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Fléda dnes chystá
oslavu narozenin.
Zahraje Lesní
zvěř i Priessnitz

Z městských částí
OŘEŠÍN

Úřad městské části
otevře až 2. ledna

Vystavte fotografie
na Rajče.net

Lidé, kteří potřebují vyřídit své záležitosti na úřadu městské části
Ořešín, musí s jeho návštěvou počkat až do příštího roku. Úřad je totiž ode dneška zavřený a opět se
otevře až v pondělí 2. ledna. (taz)

Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.

BRNO-STŘED

Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Gospely v katedrále
zazpívá jiná skupina
Ke změně programu museli přistoupit organizátoři dnešního večerního koncertu v katedrále na Petrově. Skupina Johnny Thompson
Singers zrušila své evropské turné.
Diváci však o slíbené gospelové
melodie nepřijdou, původní soubor nahradí Stella Jones & The
Christmas Gospel Singers. Program začíná ve 20 hodin.
(taz)

Vánoce v Ivančicích Tradiční vánoční jarmark spojený

Umění aranžérů Studenti i učitelé zahradnické školy

s kulturním vystoupením žáků Základní školy Vladimíra
Menšíka v Ivančicích.
Foto: tn-foto.rajce.net

v Rajhradu i letos uspořádali pro veřejnost prodejní
výstavu vánočních vazeb.
Foto: tanyth.rajce.net

STARÝ LÍSKOVEC

Provoz úřadu je
mezi svátky omezen
Starolískovecká radnice bude
ve středu 27. prosince zavřená.
Úřad městské části v Klobásově ulici bude mít omezený provoz
ve všech dnech mezi vánočními
svátky a Novým rokem. Podatelna
bude od 27. do 30. prosince v provozu jen od 7.30 do 13 hodin. (ac)
LÍŠEŇ

Radnice bude
ve středu zavřená
Ve středu 28. prosince bude úřad
městské části Líšeň v Jírově ulici
uzavřen. Nejbližší úřední hodiny
po vánočních svátcích budou až
v pátek 30. prosince, kdy bude
úřad otevřen do půl dvanácté. (ac)
MALOMĚŘICE A OBŘANY

Mezi svátky bude
v provozu jen podatelna
Na úřadě Maloměřic a Obřan v Selské ulici bude mezi vánočními
svátky omezen provoz. Mezi 27.
a 30. prosincem bude fungovat
pouze podatelna, a to každý den
od osmi do jedenácti hodin. (ac)
BRNO-SEVER

Na úřad se mezi
svátky nedovoláte
Mezi svátky bude na úřadu městské části Brno-sever v Bratislavské
ulici omezený telefonický provoz.
Ve středu 28. prosince bude navíc
mimo provoz i CzechPoint a odbor sociálních věcí.
(ac)
BYSTRC

Ve středu se
ruší úřední den
Úřad městské části bude ve středu
28. prosince zavřený. Nejbližší
úřední den na zdejší radnici bude
až 2. ledna.
(ac)

Vánoční nálada V Ivančicích se na Vánoce tradičně ladí na jarmarku, na který si děti připravují i kulturní vystoupení. Zpívají koledy, hrají na hudební
nástroje a nacvičují na tuto událost i divadelní představení (snímek vlevo). Podobně si připomínají blížící se Vánoce i děti v Řeznovicích (snímek
vpravo).
2x foto: tn-foto.rajce.net

Městské části se v zimě starají
o stovky ulic. Raději se pojistí
Podle dva roky starého zákona se o chodníky v zimě
starají jednotlivé městské části. Proto i ony uzavírají
smlouvy s pojišťovnami, aby mohly odškodnit lidi
za případné úrazy. Chystají ji teď i v Komíně.
BRNO Udělej si sám. Známé kutilské heslo napadlo Pavla Fojta z Komína poté, co si přečetl v místním
zpravodaji, že v jeho čtvrti nebude
město v zimě udržovat kolem čtyř
desítek ulic. „Pokud napadne sníh,
většinou to nevydržím a chodník
raději sám zametu. Tak to dělám
už několik zim,“ popisuje muž, který bydlí v jedné z ulic.
Komín patří mezi brněnské části, kde je nejvíce městem neudržovaných komunikací. Jak vysvětluje
jeho místostarosta Jiří Sedláček
(ČSSD), ani ty ale nezůstanou bez
zimní očisty. „O všechny méně vý-

