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V každé zastupitelské demokracii
má opozice své místo a dokonce
je i nutností. Diskuze nad různými
názory je zdravá a mnohdy jen
díky ní je výsledkem dobrá myš -
lenka, prospěšná všem. Ne na -
darmo Voltaire, známý to fran-
couzský filozof a humanista, v do -
pise Helvétiovi napsal nádhernou
větu: „Nesouhlasím s tím, co ří -
káte, ale až do smrti budu bránit
vaše právo říkat to!“
Svoboda projevu a říkání svých
názoru je i pro mě svatá a patří
mezi nejzákladnější rysy a pod-
mínky demokratického zřízení.
Nicméně i práce opozice musí
mít svá pravidla. Jsem pře svěd -
čen o tom, že nelhat, říkat fakta,
nemanipulovat a být korektní by
mělo být základním pravidlem
každého člověka. A člověka v po -
litice zvláště, bez ohledu na to,
na které straně barikády zrovna
stojí. Je mi líto, že takové mínění
však nemohu mít o všech čle -
nech politické opozice ve Starém
Lískovci. To, že jsem neustálým
terčem nesmyslných pomluv a lží
ze strany některých zastupitelů
na ší opozice mě už dnes ne chá -
vá klidným a neřeším to. Už jsem

si ověřil, že slušný člověk si dělá
názor sám a ne na základě vy -
myš lených nepravd. Bohužel,
dnes se aktivita některých opo -
zičních zastupitelů (zvláště pak
jednoho), přesunula z podávání
lživých informaci k systematické
snaze zcela paralyzovat tento
úřad městské části. A k tomu již
mlčet nelze a mně, jako staros-
tovi této městské části nezbývá
nic jiného, než se vůči takové sna  -
ze ohradit. 
Jak si totiž vysvětlit, že v součas-
né době naše opozice žádá o ko -
pie veškerých úředních dokladů
tohoto úřadu za několik let zpět-
ně? A to jak týkajících se výkonu
státní správy, tak i samosprávy.
Jak si vysvětlit neustálé další
požadavky na stohy dalších a dal -
ších papírů? Jak pochopit, že
i přes naše upozornění, že na
takovéto požadavky nemá úřad
kapacitu a na naší žádost o spe -
cifikaci konkrétních požadova -
ných dokumentů se obratem do -
zvíme, že se nic specifikovat ne -
bude a že je prostě chce všech-

Den otevřených dveří na ZŠ 
a MŠ Elišky Přemyslovny 10 

Na dvě stovky dětí změřily síly ve
vázání uzlů. Tradiční závod v této
tábornické disciplíně nesl název
Dračí smyčka 2009.
Brněnské Bohunice se staly v
sobotu 7. února dějištěm velkého
závodu Dračí smyčka 2009. Děti,
od předškoláků po ty dospívající,
změřily síly ve vázání uzlů –
tradiční tábornické dovednosti.
Jejich cílem bylo uvázat přede -
psané uzly v co nejkratším čase.
Dramatický závod měl hned ně -
kolik vítězů v jednotlivých věko -
vých kategoriích. Podle náčelní-
ka Sdružení pionýrských tábor-
nických oddílů Luboše Horkého
se letošní ročník vydařil. Děti po -
daly opravdu dobré výkony.

O Dračí smyčce
Závod tradičně připravuje Sdru -
žení pionýrských tábornických
oddílů. Cílem závodu jsou rozvoj
zručnosti, motoriky a znalostí
dětí. Mezi další pionýrské akce
patří Setonův závod, akce Za
psem, která rozšířila znalosti dětí

o městě Brně či plavecké závody
Kačerův šplouch.
Prohlédněte si fotky z akce na
stránkách http://www.dobryod-
dil.cz/uzlovani!

Kontaktní informace
Michal Mižu Janík
mizu@zeeska.cz, 777 628 156
www.dobryoddil.cz

200 dětí závodilo ve vázání uzlů

Ve středu dne 8. 4. 2009 v době od 8.00 h. do 11.00 h. se usku -
teční den otevřených dveří – Velikonoční projektový den.
Při návštěvě netradičního vyučování se dozvíte mnohé zajímavosti
o svátcích jara a můžete se též spolu s dětmi aktivně zapojit do
výroby velikonočních symbolů. Srdečně zvou žáci a pedagogičtí
pracovníci ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 ve Starém Lískovci.

Zastávka autobusu: č. 69, 401, 402       

ny? Jak si vysvětlit, že někdo
zákonnou možnost o podávání
informací zastupitelům takto zne -
užívá? Jak pochopit požadavky
pana opozičního zastupitele Hud -
líka, abych mu podrobně písem-
ně vysvětloval obsahy smluv sta -
rých čtyři roky, které notabene
podepsal on sám ještě v roli sta -
rosty?! Jak si vysvětlit chování
téhož zastupitele, který na zase -
dání zastupitelstva jako jediný
nehlasuje vůbec? Ani pro, ani
pro ti, ani že se zdržel. Proč tam
tedy vůbec sedí a zabírá místo
někomu, kdo by pro tuto obec
rád pracoval? Snad je tam jen
proto, aby mohl neustále urážet
skoro všechny přítomné, jak s vel -
kou libostí stále činí. 
Požadavky na kopie písemných
materiálu, které jsou panem za -
stupitelem Hudlíkem v současné
době požadovány odhadem ČÍNÍ
SKORO 50 ŠANONŮ. Je několik
možností, jak se radnice může
zachovat. Buď prostě úřad nebu -
de na tento požadavek reflektovat
– a bohužel tím zřejmě poruší zá -
kon – nebo úřad vyčlení několik
úředníků, kteří zanechají své
práce a budou měsíc procházet

všechny dokumenty v archivu
a kopírovat a kopírovat. Tím ov -
šem nebudou moci zpracovávat
svoji každodenní agendu a dojde
k zásadnímu narušení běžné čin-
nosti úřadu. Anebo si můžeme
také najmout brigádníky, kteří tu -
to, dle mého soudu nesmy slnou
činnost zajistí, ovšem na úkor
financí z rozpočtu městské části. 

