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Uzávěrka příštího čísla je 12. 1. 2010

v tomto čísle:

Vánoční svátky – v dnešní uspě-
chané době možná poslední zbyt-
ky starosvětského klidu a pohody. 
A to si ještě musíte dát pozor, aby 
vás nepohltil moderní předvánoční 
shon, kdy si lidé takřka libují ve stre-
sových situacích, panikaří ohledně 
dárků a úplně zapomínají na to, jaký 
smysl tyto svátky měly a mají mít. 
Mohutné davy na ulicích a v nákup-
ních centrech by asi Josefa Ladu 
notně vyděsily a dost pochybuji, 
že by v této době dokázal vykreslit 
tak typický obraz českých Vánoc, 
který dodnes na jeho dílech ob-
divujeme.
Možná právě proto lidé vyhledávají 
i místa, kde by se mohli od pro-
sincového ruchu oprostit a strávit 
klidné chvíle, ve kterých vynikne 
pravá podstata svátků. Ve Starém 
Lískovci jedna taková akce proběh-
la 4. prosince – rozsvěcel se zde 
vánoční stromek. Tedy symbol pro 
české svátky snad nejtypičtější.
Studené páteční dopoledne se sice 
netvářilo nijak vlídně, nicméně účast 
byla až překvapivě hojná a organi-
zátory jistě potěšila. Nejpočetněj-
ší byla samozřejmě dětská obec, 
dostavila se omladina ze všech 
místních mateřských škol, o akci 
ale projevili zájem i rodiče ratolestí. 
Svou účastí poctil naši čtvrť i nefal-
šovaný Mikuláš, který se dostavil 
v doprovodu nezbytného anděla 
a čerta. Velký režný pytel, který si 
čert přinesl na zlobivé děti, zůstal 
naštěstí prázdný.
Za doprovodu kytary program pří-
jemně plynul a již podle dětských 
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obličejů bylo čím dál jasněji poznat, 
že akce svůj smysl splnila. S tím 
souhlasí i hlavní organizátor, sta-
rosta Starého Lískovce pan Vladan 
krásný. „Musím říci, že rozzářené 
dětské tváře jsou po každé práci 
tou nejlepší odměnou,“ netají svou 
spokojenost. „Lidí přišlo hodně 
a já jen věřím, že se z  rozsvěcení 
stromku stala příjemná předvánoční 
tradice,“ dodal.
k dokonalosti chyběl ze zmíněných 
Ladových obrázků snad jen sníh, 
který se stále tvrdošíjně zdržoval 
mimo území města. Ani to však 
nemohlo zkazit dojem z vydaře-
ného pátečního dopoledne, které 
snad svou troškou přispělo k po-
hodovějším vánočním svátkům pro 
všechny zúčastněné. Snad budou 
světla starolískoveckého vánočního 
stromku prosvětlovat předvánoční 
náladu obyvatel – a hlavně dětí – po 
celou dobu svátků.

Martin Lísal
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rozsvícení vánočního stromkuZápisník starosty

Vánoce… Už jen to slovo sa-
motné zní slavnostně, klidně, 
mírumilovně, už jen pomyšle-
ní na svátky zahání všechny 
chmury. Na starosti je alespoň 
na chvilku zapomenuto a člo-
věk si uvědomí, jak krásný život 
vlastně je, když se bere z té 
lepší stránky. 

(Pokračování na str. 3)

Dovolte, abychom vás opět 
pozvali na Starolískovecký 

novoroční ohňostroj  
k přivítání nového 

roku 2010. Přivítejte opět  
společně s námi nový rok.

V neděli 3. ledna  
v 18.00 hodin 

na Mikuláškově náměstí.

starolískovecký 
zpravodaj
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Všechny tři základní školy v Mč Brno-Starý Lískovec budou zapi-
sovat děti do 1. tříd ve stejném termínu, v pátek 15. ledna 2010 
od 14.00 do 18.00 hodin a v sobotu 16. ledna 2010 od 9.00 
do 11.00 hodin. 
Povinností rodičů je dostavit se k zápisu s dětmi, které budou 
k 1. září 2010 šestileté, a to i v případě, že budou pro své dítě žádat 
odklad povinné školní docházky. Je nutné přihlásit i děti, které byly 
loni u zápisu a kterým byl povolen odklad. k zápisu rodiče přinesou 
rodný list dítěte, občanský průkaz a přezůvky. Více informací o zá-
kladních školách najdete na jejich internetových stránkách:

www.zsbos9.cz | www.zspremyslovny.cz | www.zslabska.cz
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Zápis do prvních tříd

Informujeme...

Vážení spoluobčané,
kvapem se blíží vánoční 
svátky a konec kalendář-
ního roku. Toto období 
přináší rekapitulování 
starého a plánování no-
vého. Uběhne prosinec 
a přijde leden – měsíc 
zápisu do škol. Není to 
tak dávno, co se děti vra-
cely z prázdnin…
 V letošním roce byla během letních 
prázdnin opravena mateřská škola 
na ulici kosmonautů 2. Byla zde 
vyměněna stará dřevěná okna za 
nová plastová, opravena střecha, 
zrekonstruována a dovybavena 
školní kuchyně, vymalovány třídy, 
opraveny a vyměněny podlahové 
krytiny. Proběhly zde také stavební 
úpravy hygienického zázemí včet-
ně veškerého osvětlení tak, aby 
splňovaly požadavky stanovené 
vyhláškou č. 410/2005 Sb.
 V současné době probíhá dostavba 
třídy se zázemím v mateřské škole 
Bosonožská 4. Přestavbou služeb-
ního bytu zde vznikne prostor pro 
novou učebnu s potřebným záze-
mím. Po ukončení prací a zahájení 
provozu bude navýšena kapacita 
této MŠ o 25 dětí. Během měsíce 
listopadu zde ještě před započetím 
dostavby došlo k havárii přípojky vo-
dovodního potrubí. Celková oprava 
si vyžádala nemalé finanční pro-
středky, nemusím jistě zdůrazňovat, 
že zcela neplánované. 
V mateřské škole na ulici Labská 7 
byla opravena kanalizace. MŠ byla 
celá zrekonstruována v předchozím 
kalendářním roce.
Na základní škole Bosonožská 9 
proběhly stavební úpravy, protože 
jsou zde tři školské subjekty (zá-
kladní škola, střední hotelová škola, 
vysoká hotelová škola). Dělící stě-
nou byl rozdělen vstup do základní 
školy na dvě části tak, aby žáci zá-
kladní školy měli samostatný vchod, 
stejně tak studenti vysoké školy 
hotelové. Nadále zůstal zachován 
vstup ze zadní části budovy pro 
střední hotelovou školu. Důvodem 
k využití prostor ZŠ pro vysokou 
školu hotelovou byla skutečnost, že 

