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V TOMTO ČÍSLE:

Uzávěrka příštího čísla je 12. 2. 2009

Zápisník starosty

Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych vás pozdravil v no -
vém roce 2009 a popřál vám
mnoho štěstí, zdraví a pohody.
Jsem rád, že mnohým z vás jsem
mohl popřát osobně na našem
novoročním ohňostroji v sobotu
3. 1. a doufám, že mi dáte za
pravdu, že se novoroční ohňo -
stroj mimořádně povedl a že jsme
v naší městské části přivítali nový
rok velmi důstojně. Chci tedy
využít této možnosti a poděkovat
jak panu „mistru ohně“ Romanu
Pawlasovi, tak i zastupiteli města
Brna, panu Jakubcovi, který se
společně se mnou na financování
ohňostroje podílel. A vynalože -
ných peněz oba vůbec nelituje -
me, pro tože největší odměnou
pro nás byly nadšené a rozzářené
oči všech přítomných dětí. 
Letošní rok bude pro nás velmi
důležitý a věřím, že výsledky naší
dvouleté práce začnou být ještě
více vidět. Hned, jak počasí do -
volí, začne výstavba 38 parko-
vacích míst na ulici Bosonožská,
které by měla zásadně pomoci

s parkováním v této západní lo -
kalitě. Současně je před námi
dokončení všech přípravných
prací k realizaci vícegeneračního
multifunkčního hřiště, též na ulici
Bosonožská, na které se nám
podařilo získat finanční příspěvek
ze státního rozpočtu. Po komplet-
ní revitalizaci MŠ Labská při pra -
vujeme na letošní rok úplnou revi-
talizaci MŠ Kosmonautů. V nej -
kratší době bude dokončena
kompletní výměna oken na ulici
Dunajská 37–45 a současně
začne další etapa revitalizace
domů na Kurské 2–8 a Kyjevské
1, 3. Zde dojde k výměně výtahů,
vstupních dveří a sklepních oken.
Budou pokračovat další rekon-
strukce a opravy malých dět-
ských hřišť, rozšířen počet no -
vých laveček a odpadkových
košů. Není to plný výčet úkolů,
které nás letos čekají, ale věřím,
že se nám je všechny podaří
dobře zvládnout.   
Na závěr bych rád sdělil, že se
nám v loňském roce podařilo
definitivně stabilizovat rozpočet
městské části a nejen, že jsme
opět skončili v kladných číslech,
ale zároveň se nám podařilo díky
velmi dobrému hospodaření sní -
žit zadluženost městské části vůči
městu Brnu jednorázovou plat-
bou o celé 3 mil. korun. Velmi
dobrý výsledek má i hospodaření
bytové správy a to díky mnoha
opatřením, která byla učiněna,
včetně daleko lepšího výsledku
vymáhání dlužných nájmů. 
Vážení občané, ještě jednou vám
přeji po celý rok hodně pohody a
klidu

Váš starosta Vladan Krásný

Sportovní vánoce žáků ZŠ Labská

Rodiče ZŠ Labská 27 ve spo -
lupráci s HC KOMETA uspořádali
v hale Rondo tradiční vánoční tur-
naje pro žáky našich hokejových
tříd.
Dne 26. prosince 2008 se konal
turnaj žáků 5. tříd, kterého se
zúčastnila jak přední česká
mužstva, tak i ze zahraničí. V dra-
matickém závěru uhájilo naše
družstvo 1. místo. Turnaj byl velmi
dobře připraven a  zabezpečen,
na ceny pro hráče přispěl i náš
ÚMČ Starý Lískovec. 
Druhý turnaj se konal pro žáky
8. tříd 27.–28. prosince 2008
jako VII. Ročník Memoriálu Dr.
Martina Strnada (zakladatele na -

šeho klubu). Měl výraznou pod-
poru i Magistrátu města Brna
včetně pana primátora Romana
Onderky. 
Po velice kvalitních výkonech
všech zúčastněných špičkových
družstev obsadilo naše družstvo
2. místo za vítězným HC Steel
Vítkovice. Ceny předávali před-
stavitel naší obce pan starosta
Vladan Krásný a člen zastupitelst-
va města Brna pan Aleš Jakubec.
Poděkování patří obětavým rodi -
čům za organizaci turnajů i hrá -
čům za odvedené výkony.