(Pokračování na str. 2)

Opozice, anebo trucující destrukce?

Lisk02-2009:10-2008zde.qxd 18.2.2009 11:25 Stránka 1



Sochy v naší městské části

2 strana

starolískovecký zpravodaj únor 2009

Informační okénko pro seniory

pokračování 2
…v naší městské části se nachází
několik uměleckých děl. O mno-
hých víme málo, nebo vůbec nic.
Některé jsou umístěny tak dlou -
ho, že je už ani vlastně nevní má -
me, přestože kolem nich denně
procházíme….
Další sochou v naší MČ je socha
ŘEKA DON (kovaná ocel v 2600
mm 1984). Je to opět kovaná
socha umělce pana Antonína
Nového, se kterým jste měli
možnost seznámit se v 1. části
seriálu o sochách.
Socha se nachází v atriu mezi
prodejnou ALBERT (na Kurské
ulici) a restaurací DON. Podle
PhDr. Zdenka Korčiána „dává

A. Nový divákovi možnost plně si
uvědomit váhu, sílu, chlad i nad -
lidskou sílu kovu a proti tomuto
vyprovokovanému pocitu staví
místy až neskutečně lehkou, jem-
nou linii, jdoucí po obrysu lidské
postavy, kterou zhnětenou ma -
sou rozvíjí do prostoru.
Mohutná tekoucí řeka Don, hravě
zdolávající balvany ve svém kory-
tě, životodárná žena, matka i hra -
vě rozpustilá dívka ve svých pe -
řejích, to vše můžeme vyčíst
z pros tě rozťaté, zvlněné páso-
viny oce li, která pod úspornými
a přesnými zásahy evokuje po -
stavu plné, mladé ženy…“ 

K. Doležalová

Vážení senioři, 
rádi bychom Vás pra vi delně infor-
movali o vě cech, které by se Vám
mohly hodit, a které byste případ-
ně mohli využít.
V tomto grafickém pro vedení –
pod titulkem INFORMAČNÍ OKÉN-
KO PRO SENIORY budou pravi -
delně zveřejňovány aktuální infor-
mace pro Vás. Některé zde bu -
deme uvádět i opakovaně, (ale-
spoň zpočátku), protože na tento
způsob informování prostřed-
nictvím Starolískoveckého Zpra -
vo daje ještě nejste zvyklí a mohli

byste jej snadno přehlédnout.
Věřím, že „OKÉNKO“ bude stále
plné informací a v tomto ohledu
se na Vás obracím i se žádostí
o součinnost. Získáte-li nějaké
podnětné informace, které by se
hodily i ostatním seniorům v naší
městské části, dejte nám je vědět
(na adresu kvetuse.dolezalova
@staryliskovec.cz, nebo na tel. č.
724 150 604/.
Rádi Vaše náměty zveřejníme.

Mgr. Květuše Doležalová
místostarostka

Akce v ZOO

ZOOBÁL – 6. 3. 2009, 20.00 hodin
Tradiční 9. Zoobál. V programu vystoupí: Little Band, Lodníci, taneční
skupina Abanico. Kontakt: Markéta Müllerová, DiS., mullerova@zoo-
brno.cz, tel. 546 432 361.

MAŠKARNÍ BÁL – 7. 3. 2009, 14.00–16.00 hodin
Zábavné odpoledne pro děti s Brněnskými písničkovými tetinami. Kon -
takt: Zuzana Sommerová, sommerova@zoobrno.cz, tel. 546 432 360.

ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽÍ NA ZÁCHRANU EVROPSKÝCH
MASOŽRAVCŮ
Evropská asociace zoo a akvárií (EAZA) vyhlásila v pořadí již osmou
kampaň na záchranu ohrožených živočichů. Pro rok 2009 je to Kam -
paň na záchranu evropských masožravců.
Evropským masožravcům můžete pomoci i Vy, zapojíte-li se do soutěží
vyhlášených Zoo Brno. Informace na www.zoobrno.cz/ochrana-
prirody/kampane-eaza.

Občanské sdružení sociálních a finančních poraden 
spolu s krajskou radou Svazu důchodců ČR informuje

Finanční poradnu mohou využívat
držitelé průkazů ZTP, ZTP/P,
senioři, sociálně slabší rodiny
a ro diny s dětmi.

Pro držitele průkazů ZTP
a ZTP/P nabízíme sjednání
slev:
- na pojištění domácnosti
- na pojištění nemovitosti
- na pojištění zákonné a havarijní

osobních automobilů
- na pojištění za Škodu způsobe-

nou zaměstnavateli

Pro ostatní klienty Finanční
poradny nabízíme pomoc
při sjednání slev :
- na elektrickou energii u vybra -

ného dodavatele
- na dodávku plynu u vybraného

dodavatel
- na služby vybraného mobilního

operátora, pevné linky a inter-

netu
- na pojištění domácnosti a ne -

mo vitosti
- na zákonné a havarijní pojištění

osobních automobilů
- na pohonné hmoty mohou

uplatnit slevu majitelé klientské
karty ZFP u čerpacích stanic
EuroOil – cca 30 hal./litr ben-
zinu

Rovněž nabízíme pomoc při
prevenci neregulovaných sub -
jektů
- prevenci předlužení a exekucí
prevenci před nebankovními úvě -
ry s možným dopadem na slabší
skupiny lidí

V případě zájmu vezměte
s se bou :
- průkazy ZTP a ZTP/P
- roční účtovací fakturu za el.

energii, plyn a lístek SIPO

- fakturu za služby Vašeho mo -
bilního operátora (mobilu i pev -
né linky a internetu)

- pojistné smlouvy na domác-
nost a nemovitost

- smlouvy zákonného a havarij -
ního pojištění osobních auto-
mobilů

- smlouvy penzijního, úrazového
i životního pojištění a staveb-
ního spoření

Dále nabízíme sjednat kontakt na
bezplatné právní, sociální a psy-
chologické služby pro všechny
občany.