v posledních letech klesla 
demografická křivka na-
rozených dětí a i s ohle-
dem na nižší naplněnost 
speciálních tříd (třídy pro 
děti s poruchami učení 
a chování mají povolen 
nižší maximální počet 
žáků než třídy klasické). 
Vysoká škola hotelová na-
vazuje svým programem 

na střední hotelovou školu. Za pro-
najaté třídy pro tyto dva subjekty 
přichází do rozpočtu základní školy 
finanční prostředky. 
V novém roce plánujeme úpravy 
a opravy dalších školských zařízení 
v naší městské části.
V prostorách Centra volného času 
LINkA, kosmonautů 4, úspěšně od 
září letošního roku funguje Školička 
kulička za poměrně výhodných 
finančních podmínek, která po-
máhá rodičům dětí, které nebyly 
v letošním školním roce umístěny 
v mateřských školách. 

V polovině září byla naše městská 
část oslovena Magistrátem města 
Brna, zda má nějaké vhodné pro-
story pro umístění Family Pointu. 
Na vysvětlenou – Family Point – 
rodinný bod je místo pro rodinu, 
kam mohou rodiče, při vyřizování 
svých záležitostí nebo při nákupu 
zajít a poskytnout zde dítěti péči. 
Vzhledem k tomu, že na ÚMč ne-

jsou vhodné prostory pro umístění 
tohoto zařízení, hledali jsme jiné 
prostory, které by splňovaly po-
třebné podmínky. Jednáním s CVč 
Linka jsme se rozhodli zřídit Family 
Point v jeho prostorách. 
Dne 10. prosince 2009 zde byl ote-
vřen Family Point – „rodinný bod“. 
Vzniklo tak pro rodiče a děti zázemí, 
které zahrnuje místo pro kojení, či 
nakrmení a přebalení dítěte. Je zde 
umístěn koutek s hračkami a infor-
mační materiály z oblasti podpory 
rodiny, mikrovlnná trouba k ohřevu 
potravin a přebalovací kout s pul-
tem, který darovala VZP čR (hlavní 
partner projektu a dodavatel pře-
balovacích pultů společnost PALI). 
Finanční prostředky, které byly Ma-
gistrátem města Brna použity ke 
zřízení Family Pointů ve městě Brně, 
byly z loňské výhry v soutěži Obec 
přátelská rodině. Takto mohlo do 
konce roku 2009 vzniknout celkem 
9 Family Pointů. Jsem moc ráda, 
že naše městská část k nim patří. 

FAMILY POINT – CVČ LINKA, Kosmonautů 4

Výstava „S čerty nejsou žerty“ MŠ Bosonožská 4

Provozní doba je Po-Pá od 8.00 
do 17.00 (na našich internetových 
stránkách budou v dohledné době 
uvedeny adresy a provozní doba 
ostatních Family Pointů působících 
na území Brna).
Od 10. 12. je na radnici naší měst-
ské části umístěna výstava „S čerty 
nejsou žerty“, kterou připravily děti 
z MŠ Bosonožská 4. Chodby ÚMč 
zaplnily pohádkové pekelné by-
tosti – čertíci, čertice a čertovská 
miminka vyrobená z různých druhů 
papírů, sáčků, látek, vlny, přírodnin, 
těsta a perníku. Děkujeme dětem, 
rodičům i pedagogickým pracovní-
kům MŠ za zapůjčení těchto prací 
a výrobků.

Vážení spoluobčané ze Starého 
Lískovce, přeji vám, ať jsou letošní 
vánoční svátky plné klidu, radosti, 
rodinné pohody a do nového roku 
vám všem přeji především pevné 
zdraví a mnoho úspěchů osobních 
i pracovních.

Mgr. Květuše Doležalová
místostarostka
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v pátek 15. ledna 2010 
od 14.00 do 18.00 hodin 
v sobotu 16. ledna 2010 
od 09.00 do 11.00 hodin

 
ZŠ Labská nabízí mimo běž-
nou výuku dle školního vzdě-
lávacího programu.
-  výuku anglického jazyka od 

1. třídy
-  od 5. třídy možnost výuky 

druhého cizího jazyka
-  logopedii
-  kurs bruslení v 1. třídě
-  plavání od 1. třídy
-  výuku informatiky
-  školu v přírodě
-  lyžařské kurzy
-  zeměpisné exkurze
-  výjezdy do zahraničí
-  zdravotní Tv
-  speciální výuku českého 

jazyka
-  adaptační pobyty
-  speciální sportovní třídy
 
Dále nabízí bohatou zájmovou 
činnost na škole, jako např.
- sborový zpěv
- keramiku, výtvarníček
- výuku cizích jazyků
- šachy
- hokej, plavání
- sportovní hry
- informatiku
- atletiku
- judo
- roztleskávačky
- hru na hudební nástroje
 
Na škole pracuje Školní pora-
denské centrum se školní psy-
choložkou na plný úvazek.

 
 L. Strnad, ředitel školy

pátek 15. 1. 14.00–18.00
sobota 16. 1. 9.00–11.00

Výuka angličtiny od 1. třídy! 
- přátelská atmosféra
- logopedická péče
- široká nabídka zájmových 

kroužků
- školy v přírodě
- činnostní učení tvořivé školy
- netradiční formy výuky, učení 

hrou
- projektové dny
- školní družina (6.30–16.30)
- počítačové učebny, interak-

tivní tabule
- individuální péče 

termín  
zápisu do 1. třídy

Zápis do 
1. tříd na  
ZŠ bosonožská 

Zápis prvňáčků na „elišce“
15. ledna 2010 od 14 do 18 hodin a 16. ledna 2010 od 9 do 11 hodin 
proběhne na fakultní škole ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno 
zápis dětí do první třídy pro školní rok 2010/2011. Děti se účastní 
zápisu v doprovodu zákonných zástupců, potřebné dokumenty jsou 
rodný list dítěte a občanský průkaz rodičů (u cizinců navíc doklad 
opravňující pobyt na území čR). V případě žádosti o odklad je potřebné 
též doporučení dětského lékaře nebo poradenského zařízení.
Zápisu bude předcházet ve středu 13. 1. od 8 do 11 hodin Den 
otevřených dveří, aby rodiče předškoláků mohli navštívit vyučování 
a udělat si představu o životě naší školy. kromě nabídky zajímavých 
aktivizujících forem a metod práce nabízíme dětem od 1.ročníku 
i výuku anglického jazyka.
Více na www.zspremyslovny.cz.