Lubomír Strnad
ředitel školy

Pojďte k nám s dětmi až po předškoláky si pohrát, potkat nové
kamarády, zacvičit si a něco hezkého vytvořit!
Kdy? Každé úterý dopoledne od 9.30 do 11.00 program a herna pro
děti, pohádka / cvičení / říkanky; odpoledne od 15.00 do 16.30 herna
pro děti se cvičením a písničkami.
Kde? V klubovně na faře u kostela sv. Jana Nepomuckého, ul. Elišky
Přemyslovny 27.
Informace o aktuálním programu viz www.mcliskacek.cz

PROGRAM NA ÚNOR 2009
3. 2. Podtácky pod skleničky

10. 2. Škrabošky na masopust
17. 2. Přednáška Architektura dětských pokojů
24. 2. Malování na sklo

PROGRAM NA BŘEZEN 2009
3. 3. Výroba ozdobných magnetek

10. 3. Větrníky z PET lahví
17. 3. Zápichy do květináčů
24. 3. Velikonoční přání (malování na hedvábí)
31. 3. Výběr jarního a letního dětského oblečení na burzu 

(burza se koná 7.4.)

Hledáme maminky, které by se rády aktivně podílely na provozu
MC (program/herna). Informace mailem.

Mateřské centrum Lískáček
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Zápis do
mateřských škol
Přihlášky do všech MŠ v naší
městské části se budou vydá-
vat a přijímat v těchto termí -
nech.

Výdej přihlášek
17. února 2009 7–16 hod.
18. února 2009 7–16 hod. 

Zápis dětí (příjem přihlášek)
17. března 2009
18. března 2009

Časové rozmezí příjmu přihlá -
šek si určí jednotlivé MŠ indi-
viduálně.

Více informací o mateřských
školách najdete na interneto -
vých stránkách jednotlivých MŠ:

www.msbos4.cz
www.sssbrno.cz/zselprem
www.mskosmonautu.unas.cz
www.mslabska.cz
www.msoderska.nomi.cz

Ukázkové hodiny 
v 1. třídách na ZŠ Bosonožská 

Každý rok člověk slaví jeden den, kdy si za -
vzpo míná se zájmem na předchozí léta, na
zážitky, které prožil, na zkušenosti, které získal
a na radosti, ze kterých se i po letech těší.
Milí senioři – babičky a dědečkové ze Starého
Lískovce, jsme velmi rádi, že vás v naší měst-
ské části máme.
Dovolte nám popřát k významnému jubileu,
kterého se ve 4. čtvrtletí roku 2008 dožili tito
občané Starého Lískovce:

Naši jubilanti

Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a radosti do dalších let.

Za radnici MČ Brno-Starý Lískovec
Mgr. Květuše Doležalová, místostarostka

Adamcová Božena
Adámek Jaroslav
Babáková Irena
Balga Zdeněk
Bartoněk Ladislav
Beránková Otílie
Bílá Marie
Bláhová Eva
Brückner Jan
Bušová Jitka
Čejková Marie
Čelechovská Anna 
Dedera Miroslav
Doležal František
Doleželová Alžběta
Fischmeistrová Zdeňka
Hasala František
Havlíková Libuše
Hořáková Marie
Hubaczová Hedvika
Chupíková Věra
Janečková Stanislava
Jelínek Zdeněk
Jeřábek Josef
Jungmann Stanislav

Kadlčáková Libuše
Kohoutková Jaroslava
Konvalinková Věra
Kopeček Ladislav
Kozel Jan
Kral Zdeněk
Kraťochová Marie
Kratochvílová Josefa
Krejčí Zdeňka
Mach Richard
Mezuláník Miroslav
Mišustovová Naděžda
Mlčková Marie
Naková Eva
Navrátilová Helena
Němečková Věra
Nikrmajerová Marie
Ondráček Oldřich
Pakostová Božena
Paulasová Zdeňka
Pazderka Petr
Pelikánová Ruth
Plhalová Alena
Pokojová Jitka
Prokopová Anna 

Prudilová Vlasta
Přibyl Josef
Pšenková Helena
Purkart Zdeněk
Rotter Walter
Rýpal Zdeněk
Sedláčková Zdenka
Slámová Božena
Smejkalová Emilie
Staňková Milada
Sudková Eva
Svoboda František
Šefr František
Škaroupková Irena
Tošnerová Anna
Vágnerová Amalie  
Vágnerová Dagmar
Vajčnerová Božena
Vaníčková Jaroslava 
Veverková Jiřina
Vohnoutová Ludmila
Zajícová Anna
Zieglerová Božena

V prosinci letošního roku slavil
Domov pro seniory na Miku láš -
kově náměstí 5. výročí od svého
založení. Tohoto slavnostního
aktu jsme se za radnici městské
části Brno-Starý Lískovec zúčast-
nili a společně s vedením Do -
mova zavzpomínali.
– zpočátku byly obavy obyvatel

městské části z koncentrace
seniorů, ale obyvatelé Domova
se velmi rychle a bezproblé-
mově adaptovali a zabydleli.