znamné komunikace se stará naše
radnice. Lidé se nemusí bát, že cesty vedoucí k jejich domu nebudeme uklízet. Firma, se kterou máme
smlouvu, je už od poloviny listopadu v pohotovosti,“ uvádí Sedláček.
Cedulky s upozorněním na neudržovanou cestu se tak objeví pouze
u různých stezek nebo nezkolaudovaných schodišť.
Podle Sedláčka si přesto mnozí
lidé odhrnují sníh sami. „Ulic, kde
si každý uklidí před svým domem,
je víc, i když to jejich obyvatelům
nikdo nenařizuje,“ říká místostarosta. V některých lokalitách jen

INZERCE

radnice dává lidem písek na posyp
chodníků.
Takzvaný chodníkový zákon
už platí dva roky a převedl povinnost odškodňovat lidi za vzniklé
úrazy na obce. „Kdo má ale provádět úklid chodníků, se v zákoně neuvádí. Z kontextu ale vyplývá, že

Na kluzkých chodnících hrozí
v zimě úrazy. Foto: Archiv MF DNES

to mají být také obce,“ říká Sedláček.
Pojištění, které by se vztahovalo
na podobné úrazy, chystají proto
i v Komíně. „Pojistka, kterou má
Brno, zdaleka nepokryje všechny
případy. Proto jsme již vyhlásili výběrové řízení na poskytovatele pojištění, které bude zahrnovat i případy zranění na zmrzlém chodníku,“ uvedl Sedláček.
Podle pojišťoven přibývá každý
rok takových případů, kdy lidé požadují odškodnění za zranění, které si způsobili v zimě na chodníku.
„V roce 2009 jsme vyplatili odškodné téměř dvěma stovkám poškozených lidí. Loni to už bylo zhruba 280 případů. Tuto zimu zatím
registrujeme 250 případů, ale očekáváme, že jich bude i přes tři sta,
protože to nejkritičtější období zimy teprve klepe na dveře,“ sdě-
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Mission: Impossible – Ghost Protocol
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Brno
Cihlářská 19, tel. 541 213 542
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Poslechovost v okrese Hodonín

Poslechovost v okrese Břeclav

Radio JIH - 31.000

PF 2012

Radio JIH - 64.000

Hybešova 6, tel. 516 412 437

Budoucnosti
se nebojíme,
společně
to ustojíme!

lila Iva Knapová z ČSOB Pojišťovny.
Například bolestné za zlomenou nohu činí asi dvanáct tisíc korun. Pokud se k tomu přičte i vyplacení ušlé mzdy, pak se celkové odškodné může vyšplhat až k desítkám tisíc korun.
Přehled místních komunikací,
na kterých nezajišťuje vzhledem
k jejich malému dopravnímu významu zimní údržbu, vydává brněnský magistrát každý rok. V celém městě je jich několik stovek.
„Seznam neudržovaných komunikací je téměř stejný jako před rokem. Oproti loňsku v něm jen pár
ulic ubylo a naopak několik přibylo. V zásadě platí, že město se stará
o ulice, kterými projíždí městská
hromadná doprava,“ vysvětluje
mluvčí brněnského magistrátu Pavel Žára.
Pavel Tesař

Kina Program jihomoravských kin na čtvrtek
Blansko

Zdroj: Radioprojekt–SKMO, STEM/MARK–MEDIAN
(věková skupina 12–79 let, 01. 03. 2011 – 30. 09. 2011)