Ve středu 2. prosince 2009 se 
uskutečnila na naší škole slavnostní 
akademie u příležitosti 75. výročí 
založení  školy. 
V úvodu promluvila paní ředitelka 
Jarmila wagnerová , která přivítala 
všechny přítomné, po ní pozdravil 
„Elišku“ také pan starosta Vladan 
krásný. 
Naši milí moderátoři Petr Novotný 
a Lucie Brablcová  uvedli celkem 
16 vystoupení, která si přichystali 
se svými vyučujícími děti ze školky 
i žáci naší základní školy.
každé bylo jiné. A všechny hodně 
povedené. Pokaždé odměněno 
zaslouženým velkým potleskem...
Střídali se nám na pódiu např. mra-
venci, stavící staveniště, skřítkové 
a děti, kteří jakoby živě vystoupili 
z filmu Ať žijí duchové, malá zvířát-

ZŠ a mŠ elišky přemyslovny – 75. výročí založení školy – školní akademie
ka, která učila kočičku mňoukat, 
čápi, kteří přinášeli nové děti pro 
Elišku, viděli jsme dokonce dva-
krát M. Jacksona, orientální břišní 
tanečnice, Strašidelnou myš, naši 
Superstar, dokonce fotbalisty a je-
jich roztleskávačky, kouzlily nám tu 
i čarodějnice, nahlédli jsme i do 
umění country  hudby a tance, za-
vzpomínali na Holky z naší školky, 
přiučili se trochu angličtině, okoukli 
umění našeho pěveckého kroužku 
Notička a v závěru jsme  zhlédli ko-
morní divadelní představení o Elišce 
Přemyslovně.
Akademe se nám povedla! 
Děkujeme všem přítomným za účast 
a těšíme se zase někdy u nás na 
„Elišce“ nashledanou.
Za všechny zúčastněné 

M. Kotásková

Zápisník starosty

(Dokončení ze str. 1) 
Rozsvícený vánoční stromeček, 
dárky, zabalené do jemného, 
šustivého papíru, voňavé ovoce, 
perníky, cukroví, svíčky, venku 
pod oknem křupavý sníh. Mrzne, 
až praští, stromy se ohýbají pod 
bílou nadílkou, ale uvnitř sálá teplo 
od kamen a člověk má najednou 
jemnou, melancholickou náladu. 
Po výborném kapřím řízku jen tak 
sedíte u stolu, když najednou se 
ozve zvoneček… Asi takový je 
ideální obrázek Vánoc, takhle si 
je většina lidí vysní. Co na tom, 
že v dnešní mnohdy podivné 
době je kapr vytlačován „oby-
čejným“ řízkem a z obchodů na 
nás vykukuje Santa Claus, věren 
tradici, že poslední desetiletí se 
nám stále někdo pokouší vnutit 
někoho jiného než „našeho“ Je-
žíška. Tradiční české Vánoce ještě 
pořád převládají, tu s menším, tu 
s větším ústupkem. Jejich duch 
ale nemůže nic vytlačit, ten totiž 
přežil monarchii, republiku, dvě 

diktatury i komerční revoluci na 
přelomu tisíciletí.
Největší kouzlo vánoc tkví právě 
v tomto – v návratu k tradicím. 
Někde zkouší švestkovou omáčku, 
k tomu si dají tradičního staro-
českého „kubu“, rozříznou jablko 
a jsou rodiny, kde si dárky nechá-
vají pod opravdovým smrčkem na 
zahrádce. Jinde zase drží půst 
a doufají, že uvidí zlaté prasátko. 
Tyto nádherné okamžiky klidu a po-
hody nelze ničím nahradit, lidstvo 
se vší svou vyspělou technologií 
a myšlenkovým potenciálem pro-
stě za vánoční svátky nemá alter-
nativu. A pevně věřím, že ani mít 
nebude. 
I po letech si člověk vybaví ty nej-
krásnější možné Vánoce – tedy 
dětské. Ten pocit, kdy hned na 
Boží hod běžel na stráň vyzkoušet 
nové sáňky, na rybníku testoval 
hokejku a večer se příjemně unaven 
začetl do nové knížky a vydal se 
třeba spolu s Rikitanem k Bobří 
řece. Nostalgicky vzpomíná, jak to 

tehdy byly krásné Vánoce, občas 
mu přijde líto, že už to nikdy ne-
zažije. Přesně takto vzpomínali na 
svátky i jejich rodiče, a podobně 
to jde i dále do minulosti. Budiž 
toto důkazem, že i přes běh dějin 
a proud času základní myšlenky 
vánočních svátků nemizí. „A tak si 
snad ani nevšimneme, že se letos 
zřejmě sněhu opět nedočkáme, ani 
toho, že ten letošní kapr je „nějak 
menší“ než loňský

Přeji Vám krásné Vánoce, klid a po-
hodu a radost a zdraví v novém 
roce

Váš starosta
Vladan Krásný
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předvánoční akce na ZŠ labská

adventní věnce 
Chcete si pořídit pěkný adventní věnec a sami  se podílet na jeho výro-
bě? Tak letos už to nestihnete.  Naši žáci starší i mladší se sešli na konci 
listopadu  a za vydatné pomoci rodičů a v příjemné pracovní atmosféře 
dokázali vyrobit překrásné věnce.
Někteří se už zajímali, jestli příští rok bude možné přijít zase. Samozřejmě 
a jste zváni také.

vánoční dílny
se na naší škole staly již tradicí. V před-
vánočním období, kdy  si lidé stále více 
uvědomují potřebu vzájemně si pomá-
hat , se žáci  rozhodli , že se zapojí do 
celosvětového projektu „adopce na 
dálku“ a prostředky na tuto akci získají 
vlastním přičiněním. Jak? Většina dětí 
se zúčastnila vánočních dílen.Svícny, 
ozdobné svíčky, lampičky, zdobené 
perníčky, ozdoby a mnoho dalších 
výrobků se dětem podařilo vytvořit. 
A 10. prosince se na školním vá-
nočním jarmarku získalo od rodičů 
a přátel školy dostatečné množství 
prostředků pro naši „adoptovanou 
holčičku“ Idah Mwewa ze Zambie.
Tyto akce přispívají soudržnosti, po-
chopení a vnímání lidí kolem sebe, ale 
i ve světě. Za to patří dík nejen dětem, 
ale i jejich rodičům a vyučujícím.

