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V TOMTO ČÍSLE:

Uzávěrka příštího čísla je 10. 6. 2009

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb
do EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Starosta městské části Brno-Starý Lískovec
podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně někte -
rých zákonů v platném znění oznamuje:
1. Volby do Evropského parlamentu se
uskuteční ve dnech 5. června 2009 od
14.00 do 22.00 hod. a 6. června 2009
od 8.00 do 14.00 hod.

ve volebním okrsku č. 211
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Mikuláškovo nám., Osová, Palachovo
ná  městí, U Penzionu

ve volebním okrsku č. 212
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Čermákova 22–32, Kosmonautů 1–15
lichá

ve volebním okrsku č. 213
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Klobásova, U Pošty

ve volebním okrsku č. 214
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Čermákova 1–20, Elišky Přemyslovny,
Hermannova, Kroupova, Máchalova, Malešov -
ská, Malostranská, Martina Ševčíka, Příčky,
Pšika lova, Svah, Šoustalova, Točná 

ve volebním okrsku č. 215
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Karpatská, Kurská, Valašská

ve volebním okrsku č. 216
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Sevastopolská

ve volebním okrsku č. 217
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská, Krymská

ve volebním okrsku č. 218
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Irkutská, Jemelkova, U Hřiště

ve volebním okrsku č. 219
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Kosmonautů 2, 17–23, Kyjevská 

ve volebním okrsku č. 220
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 1–21, Vltavská 1, 3

ve volebním okrsku č. 221
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 23 - 45 

ve volebním okrsku č. 222
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Labská 1–9, Oderská 1–12

ve volebním okrsku č. 223
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Vltavská 2–8 sudá, Vltavská 5–21 lichá 

ve volebním okrsku č. 224
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Labská 11–37

2. Právo volit do Evropského parlamentu má
na území České republiky každý občan
České republiky, který alespoň ve druhý den
voleb dosáhl věku 18 let a občan jiného člen-
ského státu, který alespoň ve druhý den voleb
dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně
45 dnů veden v evidenci obyvatel podle
zvlášt ního právního předpisu (dále volič). 

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským prů ka -
zem, cestovním, diplomatickým nebo služeb-
ním pasem České republiky anebo cestovním
průkazem). Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem, je poté povi-
nen odevzdat okrskové volební komisi tento
průkaz. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze
seznamu voličů pro volby do Evropského par-
lamentu, okrsková volební komise hlasování
neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na
voličský průkaz. 

4. Každému voliči budou dodány nejpozději
3 dny přede dnem voleb do Evropského par-
lamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb  může
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti.

5. Volič může ze závažných, zejména zdravot-
ních důvodů požádat úřad městské části
a v den hlasování okrskovou komisi, aby mohl
hlasovat mimo hlasovací místnost.

V Brně dne 18. května 2009

Vladan Krásný v. r.
starosta MČ

Brno-Starý Lískovec

Volby do Evropského parlamentu

Květen je měsíc lásky. Alespoň
takto je zapsán v pod vědomí
lidí, v literatuře, v básních i v pís -
ních. Pro mě osobně má ještě
další, hlubší význam. Říkám mu
měsíc srdce. A srdce není spo-
jeno přece jen pouze s láskou,
ale i s mnoha dalšími lidskými činnostmi. S prací,
s koníčky, se vztahy, s vírou... Takovým lidem, kteří
mají tuto schopnost, vědí, co je nadšení, zápal a do
svého konání své srdce zapojují, říkám „srdcaři“.
A přestože vím, že bez určitého pragmatického a ro -
zumového přístupu k životu to dost dobře nejde, jsem
na druhé straně přesvědčen, že bez těchto „srdcařů“
by život kolem nás byl nekonečně šedivý a nudný. 
Znovu jsem si to uvědomil teď, když jsem se zúčast-
nil starolískoveckých hodů a už po druhé měl mož nost
nahlédnout i pod pokličku příprav. Nebýt ohromného
nadšení právě těchto mladých, dospívajících lidí, obě -
tujících mnoho volného času, bojujících s počasím
i nepřízní osudu při stavění máje, nebyla by atmos-
féra taková, jaká byla. Možná jich bylo o něco méně
než v minulých letech, ale srdíčka tam bylo rozhod-
ně více... A nejde jen o naši hodovou chasu. Jde mi
i o učitele na našich školách a školkách. O ty, kteří
svou práci dělají srdcem a tím dosahují daleko
většího úspěchu a porozumění u dětských duší.
O personál v našich domovech důchodců, jejichž sva -
tou trpělivost a péči je nutno obdivovat. O spousty
dalších nadšenců, kteří se dobrovolně a zdarma
věnu jí ve Starém Lískovci dětem. Ať už v Tatranu,
u skautů, v Sokolu a dalších. Jde mi i o úředníky,
kde bezpečně rozeznáte, kdo svou práci dělá oprav-
du srdcem pro naší městskou část a pro koho je to
jen zaměstnání. Určitě jsem ve svém výčtu na mno -
hé zapomněl. Jde mi prostě o všechny, kteří svou
práci berou jako poslání, ne jen jako povinnost, o ty,
kteří obětují volný čas ostatním a svým citem a nad -
šením dokáží strhnout další. O ty, kteří nehledají sto
důvodů, proč něco nejde, ale aspoň jediný důvod,
proč by to jít mohlo. Prostě o „srdcaře“. A vím, že to
mají mnohokrát v životě těžší, už jenom pro svou
větší vnímavost a citlivost. A že ne vždy nalézají ve
svém okolí dostatek porozumění a mnohokrát jim
zkříží cestu ten pověstný, dobře vrhnutý „klacek pod
nohy“. Vím však, že slova pravda, cit, touha, láska
a pokora jsou jim daleko bližší a mají pro ně oprav-
dový význam.   
Před všemi takovými je potřeba smeknout, všem ta ko -
vým by měl burácivě tleskat imaginární sál. Sme kám,
tleskám a vzdávám jim hold. Alespoň tímto ma lým
článečkem.
Moc bych si přál, aby takových lidí bylo mezi námi
co nejvíc.
Krásný zbytek měsíce lásky a srdce.

Váš starosta 

Zápisník starosty
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Vážení spoluobčané,
tentokrát se na Vás
obracím s žádostí, pros-
bou. Byla bych moc
ráda, kdybychom spo -
lečně dokázali pár věcí
změnit.
- v naší městské části
(v sídlišti) dochází často
k tomu, že ne každý ři dič
respektuje vyznačená par ko viště
a bohužel zastaví kde koli, zvláš tě
na úzkých obsluž ných ces tách a
tak vytváří neprůjezdné sídliště, 
- velký problém vidím také v jaké -
si nedisciplinovanosti řidičů, kteří
parkují před vjezdy k domům.
Tyto označené vjezdy jsou vyhra -
zeny a musí zůstat volné pro pří-
pad příjezdu hasičů, záchranné
služby apod.
Zatím v našem sídlišti nedošlo
k závažnějším problémům, ale…
Obracím se na Vás, řidiče, kteří
blokují, ať již vědomě nebo nevě-
domě, (často i celých 24 hodin),
svými zaparkovanými auty tyto
vyznačené plochy určené k vjez-
du a výjezdu hasičů, záchranky…
V některých městských částech
již takovým způsobem došlo
k událostem, kdy díky zabloko-
vané cestě soukromými vozidly,
byly  ohroženy lidské životy. Může
nastat i situace, kdy záchranné
vozidlo dorazí včas, ale po zá -

sahu nemůže rychle
odjet. Ať již k dalšímu
požáru, nebo s paci e n -
tem vyžadujícím oka -
mžité ošet ření ve zdra -
votnickém zařízení.
A proč nemůže odjet?
Protože mu často stojí
v cestě překážka – jiné
nesprávně zapar ko va -

né vo zidlo. V tako vých situacích
mohou hrát rozhodující roli minu-
ty, či sekundy. Každý z nás může
být někdy v ohrožení živo ta, res -
pektujme, prosím, příslušná zna -
čení a ne hazardujme se zdravím
svým a jiných lidí.
- neustále poškozované lavičky
a odpadkové koše, které se musí
opravovat, (často nově instalo-
vané), vyčerpávají značnou část
městského rozpočtu.
- soustavně znečišťovaná Leska -
va (viz foto). Udržování čistoty
v obci stojí nemalé finační pro -
středky. Vždyť nejenom byt, ale
celá městská část je přece naším
domovem.
Zcela jistě nám záleží na vzhledu
místa, kde žijeme. Nelze přece
svévolně ničit to, co patří všem
starolískoveckým občanům. Kaž -
dý pohozený nedopalek, psí ex -
krementy a odpadky povalující se
na chodnících, nebo mimo kon-
tejnerová stání, to vše naši měst-

skou část hyzdí, ale
i leccos vypovídá o tom,
jací lidé zde žijí.
Buďme, prosím, „dob -
rými pány a správci“
nejenom na tom kous -
ku obytné plochy bytu,
ale v celém Starém
Lískovci. Bude se nám
zde všem lépe žít.

