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V TOMTO ČÍSLE:

Uzávěrka příštího čísla je 16. 4. 2009

Jsem moc rád, že už je tu bře -
zen. Měsíc, kdy nám paní Zima
ještě dává pocítit poslední zá -
chvěvy své síly, ale ve vzduchu
již je cítit přicházející jaro. Pří -
roda se pomaličku začíná pro -
bouzet k životu a ráno nás už
zase pro bouzí štěbetání růz -
ného ptactva a ne jen krákorání
havranů. Tráva velmi pomalu za -
číná měnit barvu, stromy nená-
padně natáčí své větve k ještě
studenému slunci. Ne, že bych
léto také neměl rád, ale s mou
láskou k jaru se to přeci jen
nedá srovnat. Pro mne je vždy
přicházející jaro určitý hold živo-
tu, kdy vše začíná znova. Věřím,
že i pro mnohé z vás, jsou ná -
sledující měsíce ta nejkrásněj ší
část roku. Za pár dní snad již
odložíme teplé svetry a zimní
bundy, slunce začne hřát a vše
kolem nás začne zase hrát
novými barvami. A k jarním
veliko noč ním svátkům už jen
krůček. 
Proto moc všem přeji, abyste si
tento následující čas užili v po -
hodě a klidu, společně s příro -
dou kolem nás v novém roz -
puku sil. Ať se všem slušným
lidem naplní srdce jarní touhou,
novou silou, vírou a znovu nale -
zenou láskou. 

Váš starosta 
Vladan Krásný

Zápisník 
starosty

Oprava chodníků pokračuje

Vážení a milí spoluobčané,
v prosincovém čísle Staro lís ko vec-
kého zpravodaje jste byli in for -
mováni o úspěšně nastartova né
spolupráci mezi naší městs kou
částí a akciovou společností
Brněn ské komunikace jakožto
správci jak pro pěší, tak pro auto-
mobilovou dopravu. O tom, že
tato spolupráce úspěšně po kra -
čuje i v letošním roce, svědčí prá -
vě probíhající realizace bezbari -
érových přechodů na ulici Lab -
ská (u penzionu) a dále pak na
ulici Osová. Osobně mám z této
akce velkou radost a jsem rád, že
téměř roční snaha o vybudování
výše uvedeného přinesla své
ovo  ce. Tuto novou skutečnost
jistě uvítají všichni naši tělesně
postižení spoluobčané, kteří mají
nemalé problémy při překonávání
vysokých obrubníků, ale také ma -
minky, které vozí své děti v ko -
čárku. 
Další opravy komunikací se v le -
tošním roce připravují. Mělo by
být opraveno scho diště s navazu-

jícím most ním objek-
tem u do mů Vltavská 2
a Mikuláš kovo náměstí
13, kte ré je v součas-
né době v havarijním
stavu a ne mělo by být
použí váno. Dále by
měl být opraven chod-
ník na ulici Dunajské
pod ZŠ Labská, kde dochází
k poklesu části tohoto chodníku
v místech, kde bylo rekonstru -
ováno plynovodní po tru bí. Příči -
nou této destrukce je špatné
zhut nění zásypového ma teriálu.
A měly by být provedeny další
opra vy, které nám umožní bez -
pečnou chů zi při našich každo-
denních cestách po komuni ka -
cích pro pěší bez to ho, abychom
mě  li strach z případného úrazu.
Naší snahou je samo zřejmě opra-
va chodníků a vozovek v souvis -
lejších celcích a ne jen lokálně.
Bohužel finančních prostředků je
vždy pouze omezené množství,
a pro to jsme vděční alespoň za
sou časný stav, kdy se opravují nej   -

horší a nejnebez peč -
něj ší úse ky. 
Milí spoluobčané, při -
chází jaro a s ním také
probouzející se příroda,
která se uložila v zim -
ních mě sí cích ke své -
mu spánku. Přeji vám
hodně slu níč ka, které

nám teď jistě všem velmi chybě-
lo, hod ně ptačího zpě vu a roz -
kvet lých stro mů, keřů a květin. Ať
vám toto všechno slouží k načer-
pání nové energie do dalších dní
vašeho života. Ať vám probouze-
jící se příroda slouží jako in spi -
race pro začátky něčeho nového.
Vždyť po  každé, když se ráno pro -
bu díme, můžeme vstávat s poci -
tem, že máme další příležitost
k no vému začátku něčeho lep-
šího a kva litnějšího. A to, jak náš
život bude vypadat, záleží jen na
nás samotných. Nepropásněme
pro to tuto každodenní příležitost
nového dne, nového začátku.

Mgr. Jiří Dvořáček, 
místostarosta

Karneval na ZŠ Labská

Na letošní karneval, který se uskutečnil dne 26. února 2009 na ZŠ
Labská 27, přišly všechny děti, které se rády baví. Nechyběli ani rodiče,
babičky a dědečkové, kteří přišli povzbudit své princezny, rytíře, andílky
a piráty v tanci a soutěžích.
Pro děti byla připraveny odměny a sladkosti, které připravily maminky,
za což jim touto cestou ještě jednou děkujeme.

Alena Cegielková, vedoucí vychovatelka ŠD ZŠ Labská
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Evropská unie podporuje 
enviromentální výchovu na SŠ

Vážení spoluobčané,
blíží se jaro a na toto
období se bezpochyby
všichni těšíme. Slu -
neční paprsky, delší
den, probouzející se
zeleň v přírodě... to
vše má na člověka
příznivý vliv. Má to však
i negativní stránky, o kte -
rých by každá „hospodyňka“
mohla hovořit. Sluneční světlo
nemilosrdně odkryje všechny
šmouhy a prach… prostě těm
pořádkumilovným nedá „spát“,
dokud po zimě neprovedou dů -
kladný úklid. 
Před krátkou dobou byla opra -
vena mateřská školka na ulici
Lab ská 7. Byla zde udělána nová
fa sáda, která svými jarními barva-
mi září mezi šedí panelových
domů. Bohužel tento stav dlouho
nevydržel a „ruce nenechavců“
pro ved ly své – nelítostně a bez -
ostyšně zničily její nový „kabá -
tek“. Na přední straně při vstupu
do školní ku chyně se objevily
černé graffiti (tagy).