Kontaktní místo pro Brno: 
Svaz důchodců ČR, 
Krajská rada JMK
Brno, Běhounská 17, 
tel. 545 575 257
mobil 721 344 323
Neplaťte víc než je třeba !

Opozice...?

(Dokončení ze strany 1)
Takže, místo jednoho dal šího dět-
ského hřiště pro děti a občany
Starého Lískovce, či jiných po -
třebných věcí, bude mít někdo
doma hromady šanonů doku-
mentů, kterým podle mě stejně
nerozumí a k ničemu mu nebu-
dou. Ano, jsem plně pře svěd čen
o tom, že tyto kroky opozice ne -
jsou vedeny snahou o dobrou
opoziční práci a případnou kon-
trolu, ale snahou tento úřad co
nejvíce destruovat a pa ralyzovat.
Je totiž nabíledni, že někdo velmi
těžce nese – byť i skromné
úspěchy současného vedení rad-
nice – a kvůli svým pochybným
cílům si opět bere za rukojmí jak
pracovníky radnice, tak i potažmo
občany Starého Lískovce. Je
snad rozumné, aby kvůli jednomu
zastupiteli úřad platil kopie a další
pracovní síly kvůli tak obrovské-
mu množství dokumentů? Vždyť
pan zastupitel si kdykoliv může
kteroukoliv kon krétní kopii vyžá-
dat a dostane ji. K čemu ale pan
zastupitel potřebuje doma skla do -
vat 50 šanonů všech dokumentů
úřadu, je mi skutečnou záhadou…
Omlouvám se všem, kterým jsem
slíbil, že se k jistým osobám na
tomto místě již nebudu vracet.
Vždyť co z těchto nesmyslných
svárů mají občané Starého Lís -
kovce? Samozřejmě zhola nic!
Jen je obtěžují! A také se snažím
minulostí příliš nezabývat. Bohu -
žel, toto je žhavá současnost a
jsem přesvědčen o tom, že oby-
vatelé naší městské části mají
plné právo ji znát. A ať se snažím
sebevíc, k některým věcem oprav -
du mlčet nemohu. Jak jsem již na
začátku napsal, vždy budu dělat
vše pro to, aby každý měl právo
říkat svůj názor. Ale říkat svůj
názor neznamená lhát a destruo-
vat!

S přáním brzkého příchodu jara
a slunce

Váš starosta Vladan Krásný 
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Chovejme se jako lidé

Vážení a milí spoluobčané,
dříve než se pustím do úvahy na
ne zrovna příjemné téma, dovolte
mi, abych vám všem popřál,
i když s trochu menším zpož -
děním, vše nejlepší do nového
roku, hodně pohody, zdraví a
také hodně úspěchů v osobním
životě.
K napsání tohoto článku mě
vedla jak osobní zkušenost, tak
také několik stížností z řad vás
občanů žijících v naší městské
části. Vše se týká čistoty našeho
společného okolí, míst, kde
denně procházíme, ať jsme již na
cestě do zaměstnání nebo na
procházce s dětmi, se čtyřno -
hými miláčky nebo jen tak na
zdravotní vycházce. Při těchto
cestách procházíme, ať již chce -
me nebo ne, kolem zařízení,
kterému se říká kontejnerové
stání, místo, kde jsou umístěny
nádoby na komunální odpad.
A právě tato místa mi leží nejvíce
na srdci. Mnohdy se totiž na
těchto místech nenachází jen
kontejnery, ale je zde k vidění
mnoho jiných věcí, které na tato
místa rozhodně nepatří. Objevuje
se zde stavební suť, starý náby -
tek, koberce, podlahové PVC a
tak dále, zkrátka vše, co člověku
zbude při opravě bytu, výměně
starého nábytku nebo třeba po
generálním úklidu. Absolutně ne -
rozumím lidem, kteří tyto přebytky

bezostyšně nahází ke
kontejne rovému stání
a je jim úplně jedno,
co se s těmito věcmi
bude dít dál. Takové
jednání mi připadá po -
ně kud so becké. Tito
lidé mají sta rost pouze
o těch několik metrů
čtvereč ných, které obývají, ale co
se děje před prahem jejich bytu,
je jim úplně jedno. Je potřeba si
ale uvědomit, že mým do movem
není jen ten konkrétní byt, ale
i celé okolí, které je ko lem něho.
Je paradoxní, že mnohdy největší
nepořádek se nachází tam, kde
mají na dohled sběrné středisko
odpadu, kde je možné uložit od -
pad větších rozměrů a to, co se
do kontejnerů nevleze nebo tam
nepatří. Nevěřím tomu, že by ob -
čané Starého Lískovce nevěděli,
kde se tato střediska nachází.
Pro jistotu zde ale uvedu adresy
obou středisek sběru od padu,
která se nachází na území naší
městské části a dovolím si apelo-
vat na ty z vás, kteří se chystají
k nějakým úpravám nebo opra -
vám v bytech, nebo třeba vy -
měňují starý nábytek, aby těchto
středisek využili a vše staré a ne -
potřebné odvezli na tato místa.
Jedno sběrné středisko se na -
chází na parkovišti při ulici Osová
u přestupního terminálu, vjezd je
z ulice Vltavská, druhé sběrné

středisko se nachází
na konci uli ce Točná,
v těsném sousedství
s dálnicí D1. Příjezd
k tomuto středisku je
z ulice Klobásova. Na -
prosto rozumím lidem,
kteří rozhořčeně volají
na radnici a požadují