– po nástupu do vedení radnice
v březnu 2007 jsme velmi
rychle na vázali spolupráci s
tímto zařízením.

– vzhledem k tomu, že se jedná
o sociální oblast, která spadá
do mých kompetencí, mohu
o spolupráci „zasvěceně“ ho -
vořit.

– obnovili jsme projekt obdaro -
vávání jubilantů v naší městské
části, pravidelné návštěvy ve -
dení radnice za seniory do
Domova, zvaní na akce MČ…

– v rámci tohoto projektu se
prohloubila spolupráce Domo -
va a jeho obyvatel s místními
mateřskými a základními škola-
mi. Z tohoto hlediska se do -
mní vám, že jde o výborně
oboustranně obohacující počin
dětí a seniorů naší MČ.

– Domov se soustředí nejenom
na své klienty, ale významně
přispívá i ke zvýšení zaměst-
nanosti starolískoveckých ob ča -
nů, ne boť vedení domova jim
umož ňuje pracovat jak na plný
úva zek, tak i matkám s dětmi
na úvazek zkrácený.

– Domov rovněž spolupracuje
s občany naší MČ, zejména se
zájemci z řad seniorů. Umož -

ňuje jim účastnit se různých
akcí, besed, přednášek, turna-
jů… (šipky, kulečník, kuželky,
šachy, grilování...)

Za poměrně krátkou dobu byla
úspěšně navázána spolupráce,
která se i nadále rozvíjí. Jsme
velmi rádi, že takto dobře fungu-
jící zařízení máme právě v naší
městské části

Mgr. Květuše Doležalová
místostarostka

Spolupráce s Domovem pro seniory

Stromeček v budově Magistrátu města Brna na Kolišti ozdobili žáci
1. stupně. Jejich krásné vý robky přispěly k vánoční atmosféře návštěv -
níků i zaměstnanců MMB. Děkuji dětem i vyučujícím za propagaci školy.

Mgr. Jaroslava Strouhalová, ředitelka ZŠ Bosonožská

Naši prvňáčci  ve středu 26.11. předvedli svým rodičům a budoucím
školáčkům, co už se za tři měsíce   ve škole naučili. Psalo se, četlo a
počítalo, zpívalo a to i anglicky. Děti byly odměněny  velkým potleskem
a rodiče si zavzpomínali, jaké to je, sedět opět ve školní lavici.

Mgr. Kateřina Horáková, zástupkyně ředitelky
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V naší městské části se nachází
několik uměleckých děl. O mno-
hých z nich víme málo, nebo
vůbec nic. Některé jsou umístěny
v našem prostředí tak dlouho, že
už je ani nevnímáme, přestože ko-
lem nich každý den prochá zíme.
Na úvod trochu poučení, které
snad nikoho neurazí.
Socha – plastika je samostatné
třírozměrné umělecké dílo vy tvo-
řené sochařem. Svým tva rem či
proporcemi obvykle vy chází
z lidské postavy, není to však
pravidlo. V moderním so chařství
se již od začátku ab strakce za -
čaly objevovat sochy, které ne -
vycházejí z klasických ká no nů.
Sochy mohou být vyrobeny
z růz  ných materiálů, ale histo -
ricky nejběžněji používané jsou
různé druhy kamene,  ke ramika,
bronz, dřevo, kov a jiné.
Sochy jsou často začleňovány
jako součásti pomníků, kašen,
jako architektonický doplněk
exte riérů i interiérů budov. Sa -
mostat ná díla, umístěná kdekoli
v pří rodě, či na veřejných pro -

stranstvích, mají za úkol zasta vit
člověka a přinutit ho k za myš -
lení, zpříjemnit prostředí, v němž
člo věk žije a vytvořit orientační
body v krajině nebo v zástavbě.
Následně minimum z teorie.
V první části seriálu o sochách
v naší městské části vám před-
stavím sochu „BERANA“. Tato
socha se nachází před nákupním
střediskem Albert na Kurské ulici
v Brně. Stojí na podstavci obklo -
pena zakrslými borovicemi, které
jsou součástí celého záměru.
Jedná se o sochu z kované oceli.
Jejím autorem je výtvarník Anto -
nín Nový, o kterém si dovolím na -
psat pár řádků .
Socha „BERAN“ je jeho první ko -
vaná socha monumentálních pro-
porcí. Podle PhDr. Zdeňka Kor -
čiána se jedná, cituji: „O sochu,
která je v prostoru vy mezena
plnou hmotou svého energicky
vychýleného těla a účinně tak
kompozičně evokuje mohutnou
živočišnou sílu v kontrastu ke
stereotypu panelového sídliště.
Antonín Nový promyš leně volí co