Mgr. Květuše Doležalová
místostarostka

Hu, hu, hu, jaro už je tu…

… a víte proč? Děti z mateřské
školy Elišky Přemyslovny v úterý
31.3. vynesly ZIMU, SMRTKU,
MORANU – jak jí kdo chcete říkat.
Připravovali jsme se pečlivě již
týden předem, naučili jsme se
říkadla, písničky, tanečky, poví-
dali jsme si o prožité zimě a tě -
šení na jaro.
Abychom mohli ZIMU vynést,
museli jsme si jí vyrobit – byla ze
dvou suchých větví,  přidali jsme
hlavu ze slámy , šaty z pytloviny
a ještě starý šátek – vypadala…
no jako ZIMA!
Po svačině jsme se vydali v prů -
vodu k potoku. Kromě ZIMY jsme
si s sebou nesli také vyfouknutá

vajíčka navlečená na stužce.
Ces tou se všechny děti vystřídaly
v nesení ZIMY, zpívali jsme jarní
písničky a říkačky – třeba „Zimo,
zimo, táhni pryč…“
Leskava tiše bublala, kromě žlu -
tých plastových kačenek, které
nainstaloval do potoka jeden
hodný tatínek pro potěšení své
dcerky i našich dětí z MŠ, byla
u lávky i rodina opravdových
živých divokých kačen. Jak uvi -
děli naši ZIMU, odpluly proti
proudu.
U Leskavy jsme ZIMU zapálili a
s říkadlem „Smrt plave po vodě…“
popel odplul někam do nenávrat-
na.

Připravená vajíčka jsme navázali
na „létečko“ – vajíčka a mladé
lístky na větvičce symbolizují nový
život, který po zimním spánku
přichází.
Před zpáteční cestou jsme si za -
tančili a zahráli jarní tanečky a  hry.
Létečka nám zdobila třídy a my
jsme se každý den připravovali na
velikonoce – zdobili vajíčka,
vyráběli zajíčky, slepičky, kuřát-
ka, pekli jsme velikonočního
beránka a mazanec a na svátky
jara jsme se moc těšili.

Také proto, že víme, kam se
poděla ta letošní ZIMA …

Marie Nohelová

Vážení spoluobčané,
dle mnohých reakcí
došlých na náš úřad si
nejeden z vás roz hoř -
čeně povzdechl: „Už je
tu zase blokové čiště -
ní, zase musíme někde
přeparkovat své vozid-
lo…“ Jistě se ptáte,
jestli je nutné provádět
čištění komunikací tak často.
Rád bych vám nyní na tyto často
pokládané otázky odpověděl. 
Na začátek bych chtěl pouze
podotknout, že naší trvalou sna-
hou je zkvalitnit prostředí, ve
kterém žijeme a s tím souvisí
snaha o zvýšení čistoty veřejných
komunikací a ostatních doprav -
ních ploch. Co se čistoty týče, je
nám zákonem dána povinnost se
o tyto komunikace starat. Od
listopadu do března máme povin-
nost zajišťovat tzv. zimní údržbu,
to znamená odklízet sníh a za -
jišťovat schůdnost a sjízdnost
komunikací dle jejich významu
a stanoveného pořadí. Od dubna
do října pak nastává tzv. letní
údržba, která obsahuje likvidaci
plevele, zametání prachu a růz -
ného dalšího nepořádku (např.
naplaveniny po silných deštích
atd.). V měsíci říjnu máme zá ko -
nem stanovenou povinnost pro -
vést čištění před zimním obdo bím.
Zde jde především a odklizení
listí. Zákon samozřejmě nepočítá
s klimatickými změnami a proto
dochází ke kuriózní situaci, kdy
se koncem října provede čištění a
v první polovině listopadu spadne
listí ze stromů na vyčištěné komu-
nikace, protože zkrátka a dobře
první mrazíky přišly později než
předpokládá zákon. K této situaci
dochází v posledních letech již
pravidelně. Snažíme se tento
problém ošetřit smluvně s firmou,

která zimní údržbu pro -
vádí a to tím způso -
bem, že nenastanou-li
podmínky pro zimní
údržbu, provede firma
úklid listí v rámci do -
hodnutého paušálu za
tuto zimní údržbu. 
V měsíci dubnu pak
máme opět zákonem

stanovenou povinnost provést
čištění po zimním období. V tom -
to případě jde hlavně o úklid po -
sypového materiálu. Jsme si vě -
do mi toho, že v letošním roce
bylo toto čištění provedeno až
koncem druhé poloviny měsíce
dubna, což bylo pozdě. Toto bylo
zapříčiněno tím, že nebyla ještě
uzavřena smlouva s firmou, která
vzešla jako vítěz z veřejné sou -
těže a bylo nutno práce provést
na objednávku. Z tohoto důvodu
jsme měli jen velmi malou mož -
nost ovlivnit termíny blokového
čištění po zimním období. 
Dosavadní praxe úřadu byla ta -
ková, že se každý rok provádělo
podlimitní výběrové řízení na do -
dávku výše uvedených prací a
uza vírala se smlouva s platností
jednoho roku s vítěznou firmou.
Rozhodli jsme se tuto praxi změ -
nit, a proto byla vypsána veřejná
soutěž na dodávku zimní a letní
údržby komunikací a ostatních
dopravních ploch, s jejímž vítě -
zem byla podepsána smlouva na
dobu neurčitou. Byla nastavena
přísná kritéria údržby a slibujeme
si od této zavedené praxe zlep -
šení čistoty všech dopravních
komunikací. Od května letošního
roku je již tato smlouva v platnos-
ti a ta předpokládá v letním
období trojí blokové čištění a to
zákonem stanovené po a před
zimním obdobím, dále pak jedno
v měsíci květnu, které je nutné
z důvodu chemické likvidace ple -
vele, která nám vyrůstá u krajnic
vozovek a která se jinak zlikvido -
vat nedá. V průběhu léta, kon krét -
ně v první polovině 7. a v dru hé
polovině 8. měsíce bude prove-
deno čištění bez dopravního
značení. Pro motoristy to zname -
ná, že nyní budou nuceni přepar -
kovat svá vozidla až v měsíci říjnu
při blokovém čištění s dopravním
značením před zimou. 
Chtěl bych však podotknout, že
nezáleží jen na té či oné firmě,
jestli je smlouva uzavřená na rok
či na dobu neurčitou. Záleží na
každém z nás. To, jak naše okolí
vypadá, není jen vizitkou radnice,
ale všech lidí, kteří v obci žijí. Ne -
buďme lhostejní ke svému okolí,
odhazujme odpad tam, kam patří,
uklízejme po svých čtyřnohých
mazlíčcích. (Dokončení na str. 3)

Už je tu zase blokové čištěníI městská část je naším domovem
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Sochy v naší městské části

Žáci hokejových tříd ZŠ Labská
startující ve svazových soutěžích
pod hlavičkou KOMETA Brno
dosáhli v uplynulé sezóně vynika-
jících výsledků.
Po obsazení prvních míst v dlou -
hodobé soutěži ve skupině Jižní
Morava, Vysočina a Olomoucký
kraj postoupili do finálových tur-
najů ČR.
Zde se 7. třída stala již potřetí
Mistrem ČR, 5. třída obsadila
2. místo, 6. a 8. třída 3. místo.
Jedná se o historický úspěch,
neboť žádné hokejové škole
v rámci republiky se nepodařilo
obsadit tyto vynikající místa
v takovém rozsahu.
Ředitelství školy ve spolupráci
s hokejovým klubem KOMETA
Group, o. s. připravilo na škole
pro úspěšné reprezentanty, jejich
trenéry, vedoucí i třídní učitelky
závěrečné vyhodnocení, kterého
se zúčastnil osobně i primátor
města Brna pan Roman Onder -
ka, předseda představenstva a. s.
KOMETA Brno pan E. Zündorf  a
další.
Pan primátor poděkoval mladým
hokejistům za výbornou repre -
zen taci Brna, poblahopřál k úspě -
chu a konstatoval, že úspěšná
bu doucnost hokejového Brna je

založena právě na úspěšné mlá -
deži. Sám zavzpomínal též na
svoje hokejové zkušenosti.
Každý hokejista obdržel dar
Magistrátu města Brna a všichni
byli též oceněni veřejnou pochva -
lou ředitele školy a pochvalami na
vysvědčení.
V následné besedě zavzpomínali
hráči 1. mužstva Kamil Brabenec
a Robert Kántor na svoje začátky,
na průběh play-off a dali chlap -
cům různá doporučení a rady. 
Akci natáčela i televize a zúčast-
nili se jí i zástupci novinářů.
Celé vyhodnocení mělo slavnost-
ní charakter a zakončilo tak nej -
úspěšnější sezónu v historii školy
i klubu.

