PREZIDENTSKÉ VOLBY ČR 2013
V roce 2013 se uskuteční první přímá volba prezidenta republiky. Kandidáta na
prezidenta může navrhnout 20 poslanců, 10 senátorů nebo také
občan České republiky s peticí, která získá minimálně 50 tisíc
podpisů. Pod petici se mohou podepisovat vedle oprávněných
voličů také ti, kterým bude 18 let alespoň v druhý den voleb.
Volba bude dvoukolová, stejně jako je tomu při volbě senátorů. Vítězem se stane
ten kandidát, který v prvním kole získá nadpoloviční většinu hlasů. Pokud se tak
nestane, dva nejúspěšnější kandidáti postoupí do druhého kola. Mezi nimi pak
rozhodne naprostá většina hlasů.
Termín prezidentských voleb je 11. a 12. ledna 2013, případné druhé kolo se
bude konat 25. a 26. ledna 2013.
Zdroj: http://www.volba-prezidenta.cz/
INFORMACE K OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠCE
O MÍSTNÍM POPLATKU
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
S účinností od 1. 1. 2013 přinese obecně závazná vyhláška
následující změny v oblasti správy poplatku:
1/ nové skupiny poplatníků
2/ zvýšení horní hranice sazby poplatku na základě výpočtu stanoveného
zákonem o místních poplatcích na částku 675,- Kč za poplatníka na kalendářní
rok 2013
3/ změny v osvobození od placení poplatku pro určité skupiny poplatníků
4/ ohlašovací povinnost
5/ nově zavedená společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce
za zaplacení poplatku
Splatnost poplatku je stanovena pro rok 2013 opětovně na nejzazší datum
31. 5. 2013
Přesné informace na www.brno.cz/odpady a na nástěnce CDS.
(možnost vytisknutí v poradně CDS!)
Zdroj www.brno.cz/odpady.
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LEDEN

Ředitelka CDS a TZJ:
Šumberová Simona
Zástupce ředitelky CDS a TZJ: Oračková Věra
Předsedkyně BSN:
Winklerová Zdeňka
Vedoucí sociální pracovnice: Mgr. et Mgr. Kasková Silvie
Tlumočnice ZJ:
Mgr. Černá Karolína
Pracovnice pro kroužky:
Mgr. Novotná Marta
Sociální pracovnice a TZJ:
Bc. Kočková Miroslava

INFORMACE

CDS + BSN

Provozní doba

Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

Tlumočnické služby
ambulantní a terénní
8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00
8:00 - 12:00 13:00 - 18:30
8:00 - 12:00 13:00 - 16:30
8:00 - 14:00

Sociálně aktivizační služby
ambulantní
terénní
8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 13:00-15:00
8:00 - 12:00 13:00 - 18:30
8:00 - 12:00 13:00 - 16:30 13:00-16:30
8:00 - 14:00

V pondělí dopoledne jsou porady, supervize a administrativní práce.
V tuto dobu budou přijímáni pouze objednaní klienti.

PF 2013
Přejeme štěstí, protože je ho málo, přejeme zdraví, protože je ho
třeba. Přejeme lásku, protože je krásná.
S přáním mnoha úspěchů v novém roce 2013 připojujeme
poděkování za Vaši důvěru a těšíme se na další úspěšnou
spolupráci. Přejí pracovníci CDS
Recept – Kroužek vaření – Vanilkové rohlíčky
Suroviny:
8 dkg cukr moučka, 1-2 ks vanilkového cukru, 20 dkg hladké mouky,
8 dkg vlašských ořechů
Postup:
Máslo necháme změknout. Ořechy umeleme. Do mísy nebo na vál si prosejeme
mouku a cukr. Smícháme ji s ořechy. Po částech do těsta zapracujeme máslo a
vše rychle zpracujeme. Těsto zabalíme do potravinářské fólie a necháme aspoň
půl hodiny uležet v lednici.
Z uleželého těsta tvarujeme malé rohlíčky, které skládáme na plechy vyložené
pečícím papírem. Pečeme při 180°C do růžova. Horké upečené rohlíčky
obalujeme v cukru a ukládáme do krabice. Necháme je den v teple uležet a pak je
můžeme skladovat. Můžeme dát i do mrazáku. Rohlíčky tak rychleji zkřehnou.
09.01.2013 - Kroužek ručních prací
od 16:00 h vede: Mgr. Novotná Marta
23.01.2013 - Kroužek vaření
od 16:00 h vede: Mgr. Novotná Marta
Pondělní akce - vede: Mgr. Novotná Marta
07.01.2013 - 14:30 h – Značky aut
14.01.2013 - 14:30 h – Koření
21.01.2013 - 14:30 h – Římská šifra
28.01.2013 - 14:30 h – Vlajky světa
Pondělní individuální trénování paměti – nebude

16.01.2013 – Přednáška
Policie – Bezpečnost seniorů - 15:30 h
Skupinové trénování paměti – nebude

19.01.2013 – Karneval – 14:00 h
Klub seniorů
KLUB SENIORŮ
05.01.2013 – 14:00 h
19.01.2013 – 14:00 h
26.01.2013 – 14:00 h
BSN – KLUB TURISTIKY
19.01.2013 - Turistika:
Veletrhy Brno: GO a REGIONTOUR
Veškeré informace u pana Brabce
KARTY
09.01.2013 - 16:30 h
23.01.2013 - 16:30 h

RUSKÉ KUŽELKY

ŠIPKY - MUŽI + ŽENY

16.01.2012 - 16:00 h
30.01.2012 - 16:00 h

16.1.2012 - 16:00 h
30.1.2012 - 16:00 h

SPORTOVNÍ KLUB NESLYŠÍCÍCH BRNO
18.01.2013 – Valná hromada
SKN Brno na Vodové 35, Brno
Začátek - 17:00 h

Nápověda
1 - (šnek), 2 - (měsíc), 3 - (hříbek), 4 - (žádný, protože skáče), 5 - (pastelky),
6 - (polštář), 7 - (budík), 8 - (kotě), 9 - (sníh), 10 - (vidlička), 11 - (tvé jméno).
Krátké hádanky najděte v příloze Bulletin leden 2013