Není třeba zde zmiňo-
vat, že jsou z toho jak
děti, rodiče, paní uči -
telky a zaměstnanci
MŠ velmi zklamaní.
Rozhořčení z tohoto
vandalského činu sdílí
zcela jistě také většina
občanů, kterým záleží
na pěkném a uprave -

ném vzhledu naší městské části.
Chci věřit, že pořekadlo typu „Co
není moje (naše), to mě (nás) ne -
bolí“… nepatří do Starého Lís kov -
ce a že poškození fasády bylo
poslední a nebude se již opako-
vat. 
Myslím, že není potřeba zde zmi -
ňovat, že odstranění graffiti ne bu -
de zadarmo. Žijeme zde všichni
a nemůže nám být lhostej né, v ja -
kém prostředí. Snad zde nežijí
van dalové, kteří mají zájem vše
pěkné jen ničit.
Přeji všem příjemné vykročení do
nadcházejících jarních dnů.

Mgr. Květuše Doležalová
místostarostka

Vážení senioři, jubilanti,
Vy, kteří oslavíte (oslavili jste)
v období od ledna do března
2009 své životní výročí (od věku
80 let nahoru), budete navštíveni
zástupcem sociálního odboru
s pozvánkou ke slavnostnímu
posezení s předáváním dár ko vé -
ho balíčku. Místo setkání je uve-
deno na pozvánce i s plán kem.
Při této návštěvě sdělíte, zda

máte zvláštní stravovací režim,
(týká se diabetiků), zda se slav -
nost ního setkání zúčastníte, ne bo
se domluvíte na předání balíčku
jiným způsobem.
Toto sdělení se netýká jubilantů
v Domově pro seniory na Mi  -
kuláš kově náměstí, ani seniorů
v Domově s pečovatelskou služ -
bou na ulici Kosmonautů. Tam
set kání s blahopřáním probíhá

také, ale organizuje se se zástup-
ci těchto zařízení, nikoli indivi -
duálním zvaním, jak je tomu u se -
niorů žijících v bytech v naší
městské části. 
Těšíme se, že naše pozvání při-
jmete a budeme Vám moci pobla-
hopřát osobně.
Za radnici MČ Brno-Starý Lísko -
vec

místostarostka

Informační okénko pro seniory

Sochy v naší městské části

pokračování 3
… v naší městské části se na chá -
zí několik uměleckých děl. O mno -
hých víme málo nebo vůbec nic.
Motivem sochařství jsou lidské
a zvířecí postavy, krajiny, archi -
tektura, ale i ornament, symbol,
znak a další abstraktní motivy.
Začátky vývoje sochařství spadají
do pravěku. Sochy jsou použí -
vány jako součást pomníků či
kašen, jako architektonický do pl -
něk exteriérů, interiérů i jako sa -
mostatná díla místností. Kde koliv
v přírodě nebo na veřejných pros-
transtvích mají zpříjemnit pro -
středí člověka a vytvořit orien-
tační body v krajině a v zástavbě. 
V dnešním třetím pokračování
bych ráda připomenula sochu,
která se nachází kousek od bře -
hu Leskavy po cestě k sokolovně
na rozcestí ulic Máchalovy a Toč -
né. Jedná se o sochu sv. Jana

Ne pomuckého.
Není to zase tak dávno, kdy so -
cha stála na cihlové, komínu
podobné vyspárované podezdív -
ce, v obvyklé ikonografické úpra vě
v životní velikosti. Světec je oděn
v kanovnické roucho s bi re tem na
hlavě. V pravé ruce drží kříž s kor-
pusem opřený a při dr žený levou
paží.
Hlava je nakloněna k levému ra -
me ni s pohledem stočeným k Ukři -
žovanému. Postavou pro bíhá sil -
ný esovitý pohyb.
V současné době je socha opra -
vena a na základní desce je le -
topočet 1786. Použitý materiál je
cihla a kámen. Autor je neznámý.
Jedná se o jeden z mála zacho -
vaných dokladů lidového barok -
ního sochařství v Brně. Socha by -
la výtvarným zhodnocením brněn-
ské krajiny v době baroka.

KD

„Výtvarné umění“ na fasádě MŠ

EKO GYMNÁZIUM BRNO vzniklo
v roce 1992. Do sítě škol MŠMT
je zařazeno jako gymnázium se
všeobecným zaměřením, existuje
však vnitřní profilace studia. EKO
znamená ekologie formou celko -
vé výchovy a zařazení ekologické
tématiky do vyučovacích před-
mětů.
U studentů vyššího gymnázia se
nám osvědčilo zavedení specia -
lizovaných předmětů. Předmět
Základy ekologie je určen stu-
dentům sext a vychází z potřeby
ucelených informací z oblasti en -
viromentalistiky. Polovina ho din
probíhá formou teoretické výuky,
druhá polovina formou praktika,
kdy studenti získávají informace
především sledováním stavu ži -
votního prostředí v regionu, kde
žijí. 
V dalším ročníku navazuje předmět
Sociologicko ekologický se mi nář,
který unikátní formou pro pojuje
enviromentální výchovu s proble -
matikou sociální, politic kou a eko -

nomickou. Rozvíjí kri tické myšle -
ní v oblasti teoretického i praktic -
kého řešení ekologických a envi-
romentálních problémů.
Snaha vytvořit účinný komplexní