Lubomír Strnad, ředitel školy

Historický úspěch hokejistů

4. díl
…v naší městské části se nachází
několik uměleckých děl. O mno-
hých víme málo, nebo vůbec nic.
Některé jsou ve Starém Lískovci
umístěny tak dlouho, že je už ani
vlastně nevnímáme, přestože ko -
lem nich denně procházíme….
Dalším památným dílem je BOŽÍ
MUKA. Materiál: omítnutá cihla,
krytina: bobrovka. Pochází z po -
lo viny 18. století.
Jedná se o hranolovou stavbu
rozdělenou kordonovou římsou.
V dolní části jsou niky. V horní
části jsou pravoúhlé vpadlé vý -
plně.  
Nahoře jsou zastřešena nízkým
stanem z krytiny bobrovky a ve
vrcholu je kovový kříž. 
BOŽÍ MUKA se nachází na ulici
Elišky Přemyslovny, na pravé
stra ně chodníku – ve směru ces -
ty do Bohunic. 
Pod tímto památným objektem

(Pokračování ze str. 2)
Vytvořme si kolem sebe prostře -
dí, které nás bude povznášet a
naplňovat radostí, a ne to, které
nás bude odpuzovat.
Na závěr bych se s vámi chtěl
podělit o dva postřehy z poslední
doby. Ten první je úsměvný, ten
druhý už méně. Jedna paní za
námi přišla s připomínkou, že by
se mělo blokové čištění provádět
alespoň každých čtrnáct dní.
Důvod je prostý, aby její manžel
byl nucen alespoň jednou za
těch čtrnáct dní vstát z pohovky a
jít přeparkovat své vozidlo. Prý by
mu to velmi prospělo. Druhý
postřeh je spíše k pláči. Díky vší-
mavému občanovi jsem byl upo-
zorněn na nedostatečné přemos -
tění dešťového žlabu na tramva-
jové zastávce Dunajská. Je tvo -
řen malými kanálovými poklopy,
z nichž asi polovina chyběla.
Nepozorný chodec si zde mohl
přivodit úraz, ke kterému prý
i několikrát došlo. Po jednání se
správcem komunikace, kterého

se nám podařilo přesvědčit, že
závadu odstranil poměrně rychle,
radost záhy vyprchala. Během
uplynulého víkendu nějaký nene -
chavec ukradl opět dva kanálové
poklopy a tudíž je tato cesta pro
chodce znovu nebezpečná. Ne -
rozumím jednání tohoto individua,
který to udělal. Je mu jedno, jestli
se na zmíněném místě někdo zra -
ní nebo ne. Myslím si, že pokud
někdo nadřazuje své vlastní záj -
my nad zájmy ostatních členů
určité společnosti, nemá právo
se ani nazývat člověkem. Je to
lid ská hyena, která nemá mezi
slušnými lidmi místo. 
Děkuji všem slušným občanům,
kterým není jedno jak naše okolí
vypadá a upozorňují nás na různé
nedostatky. Věřte, že prvotní naší
snahou je vyřešení všech vašich
relevantních připomínek k vaši
spokojenosti a ke spokojenosti
všech občanů Starého Lískovce.

Mgr. Jiří Dvořáček
místostarosta

Už je tu zase blokové čištění

se nachází údajně hrob mnoha
švéd ských vojáků.
Podle pamětníků poblíž kdysi stá -
la brána (vrata) do statku.
Branou ve vzdálené minulosti
projela i Eliška Přemyslovna,
která zde přenocovala. 
Při rekonstrukci BOŽÍ MUKY
musel být vytvořen vyšší a pevný
podstavec, k jehož zhotovení by -
lo použito velké množství betonu,
z důvodu jeho stabilizace.
Na přiložených fotografiích mů -
žete porovnat, jak vypadala BOŽÍ
MUKA v r. 1965 a jaká je jejich
podoba nyní.

Květuše Doležalová

BOHUNICKÝ PIVNÍ FESTIVAL

Bohuničtí hasiči Vás všechny srdečně zvou na 
X. ročník Pivních slavností,
které se konají v hasičské zbrojnici na ulici 
Ukrajinská v sobotu 6.6. 2009 od 14 hodin.

Čeká na Vás ochutnávka a široký výběr známých i méně 
známých piv, speciality na grilu, vystoupení hudebních skupin, 
soutěže a hry pro děti i celé rodiny o ceny a další atrakce.
Ve večerních hodinách taneční zábava, kvalitní živá hudba 
a jistě i nějaké překvapení.
Za každého počasí se přijďte pobavit, poveselit a zasoutěžit.

Srdečně Vás všechny zvou
Bohuničtí hasiči
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Skautská pouť

snažili o co nejlepší umístění, my
jsme se staršími skauty vyrazili na
rozhlednu, která se tyčí nad
Tišnovem na kopci Klucanina ve
výšce 400 m.n.m. a je celoročně
volně přístupná. Zajímavostí této
rozhledny je i to, že si každý mohl
zakoupit svoji cihlu na stavbu
rozhledny, která poté byla zakom-
ponována přímo do stavby a
s podpisem majitele je možné ji
najít při stoupání na vrchol.
Po této návštěvě jsme se už
společně se skauty vydali do cíle
celodenní hry, do kláštera Porta
Coeli v Předklášteří. Závěr celé
hry se uskutečnil přímo v areálu
kláštera, kde po výborném obě -
dě v podobě párků a možnosti si
vyzkoušet lanové překážky pro -
běh lo vyhlášení celodenního klání.
Myslím, že jsme si ostudu ne -
udělali. Sice jsme nedosáhli na
putovní cenu určenou pro nej -
lepší družinu, kterou se nakonec
stala Hnědá šestka vlčat ze
Starého Brna, ale i přesto umís -
tění našich družin v horní polo -
vině jednotlivých kategorií nebylo
špatné. Celkově se zaregistrova-
lo 49 družin všech kategorií a

k nim další skauti jako doprovod. 
Posledním bodem programu byla
společná mše svatá v klášteře
Porta Coeli, kdy všichni skuti
zaplnili klášterní kostel do posled-
ního místa. Myslím, že i Mons.
Mgr. Jiří Mikulášek, který sloužil
mši svatou, byl velmi mile pře -
kvapen takovýmto množstvím
mla dých skautů, kteří se mše
svaté zúčastnili. Po ukončení
mše svaté jsme už jen spěchali

na vlak, abychom se stihli včas
vrátit a všechny děti předat zpátky
rodičům.
Věřím, že se příští rok opět skaut-
ské pouti zúčastníme třeba ještě
ve větším počtu než letos, která
už tak byla jedna z nejhojnějších.