po ní, aby zajistila úklid nepořád-
ku, který se u toho či onoho kon-
tejnerového stání na chází. Firma
zajišťující svoz ko mu nálního od -
padu odváží pouze obsah kontej -
nerů, ne věcí, které jsou kolem
nich naházené. To není jejich
povinností. Městskou část pak
stojí nemalé finanční prostředky
likvidace těchto čer ných skládek.
Tyto finance by se daly využít na
smysluplnější činnost jako je
např. údržba zeleně, doplnění
městského mobiliáře atd. Apeluji
proto také na vás, slušné občany,
abyste nám na hlásili skutečnost,
že na někte rém místě vzniká čer -
ná skládka. Budeme moci včas
zakročit proti takovému nekalému
chování a tím vlastně i ušetřit
finance z měst ského roz počtu.
Lhostejnost ostatních ob ča nů
zde není na místě, a proto vás
všechny, kte rým není jedno, jak
naše městská část vypadá, pro -
sím o spolupráci v této pro ble -
matice. 
Další skupinou obyvatel, na kte -
rou bych se chtěl obrátit, jsou

majitelé psů. Problém se zne čiš -
těnými trávníky od psích exkre-
mentů stále přetrvává. Stále je
hodně těch, kteří nejsou ochotni
po potřebě, kterou jejich psí
miláček vykoná, uklidit. Beru to
jako absolutní bezohlednost vůči
ostatním, kteří psa nevlastní a
musí toto snášet. Rodiče musí
dbát na to, aby jejich děti ne -
chodili po trávnících, protože ty
jsou plné těchto nevábných věcí.
A zkušenost všímavých občanů,
kteří jsou ochotni upozornit ma -
jitele psa, že po jeho potřebě je
dobré a vhodné toto uklidit, je
taková, že odpovědí na toto upo-
zornění je pouze několik nevy-
bíravých slov. Prosím proto
všech  ny ty, kterých se to týká,
aby si tuto skutečnost uvědomili
a změnili své chování. Mějte
ohled k těm, kteří psa nevlastní,
a je jich určitě drtivá většina,
kterým toto vaše chování vadí.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem těm, kteří nás upozorňují na
různé nedostatky, kteří jsou vší-
maví a kterým není lhostejné
jejich okolí. Pomáháte nám ve
snaze přetvořit naši městskou
část v lepší místo, kde budeme
spokojeně žít a rádi se sem z na -
šich cest vracet. Chovejme se
k sobě navzájem jako lidé a bude
nám všem určitě lépe.

Mgr. Jiří Dvořáček
místostarosta

Skautský ples

Den 7. únor LP 2009 bude do
historie našeho skautského stře -
diska zapsán, když ne zlatým, tak
alespoň stříbrným písmem. V ten -
to den se totiž konal v pořadí již
7. netradiční skautský ples. Prá -
vem se ptáte, v čem byl tak vý ji -
mečný. Odpověď možná na pad -
ne všechny zúčastněné a také ty,
kteří marně sháněli vstupenky na
poslední chvíli. Více jak týden
před samotnou akcí svítila do
dálky z obrazovky monitoru na
internetových stránkách v políčku
„počet volných míst“ velká 0.
Ano, je tomu tak. Po rozpačitých
začátcích, kdy jsme s pořádáním
plesu začínali a kdy byl sál za -
plněn tak z jedné třetiny, přišla
chvíle, kdy jsme s uspokojením
mohli říci, že máme vyprodáno.
Věhlas této akce se rozšířil již
natolik, že asi budeme muset
uvažovat o zvětšení naší kulturní
kapličky – místní sokolovny. Cí -
tíme velké uspokojení z toho, že
věci, které děláme, mají smysl, že
můžeme touto akcí přispět k vy -

tvoření společenství lidí, kteří se
dokáží oprostit od všedních sta -
rostí a přijdou se bavit a rozdávat
radost kolem sebe. Samozřejmě,
že nás tato skutečnost také za -
vazuje. Cítíme se zavázáni k to -
mu, že nesmíme zklamat všechny

ty, kteří nás podporují a kteří nám
věří. Ne vždy je to ale lehké.
Někdy se dobrý nápad zrodí
lehce, jen tak, a někdy se rodí
v bolestech a výsledek je stejně
nejistý. Narážím zde na letošní
půlnoční překvapení, které zdale-

ka nedosahovalo uměleckých
kvalit překvapení loňského. Jsme
si vědomi toho, že provedení
„Labutího jezera“ bylo vrcholným
kulturním zážitkem, jaký historie
všech plesů ve Starém Lískovci
určitě nepamatuje. Proto se
omlou váme za letošního „Miku -
láše“, který přišel na letošní ples
poněkud v nepravý čas. Dá-li
Bůh, tak snad příští rok se nám
podaří angažovat kvalitnější těle-
so s lepším uměleckým proje -
vem. Víme, že je čas k modlitbě,
čas na práci a také čas na zá -
bavu. Jsme rádi, že můžeme být
těmi, kteří vám alespoň jeden
večer v roce mohou připravit a
zorganizovat takovou akci, na
kterou se přijdete pobavit. Dě -
kujeme vám všem za návštěvu a
děkujeme také všem za podporu,
ať už hmotnou nebo jakoukoli
jinou. A příště se určitě sejdeme
zase. 

Mgr. Jiří Dvořáček – Zvonek
vedoucí střediska
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Ve dnech 17.–24. března 2009
se v Kině Art, Sále Břetislava
Bakaly, KC Starý Pivovar, Kavár -
ně Trojka a Klubu Fléda usku -
teční již 11. ročník Mezinárodního
festivalu dokumentárních filmů
o lidských právech Jeden svět.
Během své existence se festival,
organizovaný společností Člověk
v tísni, vyvinul v největší lidsko-
právní filmový festival v Evropě a
stal se jednou z nejvýznamněj -
ších kulturních akcí v ČR. Letošní
ročník je oficiální doprovodnou
akcí předsednictví ČR v Radě
EU.
Na festivalu bude uvedeno na
50 dokumentů z celého světa.
Jeden svět se bude v letošním
roce v rámci tematické sekce