program enviromentálního vzdě -
lá vání na střední škole nás přived-
la k myšlence požádat o tříletou
finanční podporu ze strukturál-
ních fondů, konkrétně  z operač -
ního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Projekt
s názvem „NENÍ POZDĚ – kom-
plexní enviromentální vzdělávání
na SŠ“ byl schválen a naše škola
získala prostředky, jež umožní
inovovat předměty s ekologickou
náplní tak, aby enviromentální
vzdělávání bylo co nejvíce prak-
tické, názorné a výsledně efek-
tivní. Studentům bude umožněna
účast na terénních exkurzích a ví -
cedenních pobytech. Náklady na
terénní exkurze a ostatní pobyty
budou hrazeny z projektu. 
Nadále budou pokračovat úspěš -
né dlouhodobé projekty zakon -
če né veřejnou prezentací výsled-
ků. Studenti budou pracovat na
energetickém auditu školy a na -
vrhnou úsporná opatření, která
budou podle možností realizová-
na. Vznikne Interaktivní učebnice
ekologie brněnského regionu,
kterou budou moci využít k výuce
i zájemci z jiných škol. 
Pevně věříme, že se nám za při -
spění evropských strukturálních
fondů podaří uskutečnit náš pro-
jekt. Za úspěch bychom poklá-
dali, kdybychom vychovali mladé
lidi, kteří cítí aktivní odpovědnost
za další vývoj našeho prostředí.
Více informací a aktuality najdete
na stránkách projektu 
h t t p : / / w w w . e k o - g . c z /
projekt_sf/informace/0-info.htm

Mgr. Soňa Krampolová
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Pomoc v profesní orientaci žáků na ZŠ Labská

ZŠ Labská pořádala v uply nu -
lých měsících kurzy bruslení
pro děti z mateřských škol
naší městské části. Byla za -
jištěna autobusová doprava
i malé občerstvení.
38 nadějných začínajících
hokejistů a bruslařů si pod
odborným vedením učitelů ZŠ
a trenérů HC KOMETA vy -
zkoušelo první krůč ky na ledě
haly Rondo. Takřka polovina
z nich pokračuje ve vý cviku
v rámci hokejového klubu,
který poskytuje dětem zdarma
za půjčení hokejové výstroje
i brus lí.
Další zájemci se mohou infor-
movat na ZŠ Labská či na
sekretariátu KOMETA na tele-
fonním čísle 602 56 56 58.

Lubomír Strnad
ředitel školy

V těchto dnech vrcholí podávání
přihlášek zejména žáků 9. roč -
níků ke studiu na středních ško -
lách. Jde o zodpovědný krok,
protože směřuje nejen k vlastní-
mu studiu, ale zejména k výběru
povolání. To čeká absolventy na
závěr přípravy na střední škole,
případně na učilišti.
Na ZŠ Labská v Brně se snažíme
pomáhat systematicky jak žákům,
tak i jejich rodičům. Jde zejména
o poradenskou činnost výchov -
ného poradce, školního psycho -
lo ga, návštěvy info centra úřadu
práce,a řadu dalších forem. Kaž -
doročně v prosinci jsou to spe -
ciální třídní schůzky pro rodiče
s možností přímého kontaktu se
zástupci středních škol. Letos to
byl doslova malý veletrh středních
škol přímo na ZŠ Labská, za
účasti zástupců 11 středních škol
a učilišť, podle zájmu žáků.

Pro žáky 7. a 8. ročníků jsme
zajistili ve spolupráci Republi -
kovým centrem vzdělávání testy
COMDI. Jedná se o šetření pro-
fesní orientace na základě zjištění
zájmů, schopností dovedností
a školních výsledků, kterých žák
dosahuje. V úvahu jsou brány
jeho dovednosti komunikační,
jazykové, logické uvažování, rych -
lost úsudku a reakce a celá řada
faktorů osobnostního cha rakteru.

Celkem děti vyplnily více než
2 000 údajů, prostřednictvím mo -
derní elektronické cesty se ihned
vyhodnocovaly. Všichni účastníci
obdrželi osobní certifikované vý -
sledky, kde byla dopo ručení  pro
volbu povolání – jaké oblasti jsou
pro žáka vhodné, které typy po -
volání, případně i ná vrh konkrét-
ních tří vhodných profesí odpoví-
dající jeho zájmům a schopnos-
tem a návrh škol, prostřednictvím

kterých cíl může naplnit. Svým
rozsahem i obsahem se jednalo
o šetření s vyso kou úrovní kvality
a vypovídací schopnosti. S vý sled -
ky nyní mo hou jak žáci, tak i ro -
diče praco vat a s předstihem se
připravovat na nejednoduché vy -
plňování přihláš ky ke studiu v ko -
lonce vybraná škola až budou
v 9. ročníku.
Celé šetření bylo financováno
z ev ropských fondů a rodičům
v sou hrnu ušetřilo více než 60 ti -
síc korun.
V podobné pomoci chceme po -
kračovat i v příštích letech a na -
bídnout dětem i rodičům ještě
další služby zejména poraden-
ského centra ZŠ Brno, Labská.

