aby nový výbor na vykonanou práci úspěšně
navázal.
Při jeho formování mě velmi potěšil zájem občanů naší městské části o práci
na zlepšení životních podmínek a utvrdil mě v přesvědčení, že stav našeho sídliště
jim není lhostejný. Počet zájemců bohužel zdaleka překročil možný počet členů výboru (11), daný schváleným statutem výborů zastupitelstva městské části. Na jeho
práci se naštěstí mohou podílet všichni zájemci i nečlenové, protože zasedání výboru jsou veřejná. Výbor pro regeneraci panelového sídliště Kamenný Vrch se bude
scházet podle harmonogramu, který bude uložen na úřadu městské části, termíny
a místa jednání budou zveřejňovány na úředních deskách.
Na společnou práci se těší
Ing. Hana Klicnarová
Klicnarova.Hana@seznam.cz
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školství a kultura
STŘÍPKY ze ŠD Svážná 9
Jistě jste si všimli, že naše „Střípky“ v měsíci listopadu a prosinci
nevyšly. Nebylo to způsobeno naší vinou, ale malým prostorem
v Lískáčku a tudíž naše články nemohly být vytištěny. Pokusíme
se tedy v tomto čísle zrekapitulovat vše důležité, co se za tu dobu
v naší družině stalo.
V měsíci listopadu nám počasí začalo znepříjemňovat pobyt
venku, a proto jsme se zaměřili více na práci v odděleních. Také
se začalo využívat více tělocvičen a horolezeckých stěn. Toto sportovní snažení bylo završeno v lednu turnajem ve vybíjené starších
dětí a ti mladší se utkají na jaře v soutěži „O nejlepšího horolezce“.
Velkou naší výhodou je i to, že máme na naší škole krásný prostorný kinosál, který můžeme využívat nejen k různým akcím (soutěže,
besídky, karnevaly…), ale i k zimnímu promítání dětských filmových představení.
V prosinci naše děti jako každý rok, vystupovaly s vánočním
programem na náměstí Svobody a v domově důchodců. Konec
měsíce tradičně využíváme k vánočnímu posezení u svíček a stromečků a rozdávání dárečků. Prodejní vánoční jarmark byl pro nás
novinkou, která se velmi osvědčila. Prodávaly se zde drobné dárky
a dárečky, které vyráběly nejen děti, ale i paní vychovatelky. Vaše
účast nás velmi potěšila a vánoční atmosféra s ochutnávkou vánočního cukroví, které jsme k tomuto účelu napekli, nás všechny
aspoň na malou chvíli nechala odpočinout od vánočního shonu.
Na přípravě jarmarku pracovalo šest oddělení a tržba 6 000 Kč
byla věnována dětem ŠD na stolní hry a hračky, kterých je stále
nedostatek.
Na měsíc únor plánujeme pro děti soutěže dvě, a to soutěž v osmisměrkách pro 2. až 4. třídy a soutěž ve sněhu na téma „Zima je
krásná“.
za školní družinu vychovatelky Hladíková a Součková
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POZVÁNKA DO ŠKOLY na moderní tance
Vážení přátelé, na ZŠ Svážná se v letošním roce pořádá už 5. ročník
městského kola soutěže

DANCE SHOW
a to dne 20. února 2003
Jedná se o soutěž v moderních tancích, letos rozšířenou o samostatnou kategorii break-dance. Zahájení bude ráno v 8.15 hod., vyhlášení
vítězů a galakoncert nejlepších bude v 11.30 hod.
Kdo budete mít čas a chuť povzbudit tanečníky, budete srdečně vítání
na vystoupení žáků z celého Brna.
Mgr. Marie Vaňková, Jiří Stejkora

NOVINKY
Jahoda Petr
Siddons A.R.
Howard Fast
Denker Henri
Edghill India
Rudiš Jaroslav
Palin Belva
Andronikova Hana
Deaver Jeff
A pro děti:
Peisertová Alena
Mlčochová Jela
Brezina Thomas
Ransome Arthur
Miler Zdeněk
Špačková Alena
Jelínková Hana
Melíšek Jiří