Zpěváček a Zvonky
Dva sbory na ZŠ Labská, malí a velcí, reprezentují svoji školu na Vánoč-
ních trzích na BBV, na Zelňáku, na Náměstí Svobody a vyvrcholením 
vánočních koncertů je vystoupení v Praze na Staroměstském náměstí 
a koncert 25. prosince ve Starolískoveckém kostele. Držíme jim palce, 
ať se všechno podaří.

Alena Svobodová, zástupkyně ředitele

Moderní vyučování se snaží, aby co 
nejvíce ve škole získaných poznat-
ků a dovedností nezůstalo pouze 
v rovině teoretické, ale aby si je žáci 
mohli vyzkoušet v praxi. Proto naše 
škola pravidelně opakuje projektový 
den „Cvičení v přírodě“. Během 
téměř 5 hodinového dopoledního 
programu se žáci jednotlivých tříd 

pohybují v terénu na různých mís-
tech v Brně a trénují řadu praktic-
kých dovedností, například zásady 
poskytnutí první pomoci, transport 
raněného, orientaci v terénu a další 
prvky.

Petr Urbánek
zást. ředitele ZŠ Labská

cvičení v přírodě

poselství vánoc

Vážení a milí spoluob-
čané, nezadržitelně se 
blíží vánoční svátky, dny, 
které by měly být plné 
radosti, lásky a pohody, 
dny, kdy by lidé měli mít 
k sobě blíž. Je tomu ale 
skutečně tak? Napíši vám 
nyní jeden příběh, který 
se možná stal a možná 
také ne.
Maruška se třásla zimou. kdykoli 
začalo venku mrznout a z nebe 
se snášel bílý sníh, ve kterém si 
ostatní děti hrály a skotačily, bylo to 
pro ni utrpení. Celý rok žila někde 
v závětří, přes den seděla na ulici 
a snažila se vyžebrat alespoň pár 
drobných na teplý čaj a na kousek 
chleba. Během roku se jí nikdy 
nestalo, že by musela trpět hlady. 
Horší to však bylo v zimě a zvláště 
pak v době, když se blížily Vánoce. 
každý se vymlouval, že nemá pení-
ze, že nemá čas. Marušce to bylo 
líto. Ne proto, že by trpěla zimou 
a hlady, ale proto, že si v tuto chvíli 
vždy vzpomněla na svoji maminku, 
která ji objímala v zahřáté postýlce 
a vždy ji zdůrazňovala, že v živo-
tě není nejdůležitější mít spoustu 
peněz, ale je mnohem důležitější, 
aby se lidé měli rádi. Možná právě 
proto se Maruška bála každé další 
zimy a nevěděla, jestli nebude její 
poslední. Nevyčítala nic své mamin-
ce, ale spíše litovala toho, že jsou 
lidé v době Vánoc takoví. Nechá-
pala, proč se všichni za něčím honí  
a nikdo si neužije příjemnou at-
mosféru Vánoc. každý večer se 
modlila, aby to všem už konečně 
došlo a nastávající Vánoce byly jiné. 
A snad byly její prosby vyslyšeny 
a andělé se slitovali nad ubohou 
dívkou. 
Jeden rok totiž začaly vánice už 
v listopadu a v prosinci bylo všude 
mnoho sněhu. Všechny noviny tuto 
skutečnost označily za největší sně-
hovou kalamitu posledních sta let. 
Do městečka nebyl vůbec žádný 
příjezd. A tak se stalo, že do ob-
chodů nepřišlo žádné nové zboží, 
lidé začali být nesví a nadávali na to, 
jaké to budou pokažené Vánoce. 
Nebylo možné nikde nakoupit dár-
ky. Lidé ale byli zvyklí si o Vánocích 
dárky dávat, tak jim nezbylo nic 
jiného, než začít vymýšlet dárky 
ručně vyrobené, aby mohli svým 
nejbližším dát alespoň nějakou ma-
lou drobnost. Také celý měsíc žili ve 
strachu z toho, jestli jim nedojdou 
zásoby a neumřou. Přesto, když 
nadešel Štědrý den, byli všichni 
šťastní a měli z dárků radost jako 
nikdy předtím. Večer se pak všichni 
scházeli na náměstí a povídali si 
o tom, jaké to je být odříznutý od 
civilizace, a že to má i své výhody. 
Všichni byli radostní a měli k sobě 
hodně blízko. Dokázali si pomáhat 

v těžké době, nikdo ni-
kam nespěchal, všichni si 
užívali vánoční atmosféry. 
Nikdo si ale nevšiml malé 
dívky, která byla schoule-
ná za kostelem. Maruška 
však všechno pozorova-
la, viděla, jak se chování 
všech lidí mění. Věděla, 
že tyto Vánoce budou její 

poslední. Přesto se však usmívala. 
Byly to ty nejkrásnější Vánoce, jaké 
si mohla přát.
Vánoce přináší již dva tisíce let stále 
stejné poselství. Je to den, kdy si 
křesťané na celém světě připomínají 
narození Ježíše krista. Evropa, do 
které patří i náš národ, byla a je 
křesťanská. Poselství z Betléma, 
kde se narodilo malé děťátko jmé-
nem Ježíš, který pak toto poselství 
za svého života hlásal, je postavené 
na jednoduché filozofii. A ta zní: 
„Lidé mějte se navzájem rádi, važte 
si práce jeden druhého, važte si 
sebe navzájem, važte si každého 
takového, jaký je a lásku rozdávej-
te kolem sebe. Budete-li se takto 
chovat, to ostatní, vše dobré, při-
jde samo“. Poselství Vánoc tedy 
není o penězích, o množství dárků, 
ale o lásce. Šiřme dál tuto radost, 
předávejme ji nezkaženou a nez-
deformovanou dalším generacím 
a nesme si ji v srdci každý den, ne 
jen o Vánocích. Věřím, že pak nám 
všem bude určitě lépe. 
Přeji vám všem, milí spoluobčané, 
krásné Vánoce, hodně pohody, kli-
du, lásky a porozumění a do nového 
roku 2010 vše dobré.