nejjednodušší postu py práce a
zá kladní do nepaměti sahající
kovářské techniky, aby tak ještě
více podtrhl podstatu materiálu,
který zanechává ve vý sledku
místy takový, jaký opustil oce -
lárny…“.
Pro upřesnění přikládám foto -
grafie. Na jedné z nich je socha
„ve stavu zrodu“ ještě v autorově
dílně. Přidávám i fotografii ze
současnosti a věřím, že tento
článek nás nejenom poučí o tom,
co v naší městské části máme,

ale přiměje nás  k zastavení a
k zamyšlení nad základními prin-
cipy života.
Zamysleme se nad dílem, kte ré -
ho jsme si v našem uspěcha ném
životě nepovšimli a přesto zde
stojí už od roku 1983. Pro hlou -
bavější občany uvádím we bo vou
adresu výtvarníka, kde se dozvíte
více: http://a.novy.wz.cz
Pokračování příště.

Mgr. Květuše Doležalová
místostarostka 

Veletrh základních škol

Děkujeme tímto vedení radnice
MČ Starý Lískovec, v čele se
starostou panem Vla da nem Krás -
ným, za umístění veřejné nástěn-
né tabule před budovu Domova
pro seniory na Mikuláškově ná -
městí. Vnímáme tento krok jako
počátek uskutečňování dalšího
projektu spolupráce mezi vede -
ním radnice a domo vem, jehož
záměrem je otevřít naše zařízení
široké veřejnosti městské části,
ve které do mov již 6. rok půso bí.
Jsme přesvědčeni, že to bude
přínosem pro obě strany. Dopo -
sud náš domov prezentoval své
aktivity v občasných člán cích
v informačním měsíčníku Sta ro -
lískovecký zpravodaj. Nyní se
nám otevírá nová možnost jak

oslovit spoluobyvatele Sta rého
Lískovce. Na nástěnku budeme
umísťovat  upoutávky a pozvánky
na akce plánované v našem za -
řízení, články o již uskuteč něných
aktivitách, pochlubíme se foto do -
kumentací z akcí i obrázky vý -
robků z naší keramické dílny.
Nechceme být jen anonymní
budovou v jedné městské části
Brna. Uvnitř budovy totiž bydlí
a žijí ještě aktivní senioři, kteří se
nechtějí uzavírat před okolním
světem. Proto, vážení ob čané –
sousedé, ze Starého Lískovce,
rádi uvidíme, že se cestou kolem
našeho domova u nástěnky za -
stavíte a třeba i přijmete některé
z našich pozvání.                                         

vedení DSM 

Nová nástěnka před vchodem 
do Domova pro seniory

Ve dnech 9. a 10. 1. se v sále
Břetislava Bakaly konal 1. roč -
ník ve letrhu základních škol.
Naše škola zde prezentovala
svoji práci v běžných třídách
i ve speciálních třídách pro děti
s poruchami učení. Veletrhu se
zúčastnila více než polovina
brněnských ZŠ. Příležitosti ke
své propagaci využily i blízké
školy ze sousední městské
části – ZŠ Vedlejší a Ar ménská. 

Mgr. Jaroslava Strouhalová
ředitelka ZŠ Bosonožská

Vážení přátelé,

rádi bychom vás pozvali na COUNTRY  BÁL ve Starém Lískovci.
Bude se konat 31. ledna 2009 od 19.30 v sokolovně na
Máchalově ulici. Můžete se těšit na známou brněnskou skupinu
ZIMOUR a  nabitý kulturní program. Zatančí vám taneční klub dětí
a mládeže, scénku pistolník Kid, a ti ostatní třeba zkusit štěstí
v tombole. A  pro  milovníky dobrého pití tu bude možnost ochutnat
výtečná moravská vína. Vstupenky zakoupíte v předprodeji v so -
kolovně, a  to  v pátek  30. ledna 2008 od 18 do 19 hodin.

Na  COUNTRY BÁL vás srdečně zve Orel Starý Lískovec.

Pozvánka na Country bál 2009
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Gourmet

ŠVÉDSKÉ FILÉ

Ingredience
600 g rybího filé
1 středně velký celer 
1 lžíce másla
1 středně velká cibule
citrón
2 dl kyselé smetany
sůl na dochucení  

Jak dlouho?
Doba přípravy: 35 minut 
Počet porcí: 4 

Příprava jídla
1. Filé nakrájejte na podlouhlé

kousky, celer na hranolky a
cibuli na kroužky. 