V KNIHOVNĚ J. MAHENA,
OBLÁ 75a

Kanibalové z hor
Nezkrotná Nora
Přistěhovalci
Šance
David, král Izraele
Nebe pod Berlínem
Cena mlčení
Srdce na udici
Kamenná opice
Za pohádkou pohádka
Adrianin druhý případ
Orel útočí
Velká šestka
Krtek a sněhulák
Myška Miška učí předškoláky
Kouzelná abeceda
Ať žijí duchové!

OCHRANÁŘSKÝ

COUNTRY BÁL

kt
v sobotu
sob
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14 00
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s
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Občerstvení!
Vstupné dobrovolné.

SE KONÁ V SOBOTU 15. BŘEZNA V 19 HOD.
v restauraci Hvězda v Brně-Bystrci.
Hrají: country kapela Corral a cimbálová muzika
Veronica
Vstupné 90 Kč
Předprodej vstupenek:
Panská 9 a v restauraci Hvězda

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ PORADNA
Základní umělecká škola Františka Jílka, Vídeňská 52, 639 00 Brno
ve spolupráci s Nadačním fondem AMADEUS
Vás zve na koncert pořádaný v rámci cyklu koncertů

„Děti a hudba“.
Vystupují žáci ZUŠ Fr. Jílka z MČ Brno-Nový Lískovec
Koncert se uskuteční 19. 2. 2003 v 18.30 hodin
v kinosále ZŠ Svážná 9, Brno-Nový Lískovec

Čechyňská 19, 602 00 Brno, tel.: 543 216 135
pořádá
dne 27. 2. 2003 v prostorách
Gymnázia J. G. Mendela
VÝSTAVU PC programů, učebnic, knih a pomůcek
pro děti s poruchami učení (dyslektiky, dysgrafiky, dyskalkuliky aj.).
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INTERNET A TELEVIZNÍ SLUŽBY
U UPC NA JAŘE VÝHODNĚJI
Společnost UPC, která je největším
poskytovatelem kabelové televize
v ČR, poskytuje zákazníkům kromě
nabídky desítek televizních stanic
také připojení k Internetu. Vysokorychlostní kabelový internet od UPC
je oproti ostatním způsobům připojení (např. telefonní linky) výhodný
v tom, že při surfování neblokuje tel.
linku, rychlost a kvalita přenosu dat
je vysoká a nekolísá s počtem připojených uživatelů. Hlavní výhodou je
však možnost dvacetičtyřhodinového
připojení za paušální poplatek. Zákazník tedy může »strávit« na internetu
neomezenou dobu a platí stále stejnou cenu bez ohledu na množství
přenesených dat. Paušální cena navíc

nerozlišuje připojení ve špičce nebo
mimo špičku.
Společnost UPC nabízí čtyři typy
připojení. Domácnostem je určena
služba Home za 1 080 Kč měsíčně
a »rychlejší« Speed (320/96 kb/s) za
1 480 korun. Pro firmy je v nabídce
služba Business a nadstandardní Profi.
Aktivační poplatek činí 1 500 Kč, modem uživatel získá za vratnou zálohu
2 000 Kč.
Zájemce o internet po kabelu potřebuje pouze vlastnit počítač a být
v dosahu kabelové televize UPC. To
lze zjistit na tel. 844 111 112 nebo
na www.upc.cz.
Od 1. 2. do 30. 4. si mohou noví
zájemci o služby UPC předplatit

SPOLEČENSKÉ CENTRUM BYSTRC
ODBOJÁŘSKÁ 2, 635 00 BRNO
5.3. Čaj o půl páté
středa: Taneční podvečer s kapelou L. Kozderky TO JSME MY,
uvádí a zpívají Květa Navrátilová a Karel Zelníček. Zač.: 16.30 hod.
10.3. Alan Ayckbourn: „Postel pro hosty“
pondělí: Komedie z manželského života (divadelní spol. HÁTA Praha
Hrají: I. Andrlová, L. Zedníčková, M. Zounar, Z. Mahdal a další
Zač.: 19.00 hod.