David Kolínek, 
Junák – středisko 

Starý Lískovec, Brno

Jako každý rok se ke svátku sv.
Jiří – patrona skautů – váže tra -
diční skautská pouť, která se
letos uskutečnila v ženském cis-
terciáckém klášteře Porta Coeli
v Předklášteří u Tišnova.
Tento rok se konala v sobotu
25. dubna. Sraz našeho středis -
ka byl naplánován po 8. hodině
na zastávce Běloruská, odkud
jsme vyrazili v počtu 33 svět -
lušek, vlčat, skautů a skautek na
vlak směr Tišnov. Po příjezdu na
nádraží v Tišnově jsme se roz dě -
lili do 4 družin, které se v Tišnově
a okolí zúčastnily celodenní hry.
Ta byla ve znamení jedné z po -
věstí, které se vážou k Tišnovu.
Podle této legendy v Tišnově a
v jeho okolí sídlili pidimužíci, kteří
kutali na blízkém kopci Květnici
stříbro a občas se i zjevovali li -
dem. V průběhu celé hry objevo-
vali skauti tajemná místa v okolí,
pátrali po pidimužících, a kdo ví,
zda neobjevili i stříbro. Během
celého dne se Tišnovem proplé-
taly skupinky skautů z blízkého
i vzdálenějšího okolí, kterých
jsme v závěru napočítali skoro
400. Zatímco se naši skauti

Paní Pešková – jedna z prvních
obyvatelek Domova pro seniory
na Mikuláškově náměstí, miluje
práci na zahradě. Od jara do pod -
zimu poctivě, každý den, zalívá
svůj záhonek s kytkami. Ještě loni
si vodu do zahrady nosila v Pet
lahvích, ale letos už jsou pro ni
láhve plné vody příliš těžké. Aby
se nemusela vzdát své záliby,
zakoupilo pro ni vedení domova
hadici s rozstřikovací hubicí. Paní
Pešková se tak může dál kochat
svými květinami. Lépe řečeno,
mohla se kochat. V pondělí
27. dubna brzo ráno jakýsi mladík
vnikl do zahrady domova a šel na
jisto – přímo k postřikové hadici.
Ukradl z ní koncovou hubici
i s úchytovými svorkami. Bez nich
je kropicí hadice nefunkční. Ten
mladík má možná pocit, jak je
chytrý, že ušetřil pár stovek.
Sotva však přemýšlel nad tím, co
svým činem zapříčinil. Proto mu
to píšeme. Mladíku, okradl jste
starou nemocnou paní. Paní, kte -

rá si, na rozdíl od Vás, nemůže
skočit do obchodu rozstřikovač
zakoupit. Ona si totiž, v důsledku
své nemoci, nemůže skočit ni kam
– již několik let. Dojde sama stěží
tak do zahrady domova. Ale radu-
je se, že tam vůbec dojde, raduje
se, že má ještě sílu zalít svůj
záhonek. Rozkvetlé kytky jsou jí
odměnou a také důkazem, že
ješ tě něco zmůže, že ještě může
být prospěšná. Vy jste jí, mladíku,
tu radost vzal! Způsobil jste, že
pláče, že má strach, že je bez -
rad ná, jak se teď o záhonek
postará. Mladíku, viděl jste někdy
téct slzy po vrásčité tváři? Pokud
ne, přijďte se podívat. Možná pak
pochopíte, co znamená slovo
bez naděj, ale také slova soucit
a pokora. 

Jménem zaměstnanců
Domova pro seniory 

na Mikuláškově náměstní
Helena Valkounová, ředitelka 

Kdo okradl seniory?

Pozvání
KJM Brno, pobočka Kurská 1 Vás srdečně zve na přednášku doc.
PhDr. Jiřího Sedláka, CSc. TŘI SVĚTOVÍ ŽIDOVŠTÍ HUMORISTÉ
(E. Kishon, I. Kraus, W. Allen) v úterý 2. června 2009 v 10.00 hod.
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Chcete prohrát milión? 
 
příběh hraní na automatech 
příběh osobního bankrotu 
příběh života od nuly 

 

 

* * * Hazard * * *

 

Beseda s gamblerem Muratem 
 

v sobotu 13. června 2009 od 17:00 
 

v Brně - Starém Lískovci v klubovně vedle fary 
(Elišky Přemyslovny 27, zhruba 250 m na jih od zastávky Osová)  
 
Pořádají: 
Láďa a Marta Hanušovi, farnost Starý Lískovec a skautské středisko Starý Lískovec 
 

Zveme Tě / Vás. Znáte někoho, kdo si občas zahraje? Pozvěte ho. ☺ 
Vstup zdarma 

Gourmet

KRÁLÍK 
NA FRANCOUZSKÝ ZPŮSOB

Ingredience
1 králík 
6 lžic dijonské hořčice 
4 lžíce oleje 
čerstvě mletý pepř, sůl 
300 ml suchého bílého vína 
250 ml smetany ke šlehání

Jak dlouho?
Doba přípravy: 30 minut 
Pečení: 60 minut 
Počet porcí: 4–6

Příprava 
Kuchyňsky upraveného králíka
rozdělte na šest porcí. Jednotli -
vé porce králíka opepřete čerst -
vě mletým pepřem a bohatě
pomažte pomocí mašlovačky
dijonskou hořčicí. Na sporáku
v pekáči rozehřejte olej a opeč -
te na něm porce králíka ze
všech stran. Mezitím přede -
hřejte troubu na 180 °C. Maso
osolte a podlijte bílým vínem.
Vložte do předehřáté trouby
a nechte hodinu dusit. Občas
porce obracejte a přelé vejte
vypečenou šťávou. 
Když je maso měkké, vyjměte
ho na teplou servírovací mísu
a uchovejte horké. V pekáči roz -
míchejte smetanu a oškra bej te
zkaramelizované připečené zbyt -
ky ze stran pekáče. 
Šťávu zahřejte, zahustěte hlad -
kou moukou s máslem, povařte
do zhoustnutí a přes jemné síto
omáčkou přelijte porce králíka.
Podávejte s křupavou bagetou
a sklenkou vychlazeného bílého
vína.

Zprávy z radniceInformace z usnesení 67. schů -
ze Rady MČ Brno-Starý Lísko -
vec ze dne 15. 4. 2009:
- souhlasila s uzavřením smlouvy

o náj mu bytu č. 4, ul. Labská
č. o. 3

- souhlasila s Dohodou o zániku
nájmu k bytu č. P5, ul. Labská
č. o. 33

- schválila uhrazení dosud ne -
umořené část ky za výměnu
plato vých oken v bytě č. 5, ul.
Vltavská č.o. 8

- souhlasila s Protokoly o změně
díla – změnovými listy č., Du -
najská č. 37–45

- souhlasila s tím, aby pro reali -

zaci ve řejné zakázky „Provedení
oprav v bytě č. 1, Vltavská č.
o. 19 byl vybrán ucha zeč Šustr
Vratislav, jako nejvhodnější na
základě předložené nabídkové
ceny ve výši 208 737,- Kč včet-
ně DPH

- neschválila prominutí poplatku
z pro dle ní nájemci bytu č. 26,
Labská č. o. 21

- schválila montáž klimatizace do
kance láří 3 a 5 v budově
Odboru správy bu dov a bytů,
Kurská č. 1 firmou JM Klima
s.r.o. v cenové kalkulaci
53 497,64 Kč

- trvala na usnesení č. 3/62 ze
dne 4. 3. 2009 a pověřila
OSBB předložit Dodatek č. 9
ke smlouvě o nájmu ne bytových
prostor se společností iOV,
spol. s r.o.

- vzala na vědomí souhlas SmB
a schvá lila uzavření smlouvy
o nájmu bezbari érového bytu
č. 13, Kosmonautů č.o.17

- schválila výměnu bytů – byt
č. 9, ul. Du najská č. o. 43 a byt
č. 20, ul. Uzbec ká č.o.20

- schválila výměnu bytů – byt
č. 39, ul. Sevastopolská č. o. 7
a byt č. 9, ul. Boettingrova
č. o. 11

- schválila výměnu bytů – byt
č. 17, ul. Lab ská č. o. 35 a byt
č. 36, ul. Seva stopolská č. o. 11

- schválila výměnu bytů – byt č.
20, ul. Dunajská č.o. 45 a byt
č. 22, ul. Žitná č.o.13

- schválila přechody nájemního
práva k by tům: č.12 na ul.
Dunajská č. o. 17; č.15 na ul.
Mikuláškovo nám. č. o. 16;
č. 40 na ul. Sevastopolská
č. o. 3; č. 16 na ul. Labská
č. o. 35; č. 17 na ul. Vltav ská
č. o. 17; č. 2 na ul. Kosmo -
nautů č. o. 11; č. 6 na ul. Seva -
stopolská č. o. 5

- schválila Smlouvu o dílo, jejímž
předmětem je číštění komu-
nikací a ostatních dopravních

ploch s firmou A.S.A. Služby
Žabovřesky

- souhlasila s dalším užíváním
veřejného prostranství u poli -
kliniky na ul. U Pošty pro
stánkový prodej od 1. 6. 2009
do 30. 9. 2009

- souhlasila s opětným zřízením
před za hrá dky před cukrárnou,
Kurská 7, na období od dubna
do října