Dr. Jaroslav Hloušek
výchovný poradce

ZŠ Brno, Labská 27

Kursy bruslení
pro MŠ

Začíná teprve jaro, ale na ZŠ Lab -
ská už myslíme na nový školní
rok.
V rodinách, kde zapsali v lednu
své dítě do první třídy, pomalu
vzrůstá napětí. „Jak to bude?
Bude naše dítě úspěšné? Bude
ho škola bavit? Naučí se dobře
číst? Kolik úsilí ho to bude stát?
Najde si nové kamarády?“ Takové
a další otázky si jistě klade větši-
na rodičů.
Aby se tato nejistota co nejvíce
rozptýlila, zavedli jsme na naší
škole „Edukativní skupiny“. Ptáte
se „Co to je?“ V deseti setkáních
se pod vedením uči telek 1. tříd
seznamují předškoláci spolu s ro -
diči s prostředím školy a formou
hry pronikají do tajů učení. Ro -
diče si tak utvoří představu o tom,
jak se jejich dítě dokáže vypořá-
dat s úspěchem i ne úspěchem
při práci, jak si rozumí s kama -
rády a co všechno je čeká, když

na stoupí do 1. třídy.
Ve spolupráci s MŠ Labská a MŠ
Kosmonautů se prvních pět lekcí
uskuteční v mateřských školách a
dalších pět lekcí přímo na ZŠ
Lab ská.
Třetí skupinku tvoří děti z ostatních
brněnských i mimobrněnských
školek. Všech deset lekcí na plně -
ných hrou, seznamováním a také
prací se uskuteční na ZŠ Labská.
Vzhledem k tomu, že vloni ab sol -
vovalo edukativní skupiny 19 dětí
a kladná odezva byla ne jen ze
strany rodičů a dětí, ale i ze stra -
ny učitelek 1. tříd po nástupu dětí
do školy, rozhodli jsme se, že kaž -
dým rokem nabídneme tuto před -
školní přípravu.
„Do školy bez obav a s radostí“,
když si to každý prvňáček bude
moci říct, tak naše úsilí stálo za
to.

Alena Svobodová 
zástupce ředitele

Edukativní skupiny

Pozvánka do knihovny

Vážení čtenáři, občané starolískovečtí (i v současnosti nečtoucí),
přijď te mezi nás! KJM Brno, pobočka Kurská 1, společně se staros-
tou MěČ Brno-Starý Lískovec p. Vladanem Krásným Vás srdečně
zvou do knihov ny k účasti v 1. kole

CELONÁRODNÍ ANKETY „KNIHA MÉHO SRDCE“
ve středu 15. dubna 2009 od 13.00 do 18.00 hod.

Anketu „rozpoutala“ ČT ve spolupráci s Českým rozhlasem, Svazem
českých knihkupců a nakladatelů a knihovnami. Připojte se i Vy k zná-
mým osobnostem našeho kulturního a společenského dění a dejte
hlas své nejmilejší knize. Hlasujte pro KNIHU SVÉHO SRDCE u nás!

Od 6. dubna budou pro Vás připraveny hlasovací lístky, ale volit můžete
také prostřednictvím internetu (www.knihamehosrdce.cz). Vaše hlasy
pomohou nalézt nejoblíbenější knihu obyvatel České republiky a snad
i cestu k nám. Těšíme se na Vás! KNIHA JE LÉKEM PRO DUŠI

KJM Brno, pobočka Kurská 1 a Česko-nepálská společnost, občan. sdru -
žení Vás srdečně zvou na výstavu z cyklu „Stopy na osmitisícovkách“ 

STOPY NA KÁČAŇDŽUNZE
- fotografie českých horolezců, kteří vystoupili nebo se pokusili o vý stup
na druhou nejvyšší horu v Nepálu.
Zahájení výstavy v úterý 24. března 2009 v 17.00 hod., poté bude
následovat beseda s promítáním Jiřího Šopfa – Putování ke Ká -
čaňdžunze. Výstava je přístupná v době provozu knihovny:
po 9–12 13–18, st 13–18, čt 9–12, 13–18 a potrvá do 27. dubna 2009.

Gourmet

VELIKONOČNÍ NÁDIVKA

Ingredience
400 g vařené uzené krkovice,
5 housek, 250 ml mléka, po 2 lží-
cích sekané petrželky, pažitky a
mladých kopřiv, muškátový květ,
sůl, pepř, 4 vejce, olej na vy -
mazání zapékací mísy

Jak dlouho?
Doba přípravy je asi 50 minut. 

Příprava 
Housky nakrájíme na kostičky
a přelijeme mlékem. Přidáme na -
krájené maso, petrželku, pa žit -
ku a kopřivy, ochutíme mušká-
tovým květem, trochou soli a pep -
ře. Vše dobře promícháme.
Žloutky v hrnečku rozšleháme
a přilijeme do mísy k ostatním
pří sadám. Opět důkladně pro -
mí cháme. Ušleháme tuhý sníh
z bílků a postupně jej vmícháme
do masové směsi. Nádivku
urovnáme do vymazané zapé -
kací mísy. Vložíme do trouby
vyhřáté na 190 °C a pečeme
30–40 minut dozlatova
Nádivku podáváme teplou, ale
chutná je i studená.
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Ostatky v Lískovci

Závěrem letošní lískovecké ple -
sové sezóny byla jako již tradičně
Ostatková maškarní merenda,
kterou připravili členové Sboru
do brovolných hasičů Starý Lísko -
vec. Merenda se konala v pátek
20. února v sále místní soko -
lovny. Celým večerem provázela
brněnská hudební skupina „The
Box“, která si zaslouží velké díky.
Při každé písničce byl parket za -
plněný do posledního místečka
lidmi všech věkových skupin.
Během večera také hostům své
taneční umění při svém vystou -
pení předvedly orientální taneč -
nice. Díky našim sponzorům a čle -
nům sboru byla připravená bo -
hatá tombola. Celý večer pano -
vala výborná nálada, myslím, že
všichni byli spokojení. Sokolovnu
jsme opouštěli až v brzkých ran-

ních hodinách.
Sobotní odpoledne jsme věnovali
těm menším a připravili jsme pro
ně Dětský maškarní ples. Už ho -
dinu před začátkem byla soko -
lovna plná princezen, zvířátek,
postaviček z komiksů. Pro děti
byla připravená diskotéka, aby si
pořádně zatancovaly, soutěže,
aby ukázaly svoji šikovnost, a vel -
ká tombola, aby si i něco odnes-
ly. Celé odpoledne provázel smích
a radost našich ratolestí.
Závěrem bych ráda jménem sta -
rostky sboru poděkovala všem
sponzorům, přátelům, známým
a samozřejmě našim členům při
organizaci a zajištění těchto dvou
akcí. Všem těmto lidem patří velké
upřímné díky.