„20 let demokracie ve střední
Evropě“ věnovat výzvám a ne -
úspě chům v letech po pádu ko -
munismu. Filmy ze sekce „Evro -
pa bez bariér“ pak připomenou
skutečnost, že je i ČR, jako
mladá demokracie, schopna vést
před sednictví Rady EU. Mimo -
evropská témata letos budou za -
stoupena v sekci „Obrazy Afriky“,
kde se představí nejzajímavější
díla současných afrických i mi mo -
afrických dokumentaristů. Vybra -
né projekce budou již tradičně
doprovázet tematické diskuze
s od borníky či tvůrci.
Jak uvedla Kateřina Petrášová,
Lužánky- SVČ, koordinátorka fes-
tivalu v Brně: „V letošním roce
mohou diváci načerpat atmosféru
Jednoho světa již na předfestival-
ovém benefičním koncertu, který
se uskuteční 10. března v Klubu
Fléda. Doprovodný program fes-
tivalu doplní také několik výstav –
fotografie Karla Cudlína (Ghetto
jménem Baluty), retrospektivní
výstava fotografií Jindřicha Štreita
či fotografie z keňských slumů
Lukáše Houdka.“
Jako každoročně, tvoří nedílnou
součást festivalu projekce filmů
pro základní a střední školy, na
jejich realizaci se podílí Lužánky
– středisko volného času.

Bližší informace: 
jedensvet.brno@seznam.cz 
www.jedensvet.cz

Festival Jeden svět

Poděkování

Arabela navštívila svět lidí

Klub důchodců Starého Lískov -
ce děkuje za dary do tomboly
při plese dne 24. 1. 2009.
Panu starostovi Vladanu Krás -
nému, Ovocnářskému družstvu
– St. Lís kovec, Zahradnické
škole – Bo hunice, potraviny
panu – Chlu povi. SDH za dar
i obsluhu při plese. Všem čle -
nům i spoluob čanům. Děku je -
me za účast na plese a těšíme
se na další spo lupráci.

Za KD Libuše Kozlová

Solím, solíš, solíme ...aneb jak v zimě na chodníky ekologicky

Sůl používaná na solení chodníků
či silnic škodí nám všem, prav -
děpodobně nejvíce stromům,
které důsledkem nadměrného
so lení chřadnou či uhynou. Výz -
kumný ústav lesního hospo dář -
ství a myslivosti v rámci poraden-
ské a expertní činnost zpracoval
celkem 50 odborných posudků
na úhyn stromů. Nejčastější příči-
nou chřadnutí lesa byl právě vliv
nadměrného solení vozovek v zim -
ních měsících a zatékání solné
břečky do porostů (11x). 
Výzkumný ústav okrasného za -
hradnictví v Průhonicích prováděl
„Výzkum vlivu posypu vozovek a
chodníků solí na městskou ze -
leň“. Výzkum reagoval na akutní
poškození pražských uličních
stro mořadí. Za dominantního pů -
vodce odumírání stromů určil
solení vozovek. Příznaky jsou –
postupné zasychání listů od okra-
jů k řapíku, jejich odumírání a
opadávání, časté rašení nových
listů, jejich opětovná nekrotizace
a předčasný opad. To může pro -

bíhat na celém stromě, nebo jen
na nejpostiženější straně koruny.
Dalším příznakem je zasychání
postižených větví nebo celé části
koruny. 
Výzkum konstatuje, že způsoby,
jak odstranit sůl z půdy, jsou
velmi omezené. Jakmile chlorid
vstoupí do stromu, musí projít
jeho tělem až do listů, kde je
ukládán a kde posléze způsobuje
zničení listové plochy. Teprve po
opadu listů může být listí s chlo-
ridy shrabáno a odstraněno.
Výsledky výzkumu jasně kon-
statují, že na stromy sice působí
více negativních vlivů (přehřívání,
emise, sucho, městské prostře -
dí), které vystupují v komplexu,
ale působení soli zůstává jako
hlavní příčina tohoto typu poško -
zení stromů. Dokládají to rozbory
obsahu solí v půdě a listech
stromů, které klesají se vzdále -
ností stromu od komunikace. 
Rozbory ukázaly, že do půdy
přímo pod korunou stromu se
dostalo vyhrnováním nasoleného

sněhu, průsakem, posypem a
rozstřikem břečky od 1,16 až do
4,7 kg soli na 1m2. 
Ve městech přežívají přesolování
stromů nejvíce invazní akáty, kte -
ré jsou, co se týká soli, nejvíce
odolnými druhy. V okolí silnic
škodí sůl jehličnatým stromům
navíc tím, že se od sněžných fréz
dostává s odhazovaným sněhem
přímo na větvičky. V lepším pří-
padě se strom vzpamatuje, často
celý uhyne. 
Sůl škodí i ve vodě. Je jasné, že
slaný led jednou roztaje, vsákne
se do půdy a odteče do řeky,
prosakuje do podzemních vod.
Poškození může být „pěkně“
vidět na čističkách odpadních
vod, když větší déšť odplaví
zbytky soli do kanalizace a ná -
sledně do čističky. Tam velké
množství soli způsobí „zničení“
celého biologického stupně čiš -
tění vod. 
Sůl škodí i zvířatům, nejvíce to
můžeme pozorovat na poškození
tlapek našich psů. Volně žijící

živočichové ve městě uhynou
dříve, než můžeme pozorovat její
zdravotní stav, takže nemůžeme
zjistit, jaké má na ně vliv solení.
K životnímu prostředí šetrnější
náhrada existuje – jde např. o po -
sypy na bázi drceného keramic -
kého kameniva (jíl bez soli a dal -
ších chemických přísad), který
zdrsňuje zledovatělé plochy. Jsou
účinné i při teplotě minus patnáct
stupňů. Jeden takovýto výrobek,
dokonce s certifikátem ekolo -
gicky šetrný výrobek, se prodává
pod názvem Ekogrit. Na jaře jej
lze zamést a buď jím zkypřit půdu
či schovat na příští rok. 
Další možností je sypat pískem,
který ale může způsobovat zaná -
šení kanalizací. 
S dotazy a připomínkami se mů -
žete obracet na naši Ekologickou
poradnu Veronica, Panská 9, tel.
542 422 750, veronica@veroni-
ca.cz, www.veronica.cz.