Mgr. Jiří Dvořáček
místostarosta

15. ledna 2010 
od 14.00 do 18.00 hodin

16. ledna 2010
od 9.00 do 11.00 hodin 

Zapsány budou děti narozené 
v roce 2003 a 2004. Děti 
narozenépo 1. 9. 2004 budou 
zapsány pouze na doporučení 
PPP.
Ve smyslu školského záko-
na je nutné, aby se k zápisu 
dostavili i rodiče, kteří chtějí 
odložit svému dítěti nástup do 
1. třídy. Ředitel školy rozhod-
ne o odkladu.
Zapisujeme všechny děti, je-
jichž rodiče mají o naši školu 
zájem.
k zápisu přineste rodný list 
dítěte, občanský průkaz a 
přezůvky.
Zdroveň probíhá i zápis do 
školní družiny.

www.zslabska.cz

Zápis do 1. třídy
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Velké bannery s vánoční kometou 
na chrámech v centru Brna budou 
i v letošním roce pro všechny zá-
jemce upozorněním, že v kostele 
je možné shlédnout zajímavý histo-
rický betlém, a zároveň pozváním 
k jeho návštěvě. 
k betlémům, které jsou každý rok 
v době vánoční vystaveny ve všech  
kostelích, již tradičně přichází 
mnoho návštěvníků. Stejně jako 
v předchozích dvou letech se v akci 
Historické betlémy v centru Brna  
představí obyvatelům a návštěvní-
kům jihomoravské metropole bet-
lémy osmi chrámů v centru města. 
konkrétně se jedná o katedrálu sv. 
Petra a Pavla, kostel sv. Jakuba, 
kostel sv. Tomáše, minoritský kostel 
sv. Janů, kostel sv. Maří Magdale-
ny, kostel sv. Michala, kapucínský 
kostel Nalezení sv. kříže a jezuitský 

kostel Nanebevzetí Panny Marie. 
Pro tuto příležitost je připravena 
brožura informující o historii jed-
notlivých betlémů, kterou návštěv-
níci získají v každém z uvedených 
kostelů. Brožura obsahuje navíc 
časový přehled, kdy jsou jednotlivé 
kostely k návštěvě betléma otevře-
ny. V příštím roce připravuje Pasto-
rační středisko brněnské diecéze 
rozšíření letáčku o další brněnské 
kostely. 

V roce 2009 úspěšně pokračo-
vala spolupráce mezi Mč Starý 
Lískovec a společností Brněnské 
komunikace a.s., která zajišťuje 
správu a údržbu místních komu-
nikací. Příprava plánu a určování 
priorit bylo výsledkem společného 
projednání. 
V rámci údržbových prací byla 
provedena v letošním roce např. 
2.etapa souvislé údržby vozovky 
na ulici Osová, oprava schodiště 
na Mikuláškově náměstí nebo bez-
bariérové přechody. 
Mimo tyto rozsáhlejší opravy byly 

prováděny jak lokální opravy vo-
zovek (např. ul. Jemelkova), tak 
chodníků na území celé městské 
části (např. na ul Sevastopolská, 
krymská, kyjevská), údržba odvod-
nění, údržba zeleně nebo obnova 
dopravního značení. Na základě 
podnětů Mč, odsouhlasených  
MMB OD, byly realizovány i lokál-
ní opravy na komunikacích, které 
nejsou zařazeny do sítě místních 
komunikací (např. „ke mlýnu“).
Obdobnou spolupráci předpoklá-
dáme i v roce 2010.

BKOM

Již desátým rokem chystá brněnské biskupství Tříkrálovou sbírku, charita-
tivní akci na podporu konkrétních služeb pro jednotlivce a rodiny v nouzi. 
Sbírka bude probíhat ve dnech od 1. do 14. ledna – v tomto období budou 
do ulic a domácností přicházet skupiny koledníků a vybírat do zvláštních 
pokladniček příspěvky od občanů. V uplynulém roce byla z výtěžku akce 
podpořena více než stovka projektů na území brněnské diecéze, v celé 
republice se pak konečný počet projektů vyšplhal k číslu 500. Více in-
formací o celé sbírce naleznete na webových stránkách www.dchbrno.
caritas.cz či www.charita.cz .
Tato charitativní akce je již nedílnou součásti tradice v našich městěch. 
Jde především o poselství dobré vůle a pozitivních hodnot, které omožňuje 
veřejnosti podílet se na pomoci sociálně slabým a trpícím. 