Lenka Brücknerová

Už jste někdy viděli Yettiho?

Postavili jsme mu iglú, malovali
obrázky, zpívali a tančili, hledali
ho podle stop. Ale, představte si,
nikdo z nás ho neviděl, ani kout -
kem oka! Asi se nás bál nebo se
snad styděl? A proč? 
To už tento školní rok nezjistíme,
ale my se nedáme, v budoucnu si
ho podáme!

Kateřina Kopová
uč. MŠ E. Přemyslovny

Naše mateřská škola si v termínu
1. 2. – 6. 2. 2009 dopřála ozdrav -
ného pobytu. Necestovali jsem
daleko. Tentokrát jsme zamířili na
Tři studně, okres Vysočina.
S dětmi jsme si užili nejen příjem-
ný pobyt v krásné přírodě, ale
také spousty sněhu a řádně jsme
se nadýchali čerstvého vzduchu.
Celou naši výpravu doprovázel
sněžný muž Yetti. Tu a tam nám
za nechal stopu, otisk, dopis... 

Akce v ZOO

PTAČÍ DEN PRO ŠKOLY – 1. 4. 2009, 9.00–12.00 hodin
Zoologická zahrada města Brna již tradičně pořádá soutěž „Ptačí den
pro školy“. V letošním roce se uskuteční ve středu 1. dubna 2009 od
9.00 do 12.00 hod. Soutěžní čtyřčlenná družstva druhého stupně zá -
kladních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií s doprovo-
dem mají vstup do zoo zdarma. Z každé školy se soutěže může zúčast-
nit pouze jedno družstvo. Sraz soutěžících je ve vestibulu správní bu -
dovy nejpozději v 9.15 hod. Pokud se chcete soutěže zúčastnit, přihlas -
te své družstvo nejpozději do 31. března 2009. Název školy, jména čtyř
žáků a doprovázejícího pedagoga zašlete na adresu: Ing. Mgr. Lenka
Bochníčková, Zoo Brno, U Zoologické zahrady 46, 635 00 Brno, na 
e-mail: bochnickova@zoobrno.cz, tel. 546 432 314.

PTAČÍ DEN PRO NÁVŠTĚVNÍKY – 4. 4. 2009, 13.00–17.00 hodin
Soutěžní stezka pro návštěvníky zoo. Výsledky stezky budou uveřejněny
na webových stránkách Zoo Brno [www.zoobrno.cz]. Návštěvníci s pta -
čím příjmením mají vstup zdarma. Kontakt: Mgr. Světla Vítková, vitko-
va@zoobrno.cz, tel. 546 432 321.

VELIKONOČNÍ DÍLNA V ZOO – 11. 4. 2009, 10.00–16.00 hodin
Ukázky paličkování velikonočních ozdob, výroba velikonočních kraslic
a jiných ozdob. Kontakt: Mgr. Světla Vítková, vitkova@zoobrno.cz, 
tel. 546 432 321.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ V ZOO – 13. 4. 2009
Ukázka velikonočních mláďat, soutěžní stezka, zábavný program
na pódiu. Kontakt: Zuzana Sommerová, sommerova@zoobrno.cz, 
tel. 546 432 360.

JARNÍ OTVÍRÁNÍ ZOO – 25. 4. 2009, OD 13.00 hodin
Oslavy Dne Země, zahájení ochranářské kampaně Evropské asociace
zoologických zahrad a akvárií (EAZA) pro rok 2009. Kontakt: Bc. Jana
Hadová, hadova@zoobrno.cz, tel. 546 432 360, Mgr. Světla Vítková,
vitkova@zoobrno.cz, tel. 546 432 321.

O vodě bez obalu

Kupujeme si balenou vodu? Ve
většině případů jen zbytečně za -
těžujeme životní prostředí dopra -
vou a odpadem, obtěžujeme se
nošením těžkého nákupu a plýt -
váme penězi. Jak potvrzují hygie -
nici a Státní zdravotní ústav, voda
z obchodu není zdravější ani
bezpečnější než voda z drtivé vět -
šiny českých kohoutků. Problé -
mem mohou být jen některé
olověné trubky, jejichž výměnu
každoročně finančně podporuje
Ministerstvo pro místní rozvoj.
Vodu jinou než z kohoutku potře-
bují jen kojenci citliví na dusič-
nany a chlór. 

Proč pít vodu z kohoutku:
• je kvalitní, čerstvá, lehce mine -
ralizovaná a tedy ideální pro kaž-
dodenní pití
• nezatěžuje přírodu odpadem a
dopravou
• je přibližně 125krát levnější než
balená
• je jednou z nejkontrolovaněj -
ších potravin
• je okamžitě dostupná v jakém -
koliv množství 

• nemusíme ji nosit
• nepodílíme se na zbytečném
vyčerpávání hlubinných zdrojů
vody
Na co si dávat při pití kohout -
kové vody pozor:
• na konzumaci a úpravu potra -
vin ji používat jen studenou
• nedávat ji kojencům
• v případě podezření na přítom-
nost olova si nechat udělat hygie -
nický test a případně vyměnit
vodovodní potrubí 

Pitné rady
• pokud s sebou nosíte láhev
s vo dou, můžete ji místo opětov -
ného kupování balené vody do -
plňovat vodou z kohoutku 
• žádejte v restauracích k jídlu
nebo ke kávě vodu z kohoutku, je
to běžný leč pozapomenutý zvyk 
• dejte nám vědět o restauraci,
kde Vám vodu z kohoutku nabídli