Mojmír Vlašín a Petr Ledvina 
Ekologická poradna Veronica

Premiéra v brněnském
Letohrádku Mitrov ských
odstartuje putování oje -
di nělé kolekce pohád-
kových kostýmů a re -
kvizit z televizního seriá -
lu Arabela, jenž se již
téměř tři desetiletí těší
obrovské popularitě.
Navštivte Říši pohádek
pro děti i dospělé, které se
v Letohrádku daří snad lépe než
na televizních obrazovkách. Ocit -
nete se přímo mezi nejslavnějšími
kostýmy královské rodiny a čaro-
dějů I. i II. kategorie, vyzkoušíte si
cestovní plášť a pomůžete Ara -
bele nalézt kouzelný prsten. Ani
o vyhlášené dobroty z perníkové
chaloupky nebude nouze. Těší
se na vás i hlasatel televizních
pohádek na dobrou noc pan
Karel Majer proměněný v jezevčí-
ka! Výstava se také dotkne este -
tického fenoménu 70. let, který
je nerozlučně spjat s tehdejším
ideálem „moderní“ civilizace tolik

obdivovaným rozmařilou
princeznou Xenií. Pouť
výstavy po dalších mo rav -
ských památkách ukon čí
ke konci roku 2009 praž -
ská expozice.

Kontaktní údaje a další
informace:
Letohrádek Mitrovských

na Starém Brně, Veletržní 19,
603 00 Brno
Mgr. Petr Lukas
www.letohradekbrno.cz; e-mail:
letohradekbrno@seznam.cz;
tel.: 605 972 588
www.vystava-arabela.cz 
Otevřeno: 14. 2. – 26. 4. 2009
ve dnech so., ne., po., út., st.
(10–16), po., út., st. (9-10): inter-
aktivní lektorské programy pro
objednané skupiny nad 25 osob
(s příplatkem ke vstupnému); čt.
a pá. otevřeno pouze pro objed-
nané organizované skupiny nad
25 osob (s příplatkem ke vstup-
nému).

V historickém Letohrádku Mitrovských se na více než dva
měsíce zabydlí půvabná princezna Arabela s celou králov -
skou rodinou, černokněžníkem Vigem, zlým Rumburakem,
mocným Fantomasem a mnoha dalšími postavami z Říše
pohádek. Kouzelný prsten promění Letohrádek v improvizo-
vané televizní studio, královský palác či domácnost Maje -
rových a cestovní plášť nás tak zanese i do 70. let 20. sto-
letí. Výstavu kostýmů a rekvizit z kultovního seriálu České
televize připravila správa tohoto nedávno zpřístupněného
památkového objektu. 
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Zprávy z radniceRada MČ Brno-Starý Lískovec
na svém 58. zasedání  22. pro -
since 2008 projednala (výpis
usnesení):
–vzala na vědomí další navrho-

vané varianty Studie dispozič -
ního řešení objektu ZŠ Boso -
nožská

–schválila dodatek ke smlouvě
o dílo

–schválila uzavření smlouvy o náj -
mu k bytu

–schválila vrácení kauce
–nedoporučila ZMČ schválit pro -

minutí poplatku z prodlení
–schválila výměna bytů
–schválila zpracování projektové

dokumentace k realizaci dět-

ského hřiště Bosonožská a ná -
vrh firem

–vzala na vědomí zápis Škodní
a likvidační komise

–nesouhlasila s převzetím díla – do -
dání a výsadba stromu a schvá -
lila odstou pení od smlouvy

–schválila smlouvu na odběr pou -
kazu EXIT GROUP pro hmot-
nou nouzi

–schválila zpětvzetí výpovědi z náj -
mu bytu

–schválila odpisové plány jed-
notlivých příspěvkových organi-
zací MČ Brno-Sta rý Lískovec

–schválila fy P.P. Architects s.r.o.
pro zpracování projektové do ku -
mentace veřejného prostranství
U polikliniky

Rada MČ Brno-Starý Lískovec
na svém 59. zasedání 21. led -
na 2009 projednala (výpis
usnesení):
–nesouhlasila s odpracováním

dluž né částky na nájemném
–trvala na svých usneseních

ohledně prominutí poplatku
z prodlení a do poručila ZMČ
trvat na usnesení č. 2 přijatém
na IX/2008

–schválila poskytnutí slev na
nájemném za výměnu oken a
balkónových stěn

–schválila změnu nájemců neby-
tových prostor na ul. Kosmo -
nautů 11

–schválila pronájem nebytového
prostoru na ul. Labská 3

–schválila záměr pronájmu vol-

ného prostoru k vybudování
nebytových prostor na ul. Lab -
ská 29, 31, 33

–schválila Sazebník za použití
prádelny, mandlovny, sušárny
pro rok 2009

–schválila přílohy k ke smlouvám
o náj mu nebytových prostor –
výpočtové listy pro rok 2009

–schválila harmonogram bloko -
vého čištění pro rok 2009 a
blokového čištění pro zimní
období

–schválila Zadávací dokumentaci
pro veřejnou zakázku Čištění
komunikací a ostatních doprav -
ních ploch

–souhlasila s trasou, umístěním a
technickým řešením „Rekon -
strukce a pře tlakování plyno -
vodů a plynovodních přípojek
ulic Martina Ševčíka, Pšika lova,
Točná, Malešovská, Malostran -
ská, Elišky Přemyslovny, Krou -
pova, Klobásova, Máchalova“ 

–souhlasila s uzavřením smlouvy
o náj mu části pozemku

–doporučila ZMČ souhlasit s od -
kupem pozemků do vlastnictví
Statutárního města Brna

–souhlasila s vyhrazením pěti
parkova cích míst pro zaměst-
nance služebny Městské poli-
cie 

–schválila dání výpovědi z nájmu
bytu

–neschválila zpětvzetí výpovědi
z nájmu bytu

–schválila Sazebník úhrad ná kla -
dů spojených s vyhledáváním

Asociace center pro rodinu

a poskytová ním informací dle
zákona č. 106/1999 Sb. a Sa -
zebník úhrad nákladů spoje -
ných s kopírováním dokladů a
listin souvisejících s vyřizováním
úředních záležitostí