jak televizní služby, tak i rychlejší
připojení domácnosti k Internetu
s využitím jarních slev.
Noví zákazníci internetu zaplatí
aktivační poplatek jen 1 Kč. Při
objednávce služby Speed obdrží
zákazníci na první tři měsíce slevu
400 Kč měsíčně a zaplatí sníženou
zálohu za modem 500 Kč. Při objednávce televizních služeb získají
noví zákazníci u služby KLASIK
(35 programů), filmového kanálu
HBO a erotického programu Private Gold slevu 50% na první tři měsíce. Pro očekávaný zvýšený zájem
o televizní služby a Internet provádí UPC také nábor a výběr nových
externích prodejních pracovníků.
Zájemci o tuto spolupráci se mohou hlásit na tel. č. 541 612 254.
komerční prezentace

Pozvánka na Běh kolem Myslivny
Atleti AC Moravská Slavia Brno pořádají v sobotu
15. března od 9 hodin Běh kolem Myslivny. Vypsány
jsou závody žactva na 1 000 a 1 500 m, dále dorostu,
juniorů a juniorek, žen a veteránek na 4 900 m, a pochopitelně i závod na 9,8 km pro muže a veterány.
Závod je předposledním dílem již tradičního seriálu
Brněnského běžeckého poháru.
Pořadatel AC Moravská Slavia Brno

18.3. Přednáška: „Moderní trendy v léčbě poruch plodnosti“
úterý: Přenáší prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., zač.: 17.00 hod.

STÁRCI + TJ SOKOL NOVÝ LÍSKOVEC
Vás srdečně zvou na

19.3. PETR SPÁLENÝ
středa: kapela New Apolloband
Koncert, zač.: 19.30 hod.

VII. KOŠT SLIVOVICE

21.3. COUNTRY BÁL – 40. jubilejní
pátek: Účinkují: country kapela ZIMOUR a taneční skupina QUADRILLA.
Zač.: 19.30 hod.
24.3. „Kazachstán a Kyrgyzstán na kole“
pondělí: Cestopisná přednáška Jana Vlasáka, s promítáním diapozitivů.
Zač.: 19.00 hod.
25.3. Toulky Brnem
úterý: Přednáška Jaroslavy Vrbické, zač.: 17.00 hod.
28.3. THE GLASS ONION
pátek: Taneční koncert ve stylu The Beatles. Zač.: 19.30 hod.
31.3. NEZMAŘI
pondělí: Folkový koncert, oslava 25. výročí založení kapely.
Zač.: 19.30 hod.
Předprodej vstupenek 14 dní před jednotlivými pořady v pokladně Společenského centra po–čt 15–18 hod., ostatní dny hodinu před zač. představení (tel.:
546 224 320).
Dále v KIC, Běhounská 17, po–pá 9–13 a 14–18 hod. (tel.: 542 210 863).
Doprava tramvají č. 1, 3 zast. „ZOO“, autobusy 50, 54 a trolejbus 140
„Vondrákova“.

KTERÝ SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 15. BŘEZNA 2003
v sále sokolovny Rybnická 75
předání cena oficiální zahájení v 19.30 hod.
následovat bude volná degustace. K tanci a poslechu hraje
cimbálová muzika Kalíšek.
Soutěžní kategorie:
• slivovice
• jiné pálenky

Zájemci o přihlášení vzorků nechť laskavě přihlásí svůj vzorek na jednom z následujících míst:
p. Křivánek, Bar Okruh, Rybnická 75, kdykoliv
p. Brandejs, místní pálenice, Obecní 23, kdykoliv
p. Šindelka, Úpatní 56, od 17–20 hod.
p. Privarčák, Svážná 7, od 17–20 hod.
zde bude proveden zápis, soutěžícíí seznámen
s pravidly a výhodami z přihlášení vzorku pro
něho plynoucími. Objem vzorku je 0,5 l.
Přihlášení je nutno uskutečnit nejpozději do
pátku 8. března 2003.
Na shledanou na výstavě se těší pořadatelé.
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Po a St 20.00 – 21.30