Více informací na 
www.veronica.cz/voda, 
v Ekologické poradně Veronica je
k dispozici brožura o Vodě bez
obalu.
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Zprávy z radniceRada MČ Brno–Starý Lískovec na svém
61. zasedání  18. února  2009 projednala
(výpis usnesení):
- schválila smlouvy o poskytnutí dotace

z rozpočtu pro zájmové organizace
- schválila smlouvy o nájmu části ne -

movitostí – úprava výše nájemného
dle indexu průměrné roční míry inflace

- schválila dodatek č. 2 ke smlouvě
o nájmu  nebytových prostor

- schválila vyjmutí bytu v objektu MŠ
Kosmonautů č. o. 2 z bytových pros-
tor a převedení na nebytové prostory,
které se připojí k MŠ

- schválila změnu nájemců nebytových
prostor na ul. Dunajská č. o. 21

- schválila pronájem uvolněného neby-
tového prostoru na ul. Mikuláškovo
nám. č. o. 16

- schválila hromadnou instalaci plasto -
vých oken (dodatečná výměna) a po -
skytnutí slevy na nájemném

- nedoporučila ZMČ schválit prominutí
poplatku z prodlení

- trvala na svém usnesení č. 2/56 ze
dne 26. 11. 2008, ve kterém ne schvá -
lila prominuti poplatku z pro dle ní

- souhlasila s dohodami o zániku nájmu
k bytům

- schválila výměn bytů
- vzala na vědomí přechody nájemního

práva
- vzala na vědomí souhlas SmB s uza-

vřením smlouvy o nájmu bytu na ul.
Kosmonautů č. o. 23

- souhlasila s podnájmem části bytu
- schválila pronájem volných bytů pře-

dem opravených
- vzala na vědomí rezignaci člena ko mi -

se kulturní, sportovní a volného času
a za něj jmenovala nástupce

- schválila změnu odpisového plánu na
rok 20029 pro ZŠ Bosonožská 9

- vzala na vědomí zápis ze zasedání
sociálně zdravotní komise

- vzala na vědomí ukončení smlouvy
o pronájmu pozemku pod garáží a sou -
hlasila s uzavřením smlouvy a novým
nájemcem

- vzala na vědomí souhlas SmB s uza-
vřením smlouvy o nájmu k bytu na ul.
Kyjevská č. o.1

- stanovila a jmenovala komisi pro
otevírání obálek na veřejnou zakázku
„Čištění komunikací a ostaních do -
prav ních ploch na území MČ Brno-
Starý Lískovec

- schválila dodatek č. 5 (inflační na -
výšení díla ) s firmou SMÍTKO s.r.o.

- souhlasila s úpravou ploch veřejné
zeleně na ul. Osová 2–4 – umístění
zábradlí, dosadba keřů a zatravnění

- souhlasila s úpravou ploch veřejné

zeleně na ul. Oderská – umístění za -
trav ňovacích dlaždic, nášlapných dlaž -
dic, výsadbou dřevin

- souhlasila s úpravou ploch veřejné
zeleně na ul. Kyjevská, Vltavská,
Dunajská, Labská, Jemelkova – dvou -
řadé uspořádání nášlapných dlaždic
v linii stávajících prošlapů; na ul. Oso -
vá–Kosmonautů umístění zábradlí;
schválila pro realizaci oslovení firem

- schválila firmu ESBE architects, s.r.o.
– zpracování projektové dokumentace
„Vícegeneračního hřiště Bosonožská“

- schválila pro veřejnou zakázku „Pro -
vádění exekučních činností „ nejvhod-
nějšího uchazeče

- schválila podání návrhu na vydání pla -
tebního rozkazu

- schválila dání výpovědi z nájmu bytu
- doporučila ZMČ ke schválení zřizovací

listiny příspěvkových organizací
- schválila RO č. 2 – dotace zájmovým

organizacím výtvarná soutěž družin
- vzala na vědomí zápis z jednání

Ústřední inventarizační komise

Rada MČ Brno-Starý Lískovec na svém
62. zasedání  4. března  2009 projednala
(výpis usnesení):
- vzala na vědomí souhlas SmB s uza-

vřením smlouvy o nájmu bytu na ul.
Kosmonautů č. o. 23

- schválila dodatek o navýšení ceny
servisních služeb se společností OTIS
a.s. – servis zdvihacích zařízení

- schválila dodatek č. 9 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor

- schválila dohody o podmínkách plnění
povinné školní docházky a úhradě ne -
investičních nákladů za žáky z cizích
obcí

- schválila oslovení firem k podání ce -
nové nabídky na realizaci parkovacího
stání na ul. Bosonožská a oslovení

firem na zabezpečení TDI na tuto akci
- doporučila ZMČ ponechat přílohu obec -

ně závazné vyhlášky SmB o regulaci
veřejné produkce hudby beze změny

- doporučila ZMČ trvat na usnesení
č.12/XI ze dne 31. 3. 2005 (prodej
pozemku na ul. Jemelkova)

- doporučila ZMČ trvat na usnesení č.
11/XI ze dne 31. 3. 2005 (prodej
pozemku)

- nesouhlasila s uzavřením smlouvy
o náj mu pozemku z úrovně SmB a do -
poručila ZMČ souhlasit s odkupem
pozemků

- souhlasila s uzavřením smlouvy o pro -
nájmu pozemku garážového dvora

- souhlasila se skácením 4 ks lip malo -
listých a 1 ks javoru na ul. Dunajská
11; 2 ks jalovců, 2 ks smrků, 4 ks
borovic a 1 ks borovice kleč na ul.
Oderská 1; nesouhlasila se skácením
1 ks modřínu na ul. Oderská 5; ne -
souhlasila se skácením 4 ks borovic
černých a 1 ks borovice lesní na ul.
Labská 11

- schválila dodatky č. 2 ke smlouvám
o udržování veřejné zeleně

- doporučila ZMČ trvat na usnesení č.
5/XIV (prodej pozemku)

- schválila zadávací dokumentaci pro
ve řejnou zakázku „Údržba veřejné ze -
le ně a chodníků a obsluha odpad-
kových košů na území MČ“

- neschválila žádost o zpětvzetí žaloby
o přivolení k výpovědi o nájmu bytu

- schválila dání výpovědi z nájmu bytu
- schválila podání žalob o vyklizení bytů
- souhlasila s investičním záměrem vý -

stavby rodinného domu s přístavby
objektu na bowling a doporučila ZMČ
souhlasit s prodejem části pozemku

- schválila vydání Osvědčení o řádném
poskytnutí služby společnosti A.S.A.