- schválila objednávku na dodání
odpad kových košů od dodava -
tele Komunální technika, s.r.o.
v ceně 127 045,- Kč včet ně
DPH

- schválila Smlouvu o dílo, jejímž
předmětem je dodání a montáž
laviček od firmy KARIM, s.r.o.
v ceně 156 449,30 Kč včetně
DPH

- souhlasila s ukončením smlouvy
o náj mu pozemku a jeho prona-
jmutím novému majiteli

- nesouhlasila s poskytnutím
slevy za pronájem užívaných
pozemků  p. č. KN 2456(část),
p. č. KN 2457, p. č. KN 2458
(část) v k.ú. Starý Lískovec

- souhlasí s tím, aby pozemky
p.č. KN 5,54/1,54/3,54/5 a
1746/1 v k.ú. St. Lískovec byly
dotčeny rekonstrukcí distri buč -
ní sítě NN a žádá o zrušení nad -
zemního vedení a jeho umístění
pod zem

- souhlasila s dohodou o skon -
čení nájmu nemovitosti (poze-
mek pod garáží a alik votní část
garážového dvora) na po zem ku
KN 2192 a uzavření smlouvy
s novými nájemci

- tvala na svém usnesení č. 9/57
a souhlasí s pronájmem pozem -
ků p.č. KN k.ú. St. Lískovec :
1757/3, 1757/15, 1757/27,
3082, 3169, 3174, 3187,
3231-36, 1760/2, 1762/1,
1848/16, 1848/18, 1848/70,
1848/72, 1848/102 z úrovně
města.

- schválila zřízení speciální třetí

a čtvrté třídy pro žáky se zdra -
votním posti že ním na ZŠ Boso -
nožská 9

- neschválila poskytnutí finanční
dotace APLA – JM o.s

- vzala na vědomí zprávy o čin-
nosti jednotlivých příspěvko -
vých organizací

- schválila podání žalob o vykli -
zení bytů č. 30, ul. Dunajská
č.o. 45 a č. 23, ul. Kosmo -
nautů č.o.9

- schválila podání návrhu na
výkon roz hodnutí vyklizení bytu
č. 3, ul. Labská 5

- neschválila zpětvzetí výpovědi
z nájmu bytu č. 31, ul. Seva -
stopolská č.o.5

- schválila uzavření Dodatku č. 4
ke Smlouvě o dílo (Dunajská
37–45)

- schválila pověření k uzavírání
nájemních smluv na nebytové
prostory sálu na ul. Točná 5

- revokovala usnesení č. 30/65
a schvá lila návrh Smlouvy o dílo
s firmou ESBE arichtects, s.r.o.
v novém znění, předmětem je
„Projektová dokumentace více-
generačního hřiště Bosonož -
ská“

- pověřila starostu zadat odborné
firmě poskytující auditorské
služby provedení finanční
analýzy hospodaření ZŠ a MŠ
Elišky Přemyslovny 10 v období
2001–2006

Informace z usnesení 68.
schůze Rady MČ Brno-Starý
Lískovec ze dne 29. 4. 2009
- schválila Smlouvu o dílo

s panem Vra tislavem Šustrem,
kde předmětem je provedení
díla spočívajícího v opravách
v bytě č. 1, ul. Vltavská č. o. 19,
v cel kové ceně 208 737,- Kč
včetně DPH

- schválila poskytnutí slevy z ná -
jemného od 1. 6. 2009 po
dobu 100 měsíců nájemcům,
kteří provedli výměnu oken na
vlastní náklady v domech, kde
byla schválena tzv. hromadná
instalace platových oken

- vzala na vědomí koncepční
materiál MMB „Obecní školství
ve městě Brně s ohledem na
MČ Brno-Starý Lískovec a smě -
ry jeho vývoje do roku 2013“

- schválila Postup pro udělení
předcho zího písemného souh-
lasu v případě na bytí nemo -
vitého majetku ve prospěch zři-
zovatele prostřednictvím jím
zřízené příspěvkové organizace

- schválila Dohodu o ukončení
nájmu nemovitosti (pronájem
ideálního podílu garážového
dvora) na p. č. KN 2707 a
schvá lila smlouvu o nájmu ne -
movitosti novému nájemci

- schválila podání návrhu na
vydání platebního rozkazu

(Pokračování na str. 9)

Lisk05-2009:10-2008zde.qxd 22.5.2009 16:04 Stránka 5



6 strana

starolískovecký zpravodaj květen 2009

I_strejcek_inzerce_190 x 87 mm_cmyk.indd   1 13.5.2009   11:26:36

Přijďte 5. - 6. června k volbám.
V sázce je naše společná budoucnost v Evropě!

Festival mezi panely

Divadelní festival Mezi panely 9 ve Studiu dra-
matickévýchovy Labyrint – pobočce Lužánek
SVČ proběhne v sobotu 20. června 2009.
Na festivalu bude možno shlédnout řadu před-
stavení amatérských divadelních souborů
(DDS Pirko, DS Labyrint a další), tanečních
skupin (Sneaker Brno) a projekcí mladých fil-
mařů. Prezentace budou určeny pro širokou
veřejnost, děti i dospělé.

Festival Mezi panely si klade za cíl, přinést kul-
turu a zejména divadlo do středu panelového
sídliště, ve kterém sídlí SDV Labyrint. Za svou
devítiletou historii se festival postupně pro -
měňoval a snažil se přinášet program, který na
sídlišti chybí. Za zmínku jistě stojí například
pouliční průvody, koncerty, multimediální ver -
nisáže pod širým nebem a zejména vystoupení
řady kvalitních divadelních souborů.

„Částečně rozumím tomu, že se lidem po
práci nechce vyrazit do divadla. Je třeba si
dopředu koupit ne zrovna levné lístky, vhodně
se obléknout a vyrazit do centra. V centru
nalézt místo na zaparkování a nebo se stra-
chovat o drahé oblečení při cestě v MHD.
Všechny tyto aspekty návštěvy divadla kladou
na diváka značné nároky. Proto náš festival
nevyžaduje večerní róbu ani mnoho mincí
v peněžence. Jen chuť vyrazit za kulturou.“
Takto nám ve zkratce představil letošní festival
Tomáš Gruna, koordinátor festivalu Mezi pa -
nely 9.

Festival Mezi panely 9 podpořilo Statutární
město Brno.

Kontakt: Tomáš Gruna, 776 631 669
tomas.labyrint@luzanky.cz

Poplatek za odpad

Poslední šance 

Do 31. května lze zaplatit místní poplatek
za provoz systému nakládaní s komunál-
ním odpadem. Jeho výše činí 500 Kč na
poplaníka. Poplatková povinnost se vztahuje
na fyzické osoby, které jsou přihlášeny
k trvalému pobytu na území města Brna.
Poplatek lze zaplatit na pokladně na Šu -
mavské 33, budova A, 9. patro nebo na
Malinovského nám. 3, dále bezhotovostním
převodem na účet správce poplatku (č. ú.:
156304/5400, variabilní symbol je rodné
číslo poplatníka, konstantní symbol 1318)
nebo poštovní poukázkou (jsou k dispozici
na všech kontaktních místech magistrátu, na
úřadech městských částí a na Šumavské 33).

Odbor životního prostředí MMB
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Čištění komunikací a ostatních dopravních ploch v MČ Starý Lískovec

Blok č. 1 Blok č. 2 Blok č. 3 Blok č. 4 Blok č. 5 Blok č. 6 Blok č.7 zákos

blokové čištění po zimním období po zimě provádí 
Bkom

blokové čištění včetně chemické 
likvidace plevele 14.5. 15.5. 19.5. 21.5. 26.5. 1.6. 28.5., noční 

z 28.5. na 2.5.

čištění místních komunikací 
a parkovišť včetně chemické likvidace
plevele bez dopravního značení

13.7. 14.7. 15.7. 16.7. 17.7. 18.7. 23.7., noční 
z 23. na 24.7.

strojní čištění místních komunikací 
a parkovišť bez dopravního značení 24.8. 25.8. 26.8. 27.8. 28.8. 10.9., noční

z 10.9. na 11.9.

blokové čištění před zimní údržbou 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 12.10. 13.10. 8.10., noční
z 8.10. na 9.10.,

Zákos: Základní komunikační systém ( trasy MHD )

Blok č. 1 Labská 1–37 vč. parkovišť a ZÁKOS, Mikuláškovo
nám. 14, 15, 16, 17, vč. parkoviště, Mikuláškovo nám.
oba vnitrobloky vč. parkoviště před domy 5 a 6,  Vltavská
ZÁKOS vč. zálivů pro parkování vozidel, Vltavská 9–13
vč. parkoviště, Vltavská 1–3 vč. parkoviště, Vltavská –
parko viště nad tramvajovou zastávkou MHD, spojnice
Vltavská x Osová.