2. Na másle opečeme celer, po
chvíli přidáme cibuli, mírně
osmahneme a podlijeme tro-
chou vody. Dusíme až je ce -
ler poloměkký.

3.Pak přidáme filé, osolíme a
dusíme společně 10 minut.
Přidáme kousek citronové ků -
ry, kterou potom odstraníme.

4.Přilijeme smetanu a necháme
přejít varem. 

Příloha
Vařené brambory sypané petr -
želkou.

Pěvecké sbory ZŠ Labská Zpě -
váček a Zvonky se v závěru
loňského rokuzú častnily řady
vánočních vystoupení. Naše vá -
noční cesta začala účastí na
rozsvěcování vánočního stromku
na Mikuláškově náměstí, pokra -
čovala v Bratislavě, kde děti zpí-
valy vánoční koledy a písně na
náměstí, které děti odměnilo
mohutným potleskem. Tuto cestu
nám umožnila organizace MOS -
TY MEZI MĚSTY, se kterou sbo -
ry spolupracují již druhý rok.
Další naše vystoupení pod touto
organizací probíhaly dvakrát na
Náměstí Svobody, kde se děti
snažily vnést vánoční klid a poho-
du mezi procházející lidi. Každým 
rokem nás přijdou podpořit i naši
spolužáci, kteří si s námi zazpíva-
jí. Aby toho rodiče, prarodiče
i další hosté viděli co nejvíce,
uskutečnila se velká vánoční be -
sídka ve školní jídelně, kde děti
předvedly nejen zpěv vánočních
koled a písní, které se do pásma

nevešly, ale i tanec spojený s mo -
derním pojetím vánočních písní. 
Na závěr, jako vrchol všech vá -
nočních vystoupení, byl vánoční
koncert pořádaný pod záštitou
starosty městské části pana Vla -
dana Krásného, konaný 25. pro -
since 2008 v kostele svatého
Jana Nepo muc kého. Zde měly
děti příležitost zazpívat si i s pa -
nem starostou a zároveň pocítit
vánoční atmosféru v krásně vy -
zdobeném kos tele. Toto vystou -
pení bylo pro nás premiérou a
děti z něj měly ohromný zážitek. 
Chtěla bych poděkovat panu
faráři, který nám koncert umožnil
uskutečnit a doufáme, že příští
rok se opět na některém z našich
vánočních vystoupení zase uvi dí -
me. Ještě jednou bych ráda po -
děkovala rodičům vystupujících
dětí za ochotu a pomoc při vá -
nočních vystoupeních.

Mgr. Kamila Horáčková
vedoucí pěveckých sborů

Vánoční vystoupení pěveckých sborů Mikulášský turnaj v sálové kopané

Mikulášská nadílka ve St. Lískov -
ci je už devátým rokem spojena
s již tradičním Mikulášským turna-
jem v sálové kopané, který po řá -
dá místní orelská jednota St.
Lískovec na ZŠ Bosonožská.
Tradice tohoto velice prestižního
a oblíbeného turnaje pokračovala
i v letošním roce 2008. Tento tur-
naj, který je kromě orelských
týmů, otevřen i široké veřejnosti,
byl i tentokrát pro velký zájem
účastníků, rozložen z kapacitních
a organizačních důvodů do dvou
dnů. 
V sobotu 6. 12. zaplnili obě tělo -
cvičny na ZŠ Bosonožské mladí
fotbalisté do 15 let a jejich příz niv -
ci. Žákovského turnaje se zúčast-
nilo 9 družstev, které tvořili zá -
stupci orelských jednot a brněn -
ských škol. Mikulášský turnaj ten-
tokrát ovládla ZŠ Herčíkova, když
finálovou dvojici vytvořily týmy
složené z žáků této školy. Finále,
které bylo derby mezi týmy ze  ZŠ
Herčíkova, vyhrál zkušenější ce -
lek Jelenů, který rozstřílel svého
školního rivala Temperamento
vysokým rozdílem 11:1. Pořádně
vidět byli i mladí hráči z domácí
jednoty Orel St. Lískovec, kteří
se ovšem museli spokojit s ne po -
pulárním čtvrtým místem, neboť
v dramatickém zápase o bronzo -
vé umístění podlehli celku Noem
Arch Brno 3:5. 
Během nedělního dopoledne
opět ožila ZŠ Bosonožská fotba -
lem, neboť se zde konal prestižní
turnaj mužů – Tipsport Pepíno
Cup, na který se sjelo celkem 16
týmů. Mezi aktivní účastníky tur-
naje se tentokrát zapojil i starosta
městské části St.Lískovec Vladan
Krásný se svým týmem Oldies St.
Lískovec. S cílem získat konečně
pohár pro celkového vítěze turna-
je, vstoupila do turnaje také tro-
jice týmů z pořádající jednoty
Orel St. Lískovec. Velmi blízko
k naplnění tohoto cíle byl letos St.
Lískovec „B“. Na své postupové
cestě turnajem nejprve starolís -
kovečtí hráči vyhráli svou základní
skupinu, v osmifinále porazili ví -
těze předchozích dvou ročníků
Orel Halenkov–Huslenky a poté
v penaltovém rozstřelu překonali
svou poslední překážku na cestě
do vysněného finále, kterou byl
semifinálový soupeř 1. FC Coo pers.
Díky únavě z náročných zápasů
play off, které odehrál St. Lís -
kovec „B“ bez jediného střídání,
neměli bohužel už jeho hráči
v sobě dostatek sil, aby učinily
rozhodující krok k celkovému tri-
umfu. Pohár pro vítězný tým tur-
naje, tak po finálové  výhře 7:3,
zvedli nad hlavu fotbalisté z orel-
ské jednoty Kr. Pole. Do Kr. Pole
si odvezli vítězní finalisté také
putovní pohár župy Sušilovy, kte -
rý od loňského ročníku získává
nejlepší orelské družstvo naší
župy. Stejného umístění, jako