ZŠ Kamínky 5

NOVÉ SLUŽBY • NOVÉ SLUŽBY • NOVÉ SLUŽBY

ZÁMEČNICTVÍ - BRUSIČSTVÍ fa JA-KO
Nouzové otevírání zámků (NON-STOP)
Mobil: 603 420 826
Prodejna Svážná 28 PO–PÁ 14.00–18.00 hod.

SLENDER LIFE

Oblá 67 – za poštou
Po – Čt: 10.00 – 17.00 hodin
Pá: 10.00 – 14.00 hodin

Telefon: 728 538 144

Sleva na 30 hodin – 1 800,– Kč

JEDNIČKA VE STAVEBNÍM SPOŘENÍ

INFORMAČNÍ
A PORADENSKÉ
CENTRUM
ČESKOMORAVSKÉ STAVEBNÍ SPOŘITELNY, a.s.

• Bezplatné poradenství v oblasti
stavebního spoření pro občany
a právnické osoby
• Projekt stavebního spoření na
míru včetně uzavření prvotní
smlouvy
• Státní podpora 25 % z ročních
úspor, max. 4 500 Kč ročně
• Vyřizování meziúvěrů a úvěrů
• Každý, kdo uzavře smlouvu
obdrží dárek
Po-Pá 10.00 – 18.00 hod.
Adresa: Informační a poradenské centrum Petra Křivky 1a,
OD Albert, 634 00 Brno-Nový Lískovec,
Tel.: 547 211 008, 724 236 383,
e-mail: ipc-novy-liskovec@cmss-oz.cz

od 18. 3. – 28. 3.

KOUPÍM IHNED 2KK DRUŽ. NEBO
OS. VL. NA KAMENNÉM VRCHU.
Platba hotově. Nejsem RK
Seriozní jednání.
Tel. 547 382 028

RK hledá k prodeji a pronájmu byty,
RD a chalupy v Brně a okolí 40 km.
Tel. 606 732 532, 602 850 888

Oblá 43 – Kamenný vrch
Tel. 547 222 732

Cvičení na 6 rekondičních stolech Vám zpevní
a zeštíhlí postavu a zbaví Vás bolesti zad.

výroba klíčů, sestavování vložek podle klíčů • prodej zámků a kování • montáže bezpečnostních systémů • strojní
ostření nástrojů a nářadí • zámečnická výroba svařování

Opravna obuvi
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ZPRACOVÁNÍ
JEDNODUCHÉHO,
PODVOJNÉHO
A MZDOVÉHO
ÚÈETNICTVÍ.
Mobil: 603 471 835

Kosmetický salon ER – STYL

Oblá 5

Nabízí zákaznicím ošetření kvalitní kosmetikou za dostupné ceny, barvení
řas a obočí, depilaci celého těla, nalepování řas, trvalou na řasy, manikuru,
P-shine, parafínové zábaly na ruce, líčení, tetování henou, prodej
kosmetiky.

Tel. 547 222 202, mobil +420 606 255 585

MUDr. PAVEL OVÍSEK
ušní, nosní, krční ambulance
Brno-Nový Lískovec, Úpatní 58
Telefon: 547 352 665
Mobil: +420 723 351 446
Ordinační doba:
v pondělí a ve středu
8.00–12.00, 13.30–17.00 hodin
v úterý, ve čtvrtek a v pátek
8.00–12.00, 13.30–15.00 hodin
Poskytuji pohotovost denně po telefonické domluvě do 21 hod.
(nadstandardní péče). Ošetření možné i bez doporučení
praktického lékaře.

Jiří Nový,
Labská 5, 625 00 Brno

Opravy
aut. praček
Tel. 547 354 025
602 561 263
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