Blok č. 2 Osová 2–8 vč. zálivů pro parkování a parkoviště,
Dunajská 1–5, 7–15, 17–25, 27–31, 37–45 vč. jed-
nosměrných spojnic, parkovišť u těchto bloků a ZÁKOSu,
Karpatská 1–9 vč. parkovišť.

Blok č. 3 U Hřiště vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště pod
U Hřiště č. 9, U Hřiště ZÁKOS, Valašská vč. parkovišť,
U Pošty vč. parkovišť, Bosonožská vč. zálivů pro par -
kování vozidel a parkovišť, včetně zásobovací komunikace
k MŠ Bosonožská, Kyjevská vč. parkovišť a ZÁKOS.

Blok č. 4 Oderská 12–1 vč. zálivů pro parkování vozidel a par -
kovišť, Oderská x Dunajská spojnice ulic, Sevasto -
polská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště, ul.
Kos monautů parkoviště, odstavné plochy a příjezdy k do-
mům č. 17 a 19, Irkutská vč. zálivů pro parkování vozidel
a parkovišť a komunikace ke Mlýnu.

Blok č. 5 Ul. Kroupova obě komunikace, Jemelkova pouze par -
ko  viště, Krymská vč. zálivů pro parkování vozidel a par -
koviště, Kurská vč. parkovišť, Malešovská, Malostran -
ská, Martina Ševčíka, Šoustalova

Blok č. 6 U Penzionu parkoviště, Hermannova, Svah, Příčky vč.
par koviště, Čermákova vč. parkovišť v sídlišti, Mácha -
lova, Pšikalova, Točná i za dálnicí D1, Klobásova slepá
odbočka, Kosmonautů vč. zálivů pro parkování vozidel.

Zákos Místní komunikace ZÁKOS, Akademická vč. parkoviště,
Osová, Jemelkova, Klobásova, El. Přemyslovny, Jihlav -
ská, Netroufalky, Bítešská, a komunikace na Ostopovice.

Upozorňujeme tímto občany MČ Brno–Starý Lískovec na § 19 zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích:
Odst. 5 – „silniční správní úřad je oprávněn rozhodnout o označení
místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice nebo jejich částí, na
kterých je z důvodu veřejného zájmu dočasně zakázáno stání silničních
vozidel, příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu. Roz -
hodnutí o označení musí být provedeno nejméně týden před dnem
dočasného zákazu stání na příslušné pozemní komunikaci a na řízení
silničního správního úřadu se v tomto případě nevztahují obecné před-
pisy o správním řízení.“
Odst. 6 – „V případě neuposlechnutí rozhodnutí silničního správního

úřadu podle předchozího odstavce je vlastník místní komunikace nebo
průjezdního úseku silnice oprávněn odstranit silniční vozidlo na náklady
jeho vlastníka, pokud vlastník silničního vozidla neprokáže závažné
důvody, které mu znemožnily, aby silniční vozidlo odstranil včas
sám.“ 
Pro tento účel je možno si zažádat u odboru všeobecného MČ Brno-
Starý Lískovec o Povolení k parkování vozidla na komunikaci
v době blokového čištění. Žádost s uvedením důvodů musí být podá-
na předem (lze i osobní jednání). Povolení bude vydáno po posouzení
uvedených důvodů, po předložení občanského a technického průkazu.
Vydané povolení bude viditelně umístěno do automobilu s tím, že maji-
tel zajistí úklid kolem vozidla sám.
Po dobu provádění blokového čištění bude prováděn odtah vozidel
bránících kvalitnímu vyčištění komunikací za přítomnosti Městské poli-
cie Brno. Brněnské komunikace, a.s., Renneská 1a, 657 68 Brno,
mají smluvně zajištěn odtah pro městskou část Brno-Starý Lískovec fir-
mou Černý, sídlo a odtahová plocha – Jihlavská, areál autobazaru Max,
Brno-Bosonohy.

Odtahy vozidel při blokovém čištění
Vozidla budou odtahována pouze při blokovém čištění s dopravním
značením. 
V případě čištění bez dopravního značení, se automobily neodtahují!
Přesto žádáme o součinnost, a v případě možnosti o přeparkování
vozidel v termínech  čištění příslušných bloků k dosažení co nejefek-
tivnějších výsledků.

Ceny za odtah vozidel pro rok 2008 s platností od 1.5.2008 byly
stanoveny takto:

Manipulace s vozidlem – naložení, vyložení .........600,-Kč + 19% DPH
Manipulace s vozidlem, naložení i vyložení je jeden úkon a lze jej zapo -
čítat jen jednou na jeden odtah.
Ujeté kilometry ...........................................25,- Kč/km + 19% DPH 
Vlastník vozidla hradí náklady na ujeté kilometry max. do vzdálenosti
10 km – tj. celkem 20 km.
Parkovné vč. nákladů na provoz plochy a výdej vozidla:
první den................................................250,- Kč/den + 19% DPH
každý další započatý den ..........................100,- Kč/den + 19% DPH
Přirážka za výdej vozidla po pracovní době, tj. 17.00 až 8.00 hod., 
dny pracovního volna a pracovního klidu ..........250,-Kč vč. 19% DPH
Výdejní doba ve všední den ................................8.00 až 17.00 hod.

Sídlo firmy a odtahová plocha – Jihlavská, areál autobazaru Max, Brno
– Bosonohy. Telefon: 602 578 867 nebo 547 357 384.

Odtahová firma po odtažení vozidla nahlašuje tuto skutečnost na číslo
158 – Policie České republiky.

Odbor všeobecný, úsek místního hospodářství
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Letošní desátý ročník celobrněn-
ské ankety o Brněnský strom
roku 2009 dává možnost všem
hlasovat a vybrat tak z 10 finalistů
vybraných odbornou komisí ten
„nej“ strom ve městě. Do 8. červ-
na 2009 lze hlasovat prostřed-
nictvím SMS, webových stránek
a anketních lístků na vybraných
místech. Vyhlášení vítěze letoš -
ního ročníku proběhne kolem
slunovratu a zároveň bude tento
strom nominován do celostátní
ankety.

Zajímavosti z nominací:
Buk v zámeckém parku v Líšni
nominoval spolek Vlastivědný
klub Petra Bezruče. V Králově
Poli jsou v anketě hned dva ja -
vory mléče – na ulici Myslínova
a na ulici Metodějova. Lípa byla
nominována pracovnicí úřadu
Brno-střed, protože tento strom
ustál řadu rekonstrukcí, byl do -
konce při jedné z nich poškozen
a přesto jako jediný velký strom
opuštěn dominuje ulici Opuš tě -
ná. Mandloň v botanické zahra -
dě a líska v areálu „veteriny“
aspi rují na nejstaršího svého
druhu ve městě. Tis zasadil na
své zahradě v polovině třicátých
let 20. století Jaroslav Pospíšil
(1894–1944), brněnský předák
dělníků ve Zbrojovce, který byl
popravený nacisty v Kounicových
kolejích v Brně pro účast v odbo-
ji skupiny Obrana národa. Jaro -
slav Pospíšil byl i významným

chovatelem poštovních holubů a
získal mnoho prestižních ocenění
z domácích i mezinárodních zá -
vodů poštovních holubů. Roku
1946 po něm bylo pojmenováno
Pospíšilovo náměstí v městské
části Brno-sever, to bylo přejme -
nováno roku 1993 na ulici Pos -
píšilova. Oba topoly přežily vý -
stavbu – na Pálavském náměstí
není dalšího velkého stromu než
tohoto a topol u univerzitní kni-
hovny byl součástí architektonic -
kého projektu ing. Petra Bene -
dikta.  Platan na Hybešově je
nejvyšší z nominovaných, dosa -
huje 40 m.

Každý může zaslat svému stromu
jeden hlas prostřednictvím SMS,
nebo www.veronica.cz/brnen-
skystrom. Anketní lístky k hla so -
vání jsou k dispozici v Ekologické
poradně Veronica, v Malém Špa -
líčku, v Knihovně Jiřího Mahena
na Kobližné, v knihkupectví Aca -
demia, v Moravské zemské kni-
hovně a ve firmě DETA, Meto -
dějova ul., Královo Pole. 