–navrhla pedagogické pracov-
níky na ocenění u příležitosti
Dne učitelů

–neschválila poskytnutí dotace
pro Svaz důchodců ČR, Měst -
ská organizace Brno

–vzala na vědomí dopis opozič -
ních za stupitelů

–neschválila provedení podrob-
ného auditu hospodaření ZŠ a
MŠ Elišky Přemyslovny za rok
2008

–schválila zadávací podmínky
pro reali zaci nákupu nových
odpadkových košů a laviček

–vzala na vědomí zápis Škodní
a likvidační komise

Rada MČ Brno-Starý Lískovec
na svém 60. zasedání 4. úno -
ra 2009 projednala (výpis usne -
sení):
–schválila návrh SOD „Moder -

nizace by tových domů Kurská
2, 4, 6, Kyjevská 1 a 3“ a dále
schválila dodatek k této smlouvě

–odložila projednání žádosti o pro -
minutí poplatku z prodlení
a uložila OSBB doplnit materiál
o další doklady

–schválila společné nájmy
–vzala na vědomí, že nastaly

zákonné podmínky pro přechod
nájemního práva a schválila
uzavření smlouvy o nájmu k bytu

(pokračování na str. 6)

Gourmet

ŠPANĚLSKÁ PAELLA

Ingredience
300 g plodů moře, 2 papriky
různých barev, malá plechovka
loupaných rajčat, 1 cibule, šá -
lek nakrájené kořenové zele -
niny, 1 malá plechovka černých
oliv, šálek kukuřice, kurkuma
a mletá paprika, 400 g kulaté
rýže, 0,8 l vývaru, sůl, pepř,
olivový olej, 2 ks citrónů

Jak dlouho?
Doba přípravy je cca 40 minut
a recept je pro 4 osoby

Příprava jídla
Na olivovém oleji ve větším kas-
trolu orestujeme plody mo ře, po
chvíli přidáme na proužky nakrá-
jené 2 papriky, nakrájená rajča-
ta, nahrubo nakrájenou cibuli a
nakrájenou kořenovou zeleninu,
černé olivy a kukuřici. Restu -
jeme 2 minuty, pak při dáme
koření a rýži. Vše promí cháme
a zalejeme vývarem. Dochutíme
solí a pepřem. Za občasného
promíchání přivede me k mírné-
mu varu a pod po kličkou vaříme
5 minut. Pak ka strol dáme do
trouby vyhřáté na 170–180 °C
a zapékáme 30 mi nut.
Hotovou paellu postavíme do -
prostřed stolu, obložíme nakrá-
jeným citrónem a servírujeme
na talíře.
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� Hledám byt 2+kk – 3+1 v této lokalitě. Mám hotovost. 
Tel.: 737 532 350 hledajicibyt@seznam.cz

tel.: 547 354 025, 602 561 263

NOVÝ JIŘÍ, Labská 5, 625 00 Brno

OPRAVY AUTOMAT. PRAČEK A MYČEK

Centrum volného času LINKA
Kosmonautů 4 vás v březnu zve na:

veselé odpolední tvoření pro rodiče s dětmi i pro školáky HURÁ, JARO!
v úterý 10. března 2009; 16.00–18.00
Květináč, který si pomalujete nebo polepíte vystřihovaným dekorem –
podle věku a schopností-– si osejete obilím nebo osadíte jarními kytič -
kami a dozdobíte proutky. Přihlaste se prosím předem, cena za jeden
květináč je 40,- Kč (veškerý materiál). Informace a přihlášky na tel.:
547 223 074, sitarcikova@luzanky.cz

PRAVIDELNÉ DOPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODIČE DĚTMI:
KERAMIKA – pondělí 9.30–10.30, 60,- Kč/vstup
BARVÍNEK – čtvrtek 9.30 – 11.00, 40,- Kč/vstup
TVOŘENÍ – pátek 9.30–10.30, 30,- Kč/vstup, začínáme 6. února.
Společné tvoření maminky s dítětem, rozvoj fantazie, jemné moto riky,
hledání možností různých materiálů a technik, důraz na vlastní výtvarný
projev dítěte.
VOLNÁ HERNA – pátek 9.30–11.00, pozor, změna v čase od
6. února! 10.30–12.00! 20,- Kč/vstup

PRAVIDELNÉ ODPOLEDNÍ PROGRAMY PRO RODIČE S DĚTMI:
SLUNÍČKO – úterý 15.00 – 16.00, 20,- Kč/vstup,  hraní, říkanky, hop-
sání, cvičení pro nejmenší.
KERAMIKA – úterý 17.00–18.15, 70,- Kč/vstup, společné tvoření
z hlíny, hledání možností materiálu, základní techniky práce s hlínou
včetně závěrečného dekorování,

PRO DOSPĚLÉ – PŘIJĎTE SI ZACVIČIT!
AEROBIK – PONDĚLÍ, STŘEDA. 18.00–19.00, 40,- Kč/vstup
KALANETIKA – úterý 19.00–20.00,- Kč/vstup

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽCÍCH:
KERAMIKA
pondělí 18.00–19.00 děti a mládež, 900,- Kč/pol.
úterý 19.00–20.00 středoškoláci, 1000,- Kč/pol.
středa 16.00–17.00 školáci 900,- Kč/pol.
čtvrtek 18.45–20.15 středoškoláci a dospělí, 1000,- Kč/pol.
MAZLÍCI
pondělí 16.00–17.00 chovatelský kroužek 6–15 let, 50,- Kč/pol.
VÝTVARKA
středa 17.00–18.00 od 8 let, 700,- Kč/pol.
RUKODĚLKY – čtvrtek 15.30–17.00  7–15 let, 800,- Kč/pol.
ŠIPKY – středa 17.00–19.00, turistický oddíl 6–15 let

Informace všech akcích a kroužcích získáte v CVČ LINKA, Kosmonautů 4,
tel. 547 223 074, na www.luzanky.cz v celkové nabídce kroužků
a v kalendáři akcí, napsat nám můžete na linka@luzanky.cz.