před rokem dosáhl Orel Oře -
chov, který i letos obsadil třetí
místo, když v rozhodujícím utkání
přehrál 1. FC Coopers 10:3. Při
závěrečném vyhlášení výsledků
byl také předán pohár nejlepšímu
střelci turnaje, kterým se po roční
odmlce opět stal obávaný útočník
Miroslav Palát ze St. Lískovce
„B“, který tentokrát nastřílel úcty-
hodných 21 gólů.
Závěrečné slovo pak bude po dě -
kováním Orelské jednotě St. Lís -
kovec, která tuto významnou akci
zorganizovala a připravila snad
všem účastníkům turnaje příjem-
ný sportovní víkend. Poděkování
míří také na ZŠ Bosonožskou,
která nám každoročně poskytuje
své zázemí. Proto doufáme, že
opět po roce, všichni rádi zavítáte
do St.Lískovce na jubilejní desátý
ročník Mikulášského turnaje.    

S. Plechl, Orel Starý Lískovec             
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Ohlédnutí za uplynulou sezonou 2008 SDH Starý Lískovec – SPORT

www.staryliskovec.cz

V roce 2008 jsme se zúčastnili
40 soutěží. Umístění na těchto
soutěžích bylo různé. Čtrnáctkrát
jsme stáli na stupních vítězů a
dalších patnáct umístění bylo do
10. místa. V některých případech
nebyl požární útok dokončen
z důvodu poruchy na požárním
stroji nebo prasklé hadice, či vi -
nou selhání lidského faktoru. 
Jsme pravidelnými účastníky
Okres ního kola Brna–města a
ně  kolikanásobnými mistry Brna.
Za soutěžemi a na tréninky jsme
najeli téměř deset tisíc kilometrů.
Účastníme se  Blanenské ligy
a závodů na Vyškovsku, Zno -
jemsku, Žďársku, Třebíčsku a
Brněnsku. Absolvovali jsme spe -
ciální závody v Telči (noční).
Každoročně se účastníme Me -
mo riálu majora Urbana v Českém
Krumlově, kde jsme obsadili
1. místo. V Širokém Dole na Svi -
tavsku jsme byli účastníky sou -
těže, která se počtem účastníku
zapsala do historie a kde jsme
obsadili v kategorii mužů nad
35 let krásné druhé místo. Dále
jsme první místo obsadili v Dol -

ních Loučkách, Velešovi cích a Če -
bíně. Druzí jsme skon čili v Hos -
těrádkách-Rešově, Hu so vicích,
Kobylí, a bronzoví v Lom nici, Šara -
ticích, Kobylí, Mokré-Horákově
a Hostěradicích.
Ve spolupráci s Moravskou ha -
sič skou jednotou a Brněnskými
veletrhy a výstavami, jsme spolu-
organizovali soutěž v požárním

strana 5

útoku na BRNĚNSKÉM VÝSTA -
VIŠTI při Dni hasičů v Brně,
(O pohár primátora města Brna),
jejíž součástí byla i soutěž mla -
dých hasičů. Organizovali jsme
také 2. ročník atletické soutěže
zaměřené na jednu z disciplín po -
žárního sportu – 100 m s pře káž -
kami – STOVKY V BRNĚ (48 žen
a 73 mužů) v areálu ZŠ Horníkova

v Líšni. A v neposlední řadě již
několik let pořádáme dva krát
ročně schůze Extraligy ČR v PÚ
jejímiž jsme zakládajícími členy.