- vzala na vědomí metodický materiál
Školička

- schválila dodatek č. 3 ke smlouvě
- schválila změnový list ke smlouvě
- doporučila ZMČ schválit RO č. 3
- vzala na vědomí změny členů ve škol-

ské a bytové a dislokační komisi 

Nabídka
školákům

Základní škola Sirotkova opět
otevírá 5. a doplňuje 6. třídy se
zaměřením na matema tiku a in -
formatiku. Přijímací řízení se
koná 29. dubna v 8.00 hod.
Přijďte se podívat do školy
v Den otevřených dveří 15. 4.
Informace jsou k dispozici na:
www.zssirotkova.cz

Dne 10. ledna 2009 se usku teč -
nil ve sportovní hale v Kuno vicích
„Republikový orelský  krojovaný
ples“, který pořádala Kunovická
jednota, letos ke 100. výročí za -
ložení Orla. Na tuto akci vypravila
autobus i orelská jednota ze
Starého Lískovce.
Taneční příprava, která už tradič -
ně probíhala v budově DTJ, byla

velice pečlivá a důsledná, pro-
tože jsme věděli, že kromě nás
vystoupí v rámci večera i další
kro jované skupiny z mnoha míst
Moravy.
Celý ples zahájil starosta Orla pan
Ladislav Šustr a přivítal zejména
všechny krojované účastníky, kte -
ří hned potom společně před -
vedli „Vykopávanou mazurku“.

Vrcholem večera pak byla „Mo -
ravská beseda“ zatančená 52 kro -
jovanými páry. Zajímavé bylo také
pozorovat, jak každý region má
besedu přizpůsobenou místním
zvykům.
Během večera nádherně hrála
cimbálová muzika Demižón a de -
chovka Vnorovjané. Ples  pokra -
čoval až do ranních hodin, ale
náš autobus odjížděl už ve 2.00
domů do Starého Lískovce, a tak
nám nezbylo, než se v nejlepší
zábavě s Kunovicemi rozloučit.
Republikový orelský krojovaný
ples ve všech zanechal krásné
zážitky a napomohl dalšímu sblí -
žení naší chasy s lidovou hudbou
a kulturou. Na závěr dovolte, aby-
chom poděkovali všem, kteří se
podíleli na přípravě vystoupení
naší mládeže.

Josef Jaňura            
Orel Starý Lískovec

Republikový krojovaný ples

Volná kapacita – osobní asistence

zákona. Asistenti absolvují psy-
chologické testy osobnosti, čímž
podporujeme bezpečnost služby.
S uživatelem služby (klientem)
uza víráme smlouvu o poskytnutí
služby, ve které jsou zohledněny
jeho individuální potřeby. Cena
služby je 60,- Kč/hod.
V případě zájmu o službu osobní
asistence nebo o místo osobního
asistenta nás kontaktujte:
Liga za práva vozíčkářů, o. s.,
Bzenecká 23, Brno-Vinohrady,
www.ligavozic.cz 

Kontaktní osoba: 
Mgr. Nikol Mi ku šová, 
tel: 537 021 481, 
mobil: 777 154 815, 
email: asistence@ligavozic.cz

Osobní asistence pomáhá člo vě -
ku s postižením v každodenních
úkonech (přesuny na vozík, polo-
hování, pomoc s jídlem, hygienou,
pomoc s vedením domácnosti,
doprovody k lékaři, za kulturou
apod.). Základním principem
služ by je aktivní spolupráce uži-
vatele s osobním asistentem.
Člověk s postižením sám rozho-
duje o tom, kdy které úkony po -
třebuje provést. 
Liga za práva vozíčkářů, o. s.
nabízí službu osobní asistence již
desátým rokem lidem s tělesným
nebo kombinovaným postižením
od 7 do 60 let v lokalitách Brno-
město a Brno-venkov. Zaměstná -
vá me spolehlivé osobní asistenty,
kteří mají potřebné vzdělání dle
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Inzerce

starolískovecký zpravodaj

� Koupím rodinný dům v Brně k bydlení (větší i menší ve špatném
stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. 
Tel. 546 220 361 Zn: Brno i okraj.

� Koupím garáž kdekoliv v Brně i v horším stavu. Dohoda jistá. 
Tel. 776 809 213

� Koupím pozemek v Brně i okolí pokud možno stavební (menší
i větší) prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel. 776 637 839

� Vyměním SB 3+1 na sev. za 2+1, 2+kk OV, DB nebo jdoucí do pri-
vatizace. Tel.: 728 899 797. Dohoda.