BRNO (los) Brněnský klub Fléda,
který slaví desáté výročí založení,
pořádá dnes od osmi hodin večer
narozeninový večírek.
V kultovním klubu zahrají kapely Priessnitz, Radium.nfo, Lesní
zvěř a jako překvapení vystoupí
BumBum Satori DJs.
Před prvním vystoupením okolo 22. hodiny se bude držet minuta
ticha k uctění památky prezidenta
Václava Havla. „Celý večer se ponese v komornějším, přesto však otevřeném a upřímném duchu, za který z velké části vděčíme právě Václavu Havlovi,“ vzkázali organizátoři. Návštěvníci se navíc mohou těšit na dárky a nebude chybět ani
narozeninový dort.
Jako první zahraje jesenická kapela Priessnitz, která má původ
v 80. letech, kdy začínala jako punkové seskupení. První album nazvané Freiwaldau, což je německý
název Jeseníku, nahráli v roce
1991. Hitem se tehdy stala skladba
Sny, která kapelu provází až dodnes. Brněnská skupina Radiom.nfo spojuje jazz s drum'n'bass
a přebírá prvky rapu. Pro slovenského jazzového zpěváka Petra
Lipu dělala remixy jeho nových písniček.
Lesní zvěř je netradiční hudební
uskupení, které propojuje živý
drum'n'bass s nu-jazzem a psychedelií. Vstupenky stály v předprodeji 110 korun, na místě přijdou na
190 korun.

Kocour v botách Animovaný film
multiplexy hrají i v 3D. Foto: Bontonfilm

Znojmo

Mečová 2

Alvin a Chipmunkové 3 13.20, 15.20, 17.20,
19.20, 21.20
Hranaři
19.30
Kocour v botách
14.40, 16.40, 18.40
Kocour v botách 3D
13.30, 15.40,
17.30
Mission: Impossible – Ghost Protocol 13.50,
16.30, 19.10, 21.50
Perfect Days – I ženy mají své dny
21.30
Poupata
18.50
Rumový deník
20.50
Šťastný Nový rok
18.20, 20.40
Tintinova dobrodružství
14.00
Twilight sága: Rozbřesk – 1. část
16.20,
20.30
Válka Bohů 3D
19.00
Velká vánoční jízda
14.10, 16.10
Velká vánoční jízda 3D
13.00, 15.00,
17.00
Vyměřený čas
21.10
LUCERNA
Minská 565/19, tel. 549 247 070

Alois Nebel
Perfect Days – I ženy mají své dny

Břeclav

Přizdis*áči
15.00, 17.10, 19.10
Rumový deník
21.10
Šťastný Nový rok
19.20, 21.40
Twilight sága: Rozbřesk – 1. část
15.10,
17.30, 19.50
Válka Bohů
17.40
Válka Bohů 3D
20.00
Věc: Počátek
21.30
Velká vánoční jízda
16.10
Velká vánoční jízda 3D
15.20, 17.20
Vyměřený čas
19.00

18.30
20.30

SVĚT

KORUNA

Havlíčkova 7, tel. 515 224 034

U Tržiště 2 085/1, tel. 519 370 818

Mission: Impossible – Ghost Protocol
20.00

Hodonín

Alois Nebel
Alvin a Chipmunkové 3
Johnny English se vrací
Markéta Lazarová
Moje krásná učitelka

19.00
17.00
19.30
20.30
17.30

KINO SVĚT
Velkomoravská 1535/9, tel. 724 183 341

Alvin a Chipmunkové 3
Přizdis*áči

17.30
20.00

Modřice
CINEMA CITY OLYMPIA

Pohřby
Pátek 23. 12. 2011

U Dálnice 777

kostel sv. Jakuba

Alvin a Chipmunkové 3

14:00 VINOHRADSKÝ EDUARD 1920 Brno

16.30, 18.30,
20.20
Hranaři
18.10, 20.10
Kocour v botách
15.00, 17.00
Kocour v botách 3D
15.40, 16.40,
18.40
Mission: Impossible – Ghost Protocol
15.10, 16.50, 17.50,
19.30, 20.30
Perfect Days – I ženy mají své dny
20.40

Ústřední hřbitov – obřadní síň

13:00 ŠULÁKOVÁ BRONISLAVA 1961 Brno
Krematorium, Jihlavská 1, Brno

9:00 KNOBLOCH LIBOR 1951 Brno
9:30 SMYSITELOVÁ VLASTA 1924 Brno
11:30 JURČOVÁ VLASTA 1930 Brno
12:00 HAMŽOVÁ JAROSLAVA 1925 Brno
12:30 HANÁK ZDENĚK 1938 Březina
14:45 MRÁZKOVÁ ZDEŇKA 1937 Brno
15:30 LUDVÍKOVÁ ANEŽKA 1924 Brno