Anketa Brněnský strom roku 2009
probíhá pod záštitou ná městka
primátora Martina ANDERA. An -
ketu organizuje Ekologický insti-
tut Veronica v partnerství s Ve řej -
nou zelení města Brna a Statu -
tárním městem Brnem s finanční
podporou Nadace Ve ronica.

Hana Chalupská
Ekologický institut Veronica

Zvolte stromového krále Brna

Pomerančový den je osvětová
akce při příležitosti mezinárod-
ního dne Alzheimerovy choroby,
jejímž cílem je informovat ve -
řejnost o Alzheimerově chorobě
a o dostupné péči pro lidi trpící
demencí. Součástí akce je také
veřejná sbírka. Každý, kdo přis-
pěje nejméně dvaceti korunami,
obdrží kromě informačních ma -
teriálů také pohlednici a pome -
ranč, který je již tradičním sym-
bolem této akce. Výtěžek sbírky
bude použit v souladu s pravidly
České alzheimerovské společ -
nosti (ČALS) na podporu brněn-
ského kontaktního místa ČALS,
které působí při Diakonii ČCE –
středisku v Brně. 

Diakonie ČCE
je křesťanská organizace, jejímž
posláním je organizování, zajišťo -
vání a poskytování křesťanské
sociální péče seniorům, lidem
s po stižením, nemocným a jinak
potřebným. 

Diakonie ČCE – středisko v Brně 
je poskytovatelem registrovaných
sociálních služeb mimo jiné za -
měřených na lidi trpící demencí –
centrum denních služeb a terénní
pečovatelská služba. V rámci
kontaktního místa dále provozu-
jeme zejména poradenskou lin -
ku, osobní konzultace, svépo-
mocné skupiny určené lidem,
kteří pečují o své blízké s alzhei -
merovou chorobou.

V letošním roce plánujeme
Pome rančový den na čtvrtek
18.června. 
Dobrovolníci z řad studentů mají
určená stanoviště po Brně,
rozdávají kolemjdoucím zdarma
infor mační materiály. Součástí je
také veřejná sbírka, takže je
možno věnovat dobrovolný pří -
spě vek, výtěžek sbírky je určen
na zkvalitnění sociálních služeb
poskytovaných lidem s demencí.
V letošním roce bude také
umístěn informační stánek na
Malinovského náměstí, kde
zájemci mohou obdržet po -
drobnější informace o poru -
chách paměti, bezplatném vy -
šetření paměti, službách pro
lidi trpící poruchami paměti,…

Kontakty:
http://brno.diakoniecce.cz

Vedoucí centra denních služeb
(Hana Prchalová): 
tel.: 541 248 401, email:
cds.brno@diakoniecce.cz

Vedoucí pečovatelské služby
(Mgr. Jana Gomolová): 
tel.: 549 242 279, email:
ps.brno@diakoniecce.cz 

Telefonické konzultace a objed-
nání na vyšetření paměti na čísle
549 242 279 
(všední dny 9.00–15.30), 
osobní konzultace po předchozí
domluvě termínu.

Pomerančový den 

CVČ Linka, Kosmonautů 4, Brno-Starý Lískovec, 625 00

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Cesta z města 1 • 1.–3. 7. 2009, 9.00–16.00.
Každý den výlet do okolí Brna, jeskyně, zřícenina hradu... 
S sebou: svačinu, pití, 2 lístky na 60 min. Pro děti od 6 do 12 let, cena:
300 Kč. Kontakt: Zdeňka Sitarčíková, email: sitarcikova@luzanky.cz, 
tel.:724 787 709.

Cestománie aneb Každý den jiná zem • 13.–17. 7. 2009
Výlety z města do přírody, svačinku a jízdenky s sebou. Příměstský
tábor je určen pro děti od 7 do 13 let, cena: 500 Kč. Kontakt: Kristýna
Marková, email: kisa@luzanky.cz, tel.: 605 035 256

Cesta z města 2 • 13.–17. 7. 2009, 8.00–16.00.
Každý den výlet do okolí Brna, sraz a návrat na Lesné S sebou: svačinu,
pití, 2 lístky na 60 min. Pro děti od 6 do 10 let, cena: 500 Kč. Kontakt:
Zdeňka Sitarčíková, sitarcikova@luzanky.cz, tel.: 724 787 709.

ZAHRADNÍ SLAVNOST

ve středu 17. 6. 2009 od 16.00 do 18.00 hod v zahradě CVČ Linka.
Čeká na vás odpoledne plné her se zvířátky, trampolína, malování na
chodníku, oheň, opékání špekáčků, setkání s kamarády… Přijde i králík
a slepice Gogo a Pipi. Maminky se mohou pochlubit přinesenými
domácími dobrotkami na společný stůl. Špekáčky na opékání s sebou.
Startovní karta 30,- Kč. Na Zahradní slavnosti se již můžete zapsat do
našich kroužků na  školní rok 2009/2010 !
Těšíme se na vás! V případě deště se akce nekoná.

CVČ Linka nabízí od září 2009 školičku KULIČKA
pro děti od 3 do 6 let

každodenní dopolední školička s kapacitou 15 dětí od 8.00 do
12.00 hod. Cena: 160,- Kč za den
Je možné se přihlásit na jednotlivé dny, přednost mají děti s celotý-
denní docházkou. O děti se budou starat tety s pedagogickým
vzděláním.
Pestrý program školičky je zaměřen na rozvoj dovedností, správných
návyků, rozumových a řečových schopností. Hravou formou děti
moti vu jeme k činnostem odpovídajícím jejich věku. Pohybové, rozu-
mové, výtvarné a hudební aktivity směřují k dobrému vývoji jemné a
hrubé motoriky, zlepšují koordinaci a podporují celkové fyzické a psy-
chické zdraví dětí.

Denní rámcový režim:
8.00–8.45 -  příchod dětí do školičky, volná hra
8.45–9.30 – pohybové aktivity, tanečky, dětská jóga, říkanky,
zpívánky
9.30–10.00 – svačinka
10.00–10.45 – výtvarné činnosti – malování, modelování, lepení,
stří hání, vyrábění
10.45–11.45 – hry a vycházky venku (dle počasí)
11.45–12.00 – volná hra dětí do příchodu rodičů
Děti s sebou budou mít vlastní svačinku a pití.

Přihlášky a informace: Naděžda Horáčková, horackova@luzanky.cz,
547 223 074.
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(Dokončení ze str. 5)
- schválila dání výpovědí z bytu

č. 26, ul. Kyjevská č. o. 3 a
bytu č. 29, ul. Vltavská č. o. 19

Informace z usnesení 69.
schůze Rady MČ Brno-Starý
Lískovec ze dne 7. 5. 2009
- revokovala usnesení č. 42/67

a pověřila starostu v souladu
s Pravidly pro výběr dodavatelů
zadat firmě poskytující účetní
a daňové služby a poradenství
provedení finanční analýzy
hospodaření ZŠ a MŠ Elišky
Pře myslovny 10 v období
2001–2006

- schválila pořadí uchazečů k ve -
řejné zakázce „Údržba veřejné
zeleně a chodníků a obsluha
odpadkových košů“ a schválila
firmu Ager, spol.s r.o.

- schválila Rozhodnutí zadavatele
o ná mitce a nevyhověla námitce
podané firmou AVE komunální
služby s.r.o v zadávacím řízení
na „Údržbu veřejné zeleně a
chodníků a obsluha odpad-
kových košů“

Informace z usnesení XI. za -
sedání Zastupi tel stva MČ
Brno-Starý Lískovec ze dne
16. 4. 2009
- schválilo prodej bytového domu

na ul. Dunajská č. o. 25 včetně
části pozemku p. č. 2323/1 a
2061/4

- neschválilo prominutí poplatku
z pro dlení bývalým nájemcům
bytu č. 8  na ul. Osová č. o. 2

- nesouhlasilo se sepsáním splát -
kového kalendáře s nájemcem
bytu č.39 na ul. Kosmonautů
č. o. 17

- revokovalo své usnesení č.
3/IX. a ne schválilo prominutí
poplatku z prodlení nájemcům
bytu č. 45 na ul. Dunajská
č. o. 45

- souhlasilo s prodejem pouze
části pozemku p.č.KN 303/5
k.ú.