GENEREL ODVODNĚNÍ
MĚSTA BRNA

objednatel: Statutární město Brno, Odbor územního plánování a rozvoje

zhotovitel: Sdružení firem Pöyry/DHI
Pöyry Environment a.s. + DHI Hydroinform a.s.

Zastupitelstvo města Brna schválilo v říjnu 2008 koncepci protipovodňové ochrany města.
Navržená koncepce se tak stala zásadním podkladem pro další postup přípravy proti-
povodňových opatření.

GENEREL ODVODNĚNÍ MĚSTA BRNA

URBAN CENTRUM, Mečová 5, Stará radnice, Brno

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA BRNAPROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA BRNA
veřejná diskuze

veřejná diskuze

veřejná diskuze

veřejná diskuzeveřejná diskuze

pondělí 23. února v 17 hodin

Dovolujeme si Vás pozvat na prezentaci projektu

spojenou s diskuzí, která bude věnovaná problematice
protipovodňové ochrany města Brna.
Koncepce byla schválena na podzim roku 2008
a stane se tak základním podkladem pro další postup
řešení protipovodňových opatření.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

CELOSTNÍ MEDICÍNA, DETOXIKACE ORGANISMU
Hledání skutečných příčin nemocí a jejich odstraňování

MUDr. Zuzana LEWANDOWSKÁ
objednávky klientů: tel. 773 545 727

E-mail: z.lewandowska@seznam.cz, Starobrněnská 3, 602 00 Brno

(dokončení ze str. 5)

–revokovala své usnesení č.
8/56 a sou hlasila s uzavřením
smlouvy o náj mu k bytu na dobu
určitou

–schválila pronájem bytu
–schválila žádosti o čerpání

finančních prostředků z Fondu
bytové výstavby na stavbu „Mo -
dernizace bytových domů Kur -
ská 2, 4, 6, 8, Kyjevská 1 a 3

–schválila realizaci dopravního
hřiště při ul. Dunajská 37–45

–schválila prodloužení lhůty pro
zpracování cenové nabídky na
projektovou dokumentaci na
realizaci vícegenerač ního hřiště
ul. Bosonožská

–schválila zadání veřejné zakázky
na údržbu veřejné zeleně, chod -
níků a blí že specifikovaných
ploch 

–schválila zhotoviteli údržby ze -
leně zvý  šení paušální částky

–schválila podání žádosti o dota -
ci pro JSDH z rozpočtu JmK

–schválila seznam připravova -
ných akcí k podání žádosti o do -
tace z MMB OŠMT

–schválila návrh smlouvy na kom-

pletní projektovou přípravu stav-
by „Veřejné prostranství u poli -
kliniky“

–souhlasila s uzavřením dohody
o skon čení smlouvy o nájmu
nemovitosti a dále souhlasila
s uzavřením smlouvy s novým
nájemcem

–schválila dání výpovědí z nájmu
bytu a podání návrhů na vydání
platebních rozkazů

–schválila podání žaloby o vykli -
zení bytu

–schválila metodiku vyřizování
žádostí o zpětvzetí výpovědí
z nájmu bytu

–schválila jednorázový provozní
příspě vek k upořádání 10. roč -
níku výtvarné soutěže

–navrhla na finanční ohodnocení
za práci v 1. pololetí školního
roku 2008/2009 ředitele škol

–schválila přidělení dotací z roz -
počtu MČ Brno-Starý Lískovec
pro zájmové organizace

–schválila RO č. 1
–schválila záměr realizace sta -

veb  ních úprav v objektu ZŠ
Bosonožská dle varianty D

–schválila dodatek č. 2 ke
smlouvě

Zprávy z radnice
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SLEVY!
Letákové akce JASMÍN
NYNÍ každých 14 dní

Aktuální leták ve vaší schránce
nebo na

www.DROGERIE.wz.cz
PŘÍČKY 3, 

Starý Lískovec

Svážná 27a

Nový Lískovec, BRNO

Mobil: 603 235 193, Tel: 545 21 22 94

Provádíme:

➢ Příprava vozu na STK

➢ Provedení STK + EM

➢ Autoklempířské práce

➢ Kontrola elektroinstalace zdarma

➢ Autolakýrnické práce

➢ Autoelektrikářské práce

➢ Seřízení geometrie náprav

➢ Výměna olejů

➢ Mechanické práce

➢ Při předložení letáčku poskytneme

slevu 6 % z ceny opravy vozidla

AUTOSERVIS

Lisk02-2009:10-2008zde.qxd 18.2.2009 11:25 Stránka 7
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ŠkodaFabia 
již od 199 900 Kč 
ŠkodaRoomster 
již od 269 900 Kč 
a ŠkodaOctavia 
již od 309 900 Kč
Využijte jedinečné příležitosti koupit si
nový vůz Škoda ze skladových zásob
roku 2008. Pořiďte si moderní a spoleh-
livý vůz, s bohatou základní výbavou, za
dosud nevídanou cenu! Neváhejte a
obrat’te se na nás. Těšíme se na Vaši
návštěvu.

Nabídka platí do 28. 2. 2009 nebo do 
vy prodání zásob. Uvedená cena vozu Fabia
platí při financování od ŠkoFINu

Masná 20, 657 79 Brno
tel.: 543 424 222
e-mail: autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozů 
Škoda: 4,1–10,1 l/100 km, 109–235 g/km

NEJVĚTŠÍ VÝPRODEJ 
SKLADOVÝCH VOZŮ

NÁVRHY, PORADENSTVÍ, ZAMĚŘENÍ, 
MONTÁžE, SPOTŘEBIČE, DŘEZY, 
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA, VESTAVNÉ 
SKŘÍNĚ, BYTOVÝ NÁBYTEK, 
MATRACE A ROŠTY

KVALITNÍ ČESKÉ
KUCHYNĚ

Minská 109, Brno
tel.: 541 247 755, 602 933 328
po–pá 10–12  13–18
e-mail: nore@volny.cz
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