Informace z brněnských komunikací

tříkrálová sbírkaHistorické betlémy v centru brna

možnost navŠtívIt betlémy v jeDnotlIvýcH kostelecH

katedrála sv. petra a pavla

24. 12. 16.00–18.30

25. 12. 26. 12. 1. 1. 7.00–18.30

Po–So 8.15–18.30

Ne 7.00–18.30

jezuitský kostel nanebevzetí panny marie

24. 12. 20.30–22.30    

25. 12. 26. 12. 7.00–7.30 9.30–10.00

Po–So 11.30–13.00

Ne 7.00–7.30 9.30–10.00

20.30–21.00

kapucínský kostel nalezení sv. kříže

24. 12. 16.00–18.00

25. 12. 26. 12. 1. 1. 6.00–11.30 13.30–18.00

Út–So 6.00–7.00 16.00–18.00

Ne 8.00–11.00 16.00–18.00

kostel sv. jakuba

25. 12. 26. 12. 1. 1. 7.00–20.00

Po–Ne 7.00–20.00

kostel sv. maří magdalény

24. 12. 16.00–18.00 

25. 12. 26. 12. 1. 1. 6.00–18.00

Po–Pá Ne 6.00–19.00

So 7.00–9.00 18.00–19.00

kostel sv. michala

24. 12. 15.00–17.30

25. 12. 26. 12. 16.00–19.30

Po–So 16.00–19.30

Ne 9.00 – 12.00 17.00 – 20.00

minoritský kostel sv. janů

Po–So 9.00–12.00 14.00–17.00

Ne 7.00–12.00 14.00–17.00

kostel sv. tomáše

25. 12. 26. 12. 14.00–18.00

Po–So 6.30–7.30 17.00 –18.00

Ne 7.00–12.00 19.00–20.00

poznávací zájezd do prahy

Ve dnech 10.–12. listopadu 2009 
měli žáci 5. tříd ze  ZŠ Labská mož-
nost zúčastnit se poznávacího zá-
jezdu do našeho hlavního města. 
Zájem byl veliký, výletu se zúčastnilo 
44 dětí. Mnozí z nich byli v Praze 
poprvé. Všichni bez rozdílu však 
mohli obdivovat nejznámější pa-
mátky v areálu Pražského hradu, 
na Staroměstském náměstí, výhled 
z karlova mostu, ale také např. 
Národní divadlo nebo moderní Tan-
čící dům. Statečně si vyšlápli 299 
schodů na petřínskou rozhlednu, 
nasmáli se v zrcadlovém bludišti, 
prohlédli si mnoho druhů i méně 
známých živočichů v ZOO a do-
konce se mohli vyřádit v největším 
aquaparku v čR.
Projeli se téměř všemi prostředky 
MHD, zájem však nejvíce vzbudily 

jízdy metrem a lanovkou.
Ubytování měly děti zajištěno v tří-
hvězdičkovém hotelu s polopenzí, 
kdy si mohli vybírat z mnoha druhů 
výborných jídel formou švédských 
stolů. Obědvali např. v restauraci 
v areálu Strahovského kláštera. 
Žáci tak nejen získali praktickou 
formou mnoho nových poznatků 
souvisejících s učební látkou, ale 
našel se čas i na zábavu. Zážitky 
a vědomosti z celé akce si pak 
formou skupinové práce shrnuli 
a výtvarně ztvárnili v celodopoled-
ním projektu a vytvořili na toto téma 
i slohové práce.
Přípravy i samotná organizace toho-
to zájezdu byla velmi náročná, ale 
odměnou pro učitele byly spokoje-
né reakce nadšených dětí.
Mgr. Kateřina Ježová, tř. uč. V.A
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17. vánoce na brněnské radnici

Nová radnice – sněmovní sál • Dominikánské nám. 1                         do 18.00 hod.

moderuje: Marcela Vandrová

V průběhu dne probíhá živé vysílání českého rozhlasu z Nové radnice

10.00 pěvecký sbor kantIléna – vánoční pozdravení

10.35 DémáIrt – irské tance

10.50 vánoce s kamaráDy – pohádkové vánoce

11.35 DIvaDlo raDost

12.15 Zemanovo Dřevěné DIvaDlo

13.00 folklorní soUbor javorníček

13.50 návŠtěva Zvířátek Ze Zoo brno

14.00 slavnostní přeDvánoční poZDravení

Roman Onderka, primátor statutárního města Brna

Lukáš Evžen Martinec, opat Augustiniánského opatství

na Starém Brně

14.15 národní divadlo brno

14.50 městské divadlo brno

15.25 kUk a cUk – hudební divadlo pro děti

15.55 DémáIrt – irské tance

16.10 DIvaDlo paravánek – pohádka dětem

17.00 GajDoŠI – vánoční zpívání pro radost

Nová raDNice – rytířský sál • Dominikánské nám. 1              do 18.00 hod.

10.00 „Za oZDobU oDměna“ – za vlastnoručně vyrobené 

vánoční ozdoby dostanou děti odměnu

Nová raDNice – křížová choDba • Dominikánské nám. 1              do 18.00 hod.

10.00 betlémské světlo – vánoční světlo do vašich domovů

starobrno-IGnIs brUnensIs 2009 – 

výstava oceněných fotografií

výstava želeZnIčnícH moDelů –

Stanice mladých techniků Brno

Nová raDNice – křížová choDba, mikulkův sál • Dominikánské nám. 1   do 18.00 hod.

10.00 HvěZDárna a planetárIUm m. koperníka –

„Vánoční hvězda - Jak to (ne)bylo doopravdy“

Nová radnice – prostranství • Dominikánské náměstí

10.00 forD rašino – prezentace vozidel (do 16 h.)

18.00 v DIsco rytmU přeD raDnIcI –

Rádio kISS Hády 88,3 FM (do 18.59 h.)

19.00 „vánoční plamínek naDěje“ –

ohňostroj s hudbou Theatrum Pyroboli

kNihovNa jiřího maheNa v brNě • kobližná 4              do 14.00 hod.

10.00 vánoční proGram

Dům uměNí města brNa – Dům páNů z kuNštátu • Dominikánská 9      do 18.00 hod.

10.00 formáty transformace – sedm pohledů na novou

českou a slovenskou identitu. Projekt pomocí uměleckých

a teoretických prostředků popisuje a interpretuje změny

ve společnosti, k nimž došlo mezi léty 1989 až 2009

(volný vstup)

10.00 vánoční trH (nádvoří)

Dům páNů z lipÉ – stuDeNt aGeNcy • nám. svobody 17               do 16.00 hod.