- trvalo na svém usnesení č.11/XI
ze dne 31. 3. 2005 s souhlasi-
lo s prodejem pozemku p.č.KN
2398/8 k.ú. St. Lís kovec

- souhlasilo s odkupem pozemků
p.č. KN 1684/77 event. p.č.
KN 1687/79 do vlastnictví SmB

- trvalo na svém usnesení 5/XIV.
ze dne 22. 12. 2005 s sou -
hlasilo s prodejem pozemku
p.č.KN 621

- trvalo na svém usnesení č.
3/VI. ze dne 18. 12. 2003 a
souhlasilo s prodejem části

pozemku p.č. KN 998/9 po
oddělení p.č.KN 998/36 –
vydání sta noviska k investiční-
mu záměru výstavby přístavbou
haly na bowling

- schválilo přílohu obecně zá -
vazné vy hlášky SmB o regulaci
ve řejné produk ce hudby v po -
hos tinských zařízeních, včetně
restauračních zahrádek, za úče  -
lem zabezpečení veřejného
pořádku v části platné pro
MČ Brno-Starý Lísko vec beze
změny

- schválilo návrh obecně závazné
vy hláš ky SmB o stanovení míst-
ního koefi cientu pro výpočet
daně z nemovitosti a doporučilo
koeficient 1

- schválilo návrh obecně závazné
vyhlášky, kterou se mění a do -
plňuje závazná vyhlášky SmB č.
8/2008 o místních poplatcích,
jejímž předmě tem je změna
místních poplatků v MČ Brno-
střed

- schválilo návrh obecně závazné
vy hlášky SmB o stanovení pod-
mínek pro pořádání, průběh a
ukončení veřejnosti přístupných
sportovních a kulturních podni -
ků, k zajištění veřejného pořádku

- souhlasilo s návrhem obecně
závazné vyhlášky, kterou se ruší
OZV č. 5/1996 o budování
bytových a nebytových pros tor
v půdních prostorách a Do -
movní řád z roku 1977; dále
souhlasilo s návrhem Pravidel
pro budování byto vých a neby-
tových jednotek v půdních pros-
torách

- schválilo dodatek č. 1 Statutu
sociální ho fondu

- schválilo statut Fondu rozvoje
a rezerv

- schválilo RO č. 5 – zapojení
volných zdro jů a RO č. 7 –
převod mezi oddíly ŽP a JSDH

- schválilo závěrečný účet MČ
Brno-Starý Lískovec za rok a
souhlasilo s celoročním hospo-
dařením za rok 2008

- revokovalo své usnesení č.
8/X. ze dne 12. 3. 2008 a
schválilo Pravidla pro posky-
tování informací členům ZMČ
Brno-Starý Lískovec podle usta -
novení § 82 písm. c) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích.

- souhlasilo se zřízením věcného
břeme ne HUP k pozemku
p. č. KN 470/2

- vzalo na vědomí zprávu Finanč -
ního výboru za období od
12. 3. 2009 do 16. 4. 2009

Zprávy z radnice
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starolískovecký zpravodaj

� Prodám chatu v Jundrově – Pod Jurankou 1+KK+terasa zp. 23 m2

na teras. Pozemku sz 530m2 městský vodovod do chaty cena:
50 000,- Kč. Tel.: 543 247 236.

� Hledám garáž k dlouhodobému pronájmu na ulici Labská.
Telefon: 608 106 290

� Dětské tábory – Sportovní, jazykové, cyklistické, výtvarnické, 
s flétnou, pro teenagery, minitábory pro rodiče s dětmi 1–9 let tel.:
541 229 122 www.drak.cz

� Mladý doktor hledá byt 3+1 v této lokalitě, 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

květen 2009

Zahájení provozu Denního centra pro děti Vesněnka

Současná situace s nedostat -
kem míst v předškolních za -
řízeních je, a to nejen v našem
městě Brně, velmi vážným prob-
lémem. Určité řešení tak nabízí
pilotní projekt obecně prospěšné
společnosti Vesněnka, která při -
šla s myšlenkou vzniku denního
centra pro děti. Veškeré příprav -
né práce na projektu probíhaly již
od roku 2007. 

Centrum Vesněnka je ojedinělým
zařízením, které vychází jak
z míst ních tradic péče o děti
předškolního věku, tak čerpá
inspiraci u holandského mo -
de lu obdobně zaměřených zaří -
zení. Je určeno pro děti ve věku
od jednoho do pěti let a díky
zajištěnému celodennímu pro-
gramu a volitelné době a délce

pobytu vychází vstříc zaměst-
naným rodičům. Zejména mamin -
kám umožňuje přijmout částečný
pracovní úvazek, neztratit kontakt
s bývalým zaměstnáním a doplňo-
vat si vzdělání studiem.

Dítě mohou zákonní zástupci
zapsat do centra na dobu ne -
zbytně nutnou, například na
čtyři hodiny denně, nebo na pět
hodin týdně (dítě dochází 1x týd -
ně na dobu pěti hodin), což je
hlavním rozdílem v porovnání
s běžnou mateřskou školou,
která dítě na zmíněnou dobu ne -
přijme. Současné zákonné pod -
mínky dovolují rodičům být za -
městnáni, aniž by ztratili nárok na
rodičovský příspěvek. Musí však
být splněna určitá kritéria.

Provoz centra je celoroční, včet-
ně měsíců července a srpna, a to
ve všední dny v době od 8.00
do 17.00 hodin. Péči v centru
zajišťuje odborně kvalifikovaný
personál a rovněž praktikantky
Střední školy sociálních a zdra -
votnických služeb Vesna (v rámci
povinné praxe). Rozhodně se ne -
jedná o tzv. hlídárnu, ale o zaří ze -
ní uplatňující ve svém programu
vývojový trend v oblasti předškol-
ní výchovy a vzdělávání, jehož
základem je komplexní rozvoj
osobnosti dítěte.

Výhodou je zejména počet
dětí při pobytu v centru, který je
stanoven na dvanáct až čtrnáct,
což umožňuje ke každému dítěti
přistupovat velmi individuálním
způsobem. Odlišností od běž -
ných mateřských škol je také for -
ma stravování dětí. Je založena
na konzumaci vlastních pokrmů,
které při předání dítěte do centra
odevzdají personálu zákonní zás-

tupci dítětě. Dítě tak konzumuje
stravu, na kterou je zvyklé a před-
chází se například vzniku alergic -
kých reakcí na některé pokrmy. 

Kromě výchovně-vzdělávacích
činností a odpočinkového režimu
jsou pro děti v centru zajištěny
i nejrůznější zájmové aktivity,
např. výtvarné a hudební aktivity,
hravá angličtina, sportovní aktivi-
ty, canisterapie apod., které jsou
včleněny do denního programu.
Počítá se rovněž s organizová -
ním různých akcí, soutěží, vý le -
tů či pobytů v přírodě. V rám ci
těchto aktivit je navázána spolu -
práce s ŽVS Vesna, který je v těch -
to oblastech velmi činným spol kem.

Denní centrum pro děti
Vesněnka, o.p.s.
Údolní 10, 602 00 Brno 
vesnenka@seznam.cz
www.vesnenka.eu
kontaktní osoba: Mgr. Gabriela
Hrázská, ředitelka centra

V pondělí 4. května 2009 zahájilo svůj provoz nově vzniklé Denní
centrum pro děti Vesněnka, o.p.s. Tento netradiční typ mateřské
školy je určen pro děti od jednoho do pěti let, a díky volitelné době
a délce pobytu vychází vstříc především zaměstnaným rodičům.

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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www.staryliskovec.cz

Váš realitní makléř

Ing. Marek Šrom

+420 733 691 221

Potraviny
Zabíjačkové speciality od
Bubly nyní dvakrát týdně!

Drogerie
Letákové akce Jasmín

dvakrát měsíčně!

PŘÍČKY 3-Starý Lískovec
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PŘIJĎTE TO ŘÍCT NÁM!

Nabízíme Vám vyčištění klimatizač ního
systému za mimořádnou akční cenu.
Používáním klimatizace totiž dochází ke
kondenzaci vody v oblasti výparníku,
což může podporovat vznik plísní
a bujení bak terií. To může způsobit
nežádoucí zápach, výrazně snížit účin-
nost klimatizace a také zvýšit spotřebu
paliva. Vyčištění provedeme nejmo -
dernějšími přípravky doporučenými
výrobcem.   

Naše speciální nabídka platí pouze 
do 30. 6. 2009.

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

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

SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

NEVONÍ VÁM KLIMATIZACE?

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
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