� Mladý doktor hledá byt 3+1 v této lokalitě, tel.: 737 532 350,
hledajicibyt@seznam.cz

� Nabízím k prodeji či k pronájmu garáž ve Starém Lískovci při ul.
Točná. Tel.: 547 354 069, 737 129 639

� Plšek Václav, Klobásova 6, 625 00 Brno, broušení nožů, nůžek
atd. Nově otevřeno. 606 508 208

tel.: 547 354 025, 602 561 263

NOVÝ JIŘÍ, Labská 5, 625 00 Brno

OPRAVY AUTOMAT. PRAČEK A MYČEK

Čištění koberců a čalouněného nábytku
Tel. 605 983 853

Do 8. dubna může kdokoliv nomi-
novat svůj strom do ankety
Brněnský strom roku 2009. Pro
nominaci stačí do Ekologické
poradny Veronica zaslat nebo
osobně doručit fotografii stromu,
popis dřeviny a popis místa, zají-
mavý příbeh o něm a kontakt na
vás. Odborná porota vaše návrhy
posoudí a vybere 10 finalistů
v hlavní kategorii, které vyhlásíme
v rámci oslav Brněnských dnů pro
Zemi v sobotu 18. dubna 2009
na Špilberku. 
Letos můžete dále nominovat stro -

my do ved lejší kategorie „strom
u školky, školy, univerzity“ a do
kategorie „strom hrdina“. 
Anketa probíhá ve spolupráci
s Ve řejnou zelení města Brna a
Statutárním městem Brnem pod
záštitou náměstka primátora
Martina Andera a více informací
o anketě naleznete na www.
veronica.cz/brnenskystrom.cz.

Hana Chalupská
Ekologická poradna Veronica

Panská 9, Brno
tel. 542 422 750

Hledáme stromového velikána Brna!

V sobotu  31.1.  2009 se konal
již tradiční „Country bál“, který
uspořádala orelská jednota ze
Starého Lískovce. Velkým lákad -
lem byla známá skupina „Zimour“,
která svou hudbou a zpěvem pro -
vázela celý večer. Mnozí návštěv -
níci byli zvědaví a těšili se na vy -
stoupení  našeho  tanečního klu -
bu dětí a mládeže.
V podvečerních hodinách se ro -
zezněly sálem první tóny. Po slav -
nostním zahájení bálu a přivítání
hostů a sponzorů následovalo
country předtančení dětí.  Deset
dět ských párů za velkého po -
tlesku přitančilo na parket a za -
hájilo svoje náročné vystoupení.
Již v průběhu tance se ozýval
mohutný potlesk návštěvníků. Po
skončení  předtančení dětem nad -
šeně aplaudoval zcela zaplněný
sál, a to i nejmladším tanečníkům
Terezce Plškové a Kubíku Šťast-
níkovi. 
Dalším vystoupením byla scénka
„Divoký Bill“, kterou předvedl
TOM-Kňouři. Pistolníci nám uká -
zali, jak to chodilo v dobách di -
vokého západu. Přesně na půl-

noc bylo načasováno největší
taneční překvapení večera, a to
„Kankán“ v podání tří našich
mladých tanečnic. Kankán vy -
střihla děvčata s velkým přehle-
dem a úspěchem – srdce kaž -
dého správného kovboje jen ple-
salo radostí. Dokladem toho bu -
diž mohutný aplaus a proudy vypi -
té whisky. Jak už bývá na našich
plesech zvykem, tak ani na le -
tošním Country bále nemohla
chybět bohatá a pestrá tombola.
Zábava pokračovala a plný sál se
vesele bavil až do časných ran-
ních hodin. 
Na závěr nesmíme zapomenout
poděkovat všem, kteří pro nás
tento krásný kulturní zážitek
připravili.  Slova díků patří zejmé-
na orelské jednotě ze Starého
Lískovce, která tuto akci uspořá-
dala a také všem sponzorům ve -
čera.
Doufáme, že s milovníky country
hudby a dobré zábavy se při další
akci ve Starém Lískovci opět brzy
setkáme.        

Josef Jaňura
Orel Starý Lískovec

Country bál 2009Český čevený kříž Brno-město, Křenová 66, Brno, 602 00
Telefon: 541 212 318, fax 541 211 569, w-mail: cck@cck-bnro.cz

Nabídka akreditovaného kvalifikačního kurzu
PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Obsah kurzu pro pracovníky v sociálních službách splňuje požadavky
na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních
službách dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Je
zaměřen na vykonávání prací spojených s přímou péčí o osoby se
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení s péčí u rodiny s dětmi, jejichž situace
vyžaduje pomoc jiné osoby.

Podmínky pro uchazeče: ukončené základní vzdělání, doklad
o zdra votní způsobilosti, doklad o bezúhonnosti, věk nad 18 let
Počet výukových hodin: 155
Zakončení kurzu: Písemný test, obhajoba písemné práce, ústní otázky
z probrané teorie kurzu.Osvědčení s celostátní platností. 
Místo konání: zasedací místnost OS ČČK Brno-město, Křenová 66, Brno
Cena kurzu: 6.900,- Kč

Kurz by měl umožnit získání odborné kvalifikace pro pečovatelskou
a ošetřovatelskou činnost a lze ho využít při plnění rekvalifikačních pro -
gramů na povolání v rámci záchranné sociální sítě.

březen 2009

Dne 25. dubna 2009 pořádá oddíl volejbalu ženy TJ Sokol Brno Starý Lískovec

ČARODĚJNICKOU ZÁBAVU
K tanci a poslech hraje skupina kantry TORZO Brno.
Začátek v 19:00 hodin.
Předprodej vstupenek 24. 4. v sokolovně od 18.00 do 19.30 hodin
ul. Máchalova 4
Občerstvení zajištěno. Těšíme se na Vaši návštěvu.

Za organizátorky ženy volejbalu
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www.staryliskovec.cz

PRODEJ 
POZEMKU

NA STAVBU RD
1500 m2

NEBOVIDY
T:  603 71 26 72 RK 

PENÍZE DO 48 hodin
Vykupujeme BYTY, DOMY, CHATY 

a POZEMKY i s EXEKUCÍ, 
kdekoliv na území ČR.  

Neváhejte a VOLEJTE!
TEL.: +420 776 634 565

Již od 333,-Kč měsíčně Více než 90 TV kanálů Pevná linka bez paušálu

Poslední filmové hity na Vaší obrazovce

Složte si svůj vlastní balíček!
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Váš realitní makléř

Ing. Marek Šrom

+420 733 691 221

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
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