Vize do roku 2009: 
– účast na Městském kole, kde

chceme obhájit 1. místo a tím
postoupit do krajského kola,
kde chceme  co nejlépe repre -
zentovat město Brno

– zúčastnit se tradičních soutěží
v blízkém i dalekém okolí.

– zakoupit prostředky na chod
soutěžního družstva: hadice,
savice, rozdělovač, požární
stří kačka PS12 (náhradní díly),
proudnice, atd. To znamená
vybavení pro sportovní činnost,
včetně oděvů pro požární sport
(dle pravidel požárního sportu)

– oslovení možných sponzorů
– www.sdhstaryliskovec-sport.xf.cz

Všem spoluobčanům a našim pří -
znivcům přejeme do Nového roku
2009 mnoho zdraví, štěstí a po -
hody SDH Starý Lískovec –
SPORT

Výbor SDH
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TAROKOVÝ KLUB LÍŠEÒ, o.s.
poøádá

II. ROÈNÍK TAROKOVÉHO TURNAJE
„Memoriál MUDr. Josefa Holze“

pod záštitou
starosty Mìstské èásti BRNO - LÍŠEÒ Mgr. Jiøího Janiština

v sobotu

21. února 2009
v sále líšeòské radnice

Jírova 2, Brno - Líšeò

maximálně 140 soutěžících
hraje se podle Pravidel hry taroky pro pořádání tarokových turnajů GP Povodí 
Křetínky a Svitavy
písemně do 15. února 2009 na adresu:
  Ing. František Wohlgemuth, Kulturní centrum Líšeň Kotlanka,   
  Kotlanova 7, Brno – Líšeň 628 00
telefonicky 544 210 182
faxem  544 213 971
e-mailem taroky@kclisen.cz
osobně při prezentaci před turnajem (kapacity sálu je maximálně 140  
  hráčů)
170,- Kč každý účastník dostane svačinu a oběd
každý hráč si připraví pro turnaj vlastní hotovost 50,- Kč v mincích

minimálně prvních 120 účastníků obdrží věcné ceny; zvláštními cenami budou 
ohodnoceni nejstarší, nejmladší a nejvzdálenější účastník, nejlepší žena a 
domácí hráč

8:00 -     9:00 prezentace, losování a svačina
9:00 -     9:30 zahájení turnaje za přítomnosti starosty Mgr. Jiřího Janiština
9:30 -   14:00 4 soutěžní kola
  kolo se hraje 60 minut, přestávka mezi koly je 10 minut
14:00 - 15:00 oběd  
15:00 - 16:00 vyhlášení výsledků a předání cen

Těšíme se na setkání s Vámi.

Brno - Líšeň, leden 2009

Za pořadatele:          Vladimír Havlíček
Jan Mikšátko

RNDr. Antonín Novotný
Ing. František Wohlgemuth

Ing. Vladimír Zavřel

ÚČAST
PRAVIDLA

PŘIHLÁŠKY

VLOŽNÉ
OSOBNÍ FINANCE

CENY

ČASOVÝ PROGRAM

Turnaj je součástí  GRAND PRIX  Povodí Křetínky a Svitavy, Memoriálu Ing. Františka Škaroupky

� 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

Sbor dobrovolných hasičů Starý Lískovec Vás srdečně zve na

OSTATKOVOU MAŠKARNÍ MERENDU

V pátek 20. února 2009 od 19 hodin již tradičně 
v sokolovně ve Starém Lískovci.

K tanci a poslechu pro všechny věkové kategorie hraje skupina The Box.
Během večera Vás čeká orientální vystoupení, bohatá tombola 

a spousta zábavy. Tak neseďte doma a přijďte se pobavit.
Vstupné 100 Kč/sál a 60 Kč/pódium.

Předprodej od 16. 2. na hasičské zbrojnici, Točná 5.