10.00 vánoční proGram - více na www.dpl.cz

středa 23. 12. 2009, 10.00–19.15 hodin

vánoční program ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

1. ledna 2010          přeDběžný proGram

9.00 – náměstí svobody
Novoroční jízda Brnem. Start tradiční cyklistické jízdy organizované 
TJ Favorit Brno (start v 10.00)

11.00 – stará radnice
Novoroční troubení z věže. Moravské žestě

14.00 – Hvězdárna a planetárium mikuláše koperníka v brně
Den otevřených dveří s představením Hledá se (nejen) Polárka. Ne-
tradiční pořad pro děti i rodiče od 15.00 h. (do 17.00 – vstup volný)

18.00 – Hrad Špilberk
„Kouzelné město“ – slavnostní novoroční ohňostroj
Theatrum Pyroboli a IGNIS BRUNENSIS TEAM. 
Design ohňostroje – Ivan Martinek
I. obraz – kouzelné noční město
Romantická hudba vytváří příjemnou kulisu obrazům nočního města. 
Barevná světélka protkaná zlatými a stříbrnými nitkami se prolínají 
světelnými siluetami domů, zářících oken a skel obchodních center. 
Rastry pouličních lamp lemují prostor fantazijními sestavami. Letící 
roj zlatých spirál připomínající řetězové kužely reflektorů aut a kytice 
svítících štítů směřující k půlnoci.
II. obraz – vulkán
Odbíjí půlnoc. Hluboko pod povrchem země proráží svoji cestu žhavé 
magma. Otřesy a chvění předchází výbuchu vulkánu. Varovné gejzíry 
a červená záře zaplnily prostor. Vulkán otevřel svá ústa. Chrlí oheň, 
zlaté šňůry s barevnými světlicemi rozzářily nebe. Ohňové divadlo 
matky Země uvádí své představení. Oheň hasne, sopka usíná a tmavá 
noční obloha vítá rodící se Nový rok.
III. obraz – rozkvetlé novoroční město
Přichází den. Paprsky slunce probouzí město. Přináší novou sílu do 
života Novému roku. Svítání otvírá oponu nad siluetami pevnosti Špil-
berk, domů, kostelů, parků, univerzit, nad siluetami lidí. Otevřená scéna 
odhaluje zlaté ploty stromových alejí, barevné květy, modrostříbrný 
třpyt řeky s přehradním jezerem. Společně se prolínají do gigantického 
obrazu kvetoucího Brna – města uprostřed Evropy v roce 2010, města 
otevřených srdcí a dobrých lidí.
Hudba: Vangelis • Hans Zimmer

20.00 – národní divadlo brno – janáčkovo divadlo
Novoroční koncert Filharmonie Brno „ve vídeňském stylu“
Richard Strauss • Jacques Offenbach • Johann Strauss (syn) • Josef 
Strauss. Diriguje Aleksandar Marković. (Vstup pouze na vstupenky.)

Změny a doplnění programu vyhrazeny.

novoroční brno

Na Štědrý den, mezi 10. až 12. hod., se návštěvníci Zoo Brno mohou 
účastnit komentovaného krmení u několika vybraných expozic, na-
příklad u lachtanů, medvědů, opic, lam, velbloudů, surikat, kajmanů 
a na Dětské zoo. komentované krmení proběhne dne 24. 12. i na 
stálé akvarijní výstavě. 
Otevírací doba Zoo Brno: Listopad – Únor 9.00–16.00 hod. 
Více na www.zoobrno.cz. 

Štědrodopolední krmení zvířátek 

Oznamujeme svým milým čtenářům a uživatelům, že letos jim bude knihovna 
k dispozici i v období mezi svátky ve dnech:
pondělí  28. 12.        9.00–12.00 13.00–18.00
středa  30. 12.                                13.00–18.00
Prvním výpůjčním dnem roku 2010 je pondělí 4. ledna.
 
Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,
v úterý 19. ledna 2010 v 17.00 hod. Vás srdečně zveme na vyprávění 
s promítáním cestovatele Rudolfa Růžičky „ladakh: na kole mezi  nebem 
a zemí“ (cyklistické putování po nejodlehlejší oblasti Indie a poznávání 
ladacké a tibetské kultury).

kjm v brně, pobočka kurská
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Vám všem přeje do roku 2010 mnoho štěstí, hodně zdraví, 
osobních úspěchů a současně si Vás dovoluje pozvat na 

„ples DůcHoDců“,

který se koná v sobotu 23. ledna 2010 v místnostech 
sokolovny ve Starém Lískovci. Začátek je v 16.00 hod. 

Hraje hudební skupina p. Štěpána.

Na Vaši návštěvu se těší výbor klubu důchodců.

klub důchodců brno-starý lískovec

Od března 2007 pracuje při far-
ním kostele Jana Nepomuckého 
klub aktivních seniorů „Pohoda“. 
15 aktivních seniorek a seniorů se 
setkává pravidelně každý čtvrtek 
od 9.30–11.30 hod. ve žluté klu-
bovně u fary.
kromě různých tvořivých dílen 
(aranžmá suchých i rostlých květin, 
malování na sklo i hedvábí, bati-
kování), zdravotních i duchovních 
přednášek, oslav narozenin, absol-
vujeme různé vycházky za historií 
Brna a poutní zájezdy.
Na počátku léta a na podzim jsme 
vyjeli autobusem za historií na zá-
mek v Lednici a ve Valticích, v září 

jsme navštívili i s rodinnými pří-
slušníky poutní místo v Mariazell, 
Hluboké Mašůvky a Znojmo, v říjnu 
jsme se vypravili pěšky z Útěchova 
na Vranov u Brna.
V klubu Pohoda vznikají krásné 
mezilidské vztahy, návštěvníci se 
navzájem  obohacují svými du-
chovními a životními zkušenostmi, 
dovednostmi a těší se na všechna 
připravovaná společná setkání, 
která vytváří atmosféru přátelství 
a radosti.

Bohuslava Podolská, vedoucí  
klubu aktivních seniorek farnosti 
Brno-Starý Lískovec a Bohunice

klub aktivních seniorů „pohoda“
Již desátým rokem láká mikulášská 
nadílka fotbalové příznivce do Sta-
rého Lískovce, kde   v  tomto čase 
probíhá velice prestižní a oblíbený 
turnaj v sálové kopané. Dvoudenní 
Mikulášský turnaj pořádaný orel-
skou jednotou Starý Lískovec, 
zahájili podle tradice mladí fotba-
listé do 15 let, kterým byl vyhrazen 
sobotní termín 5. 12. 
 V konkurenci šesti týmů, které 
tvořili zástupci orelských jednot 
a brněnských škol si letos nejlépe 
vedli hráči hájící barvy pořádající 
jednoty. Mladí fotbalisté z orelské 
jednoty St.Lískovec prošli žákov-
ským turnajem bez ztráty jediného 
bodu a zaslouženě se také radovali 
z celkového prvenství. Druhé mís-
to vybojovala ZŠ El.Přemyslovna 
a třetí místo získal Street Team ze 
ZŠ Herčíkova.
 Fotbalový ruch ovládl ZŠ Bosonož-
skou také v neděli 6/12, neboť se 
zde konal prestižní turnaj mužů – 
Tipsport Pepíno Cup, na který se 
sjelo celkem 16 týmů. Favoritem 
turnaje se stali po loňském nezdaru 
opět hráči z orelské jednoty Halen-
kov–Huslenky, která se nachází ve 
vzdálených Beskydech. O tom, že 
pohár pro celkového vítěze bude již 
po třetí putovat do valašského kraje 
rozhodl Halenkov–Huslenky v dra-
matickém finálovém souboji, kde 
dokázal smazat dvoubrankové man-
ko a zdolat velmi silný celek Orel 