V sobotu 21. února 2009 od 14 hodin
vezměte svoje ratolesti a přijďte znovu do sokolovny na 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES.
Vstupné dobrovolné. Těšíme se na Vás

Občanské sdružení sociálních 
a finančních poraden informuje

Od ledna 2009 naše poradna
zabezpečuje především senio -
rům, sociálně slabším občanům
a rodinám s dětmi, také držitelům
průkazu ZTP a ZTP-P sjednání
dodávky  plynu a elektřiny  se sle -
vou cca 10 % u vybraného doda-
vatele.
V případě,že budete mít o někte -
rou z nabízených slev zájem je
potřeba, abyste se osobně do -
stavili do naší finanční porady –
viz kontaktní adresa. 
Pro sjednání nové smlouvy je pak
potřeba přinést kopie nutných
podkladů, t. j. kompletní faktury
vyúčtování plynu a elektřiny za
r. 2008 s rozpisem nových záloh,
dále SIPO za poslední měsíc  a
ob  čanský průkaz člena rodiny na
kterého je vystavena faktura. 
Klienti, kteří již vlastní klientskou
kartu ZFP CARD, ji rovněž  přine-
sou sebou.
Pracovníci finanční poradny tak

jako v minulém roce nabízí mož -
nosti zvýhodněného sjednání
smluv na služby vybraného mobil-
ního operátora, případně pevné
telefonní linky, pojištění domác-
nosti a nemovitosti, sjednání po -
vinného ručení automobilu,
sjednání penzijního připojištění
a stavebního spoření. Také v těch -
to případech je nutné vzít sebou
původní platné smlouvy.  
Dále vám můžeme poradit kam
se obrátit o  právní poradnu, pre-
venci proti zadluženosti a problé -
my v sociální oblasti.
Těšíme se na Vaši návštěvu v naší
sociální a finanční poradně.

KONTAKTNÍ MÍSTO PRO  BRNO:
Svaz důchodců ČR o.s. Krajská
rada JMK Brno
Běhounská 17, tel. 545 575 257
mobil 721 344 323                               

Neplaťte víc, než je třeba !
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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

Správa inzertních ploch

inzerce@zpravodajebrno.cz
tel.: 774 525 386
tel.: 544 210 252

Brno-střed, Žabovřesky, Bohunice, Starý Lískovec, Královo Pole, Šalina 
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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 Fabia,

Roomster a Octavia: 4,1–7,7 l/100 km, 109–180 g/km

ŠkodaFabia

Za neuvěřitelnou cenu teď můžete mít vůz Fabia
s ABS, čtyřmi airbagy a další výbavou. A navíc jsou tu
akční balíčky „Plus“ jen za 10 000 Kč: např. pro verzi
Classic klimatizace a centrální zamykání.    

ŠkodaRoomster

Nevšední design teď provázejí i svěží ceny. Každý
Roomster má ABS, čtyři airbagy, denní svícení,
VarioFlex (variabilní systém zadních sedadel), funkční
paket aj. Nechybí ani balíčky „Plus“, např. pro zá -
kladní verzi klimatizace, el. ovládání oken vpředu
a centrální zamykání jen za 10 000 Kč. 

Nová ŠkodaOctavia

Nejen výhodnější ceny, ale i bohatou základní 
výbavu – to přináší nová Octavia. Např. verze Classic
obsahuje el. ovládání oken vpředu, vyhřívaná 
a el. ovládaná zrcátka, denní svícení, ESP a hlavové
airbagy. A v balíčku „Plus“ je za pouhých 10 000 Kč
klimatizace. 

Chcete-li získat informace o celé jedinečné nabídce,
navštivte nás co nejdříve. Těšíme se na Vás.

NOVÝ ZAČÁTEK ŠKODA SNIŽUJE CENY

ŠkodaFabia

od 229 900 Kč
ŠkodaRoomster

od 299 900 Kč
Nová ŠkodaOctavia

od 349 900 Kč

společnost provozující síť 
maloobchodních prodejen 

s květinami,PŘIJME

prodavačku/če - vazačku/če květin
do své provozovny květinářství Flamengo v Brně

Požadujeme: vyučení v oboru zahradnice/ník, praxe nutná
Nabízíme: zázemí stabilní společnosti, zajímavé finanční ohodnocení

Nástup možný ihned.

BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL.: 724 039 006 p. KNEBL, www.flamengo-kvetiny.cz

Kamenice 2, Brno-Bohunice (naproti OD Kaufland)

 PNEUMATIKY   TLUMIČE

 GEOMETRIE   VÝFUKY
 OLEJE   BRZDY

 AUTOBATERIE   AUTOSKLA

AUTOSERVIS – PNEUSERVISAUTOSERVIS – PNEUSERVIS

tel.: 547 246 881               www.pneubily.cz        
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