Obřany A 4:3. Velkou zásluhu na 
celkovém prvenství Halenkova, měl 
obávaný kanonýr Ondřej Šrámek, 
který zatížil konta soupeřů 17 góly 
a vystřílel si trofej pro nejlepšího 
střelce. Bronzové umístění si letos 
vybojovali vyslanci orelské jedno-
ty Obřany B, kteří v rozhodujícím 
zápase porazili Žabovřesky 5:3. 
Naopak mnoho důvodů k radosti 
neměly tentokrát dva starolísko-
vecké týmy, které reprezentovaly 
pořádající jednotu. Lépe z této 
dvojice, si vedl Orel St.Lískovec 
B, kterému se podařilo postoupit 
ze základní skupiny do čtvrtfinále, 
kde ovšem nešťastně podlehl po 
vyrovnaném souboji Žabovřeskám 
2:3. Útěchou pro hráče St.Lísko-
vce B po čtvrtfinálovém nezdaru 
byl zisk putovního poháru, který 
získává nejlepší orelský celek župy 
Sušilovi. 
 Závěrečné slovo pak bude poděko-
váním orelské jednotě St.Lískovec, 
která tuto významnou akci zorgani-
zovala a připravila všem účastníkům 
příjemný sportovní víkend. Poděko-
vání míří také na ZŠ Bosonožskou, 
která nám každoročně poskytuje 
své zázemí. Proto doufáme, že 
po roce, opět všichni rádi zavítáte 
do St.Lískovce, kde se uskuteční 
11.ročník Mikulášského turnaje.

Stanislav Plechl 
Orel Starý Lískovec 

mikulášský turnaj v sálové kopané
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Sbor dobrovolných hasičů Starý 
Lískovec v letošním roce oslavil 
významné jubileum  postavení bu-
dovy požární zbrojnice na Točné 5, 
kterou postavili naši členové před 
padesáti lety.
V únoru jsme pro naše spoluobčany 
uspořádali Ostatkovou maškarní 
merendu a Dětský maškarní ples 
a v červnu s dalšími Lískoveckými 
organizacemi Dětský den.
členové sboru se věnují zásahové 
činnosti, na poli požární ochrany 
vychovávají mládež a v neposled-

ní řadě sportovní činnosti. Starý 
Lískovec v letošním roce úspěšně 
reprezentovala družstva starších 
žáků, žen a mužů po celém Jihomo-
ravském kraji, kteří si jistě zaslouží 
upřímné poděkování.
Našim spoluobčanům bych ráda 
jménem svým, ale i všech našich 
členů, popřála nádherné prožití 
svátků vánočních a co nejvíce úspě-
chů v novém roce 2010.

Lenka Brücknerová
Starostka SDH

sbor dobrovolných hasičů 

vše Nejlepší v NovÉm roce přeje

sDh starý lískovec – sport
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• Navštěvoval/a
jste brněnská kina 

ve 30. letech nebo za
2. světové války?

• Nebo jste pracoval/a
v některém z brněnských 
kin do roku 1968?

HLEDÁME PRÁVĚ VÁS
VŠE, CO SI PAMATUJETE, JE PRO NÁS VELMI CENNÉ

Ústav filmu a audiovizuální kultury, FF MU, Arna Nováka 1, 602 00 Brno
Sekretariát: tel. 549 49 7437 (po-čt 11:00-13:00)

Mgr. Pavel Skopal, PhD. : tel. 732 156 999
Mgr. Lucie Česálková, PhD. : tel. 732 550 097

Mgr. Luděk Havel: tel. 723 885 469

FILOZOFICKÁ FAKULTA HLEDÁ

PAMĚTNÍKY BRNĚNSKÝCH KIN

• Jste-li tím, koho hledáme, 
nebo někoho takového znáte, 
ozvěte se
• Podělte se s námi o vaše 
vzpomínky
• Vyprávějte nám
• Pomozte nám s naším 
výzkumem a kontaktujte nás:
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Zprávy z radnice
Informace z usnesení 94. schůze 
rady mč brno-starý lískovec ze 
dne 11. 11. 2009
– neschválila prominutí poplatku 

z prodlení nájemci bytem ul. 
Sevastopolská č.o.5, byt č. 2

– schválila poskytnutí slevy z ná-
jemného za výměnu oken na 
vlastní nákldy

– schválila uhrazení dosud ne-
umo řené částky za výměnu 
plastových prvků v bytě č. 2, 
Mikuláškovo nám. č. o. 10

– schválila výměny bytů
– souhlasila s podnájmem části 

bytu č. 32, ul. Sevastopolská 
č. o. 5

– schválila společné nájmy k bytu 
č. 8, ul. Mikuláškovo nám. 
č. o. 10; byt č. 40, ul. Sevasto-
polská č. o. 1

– vzala na vědomí způsob pronáj-
mu bytu č. 9, ul. Sevastopolská 
č.o.9 – byt předem opravený

– souhlasila se zániky nájmu k by-
tům č. 23, ul. Labská  č.o.37; 
byt č. 32, ul. kurská č.o.6; byt 
č. 31, ul. Sevastopolská č.o. 5 
a školního bytu na ul. Bosonož-
ská č. o. 4

– souhlasila s uzavřením smluv 
o  nájmu bytu k bytům č. 22, ul. 
kyjevská č. o. 1; byt č. 23, ul. 
Labská č. o. 23

– vzala na vědomí přechody ná-
jemního práva z důvodů úmrtí 
nájemce nebo jeho trvalého 
odstěhování

– doporučila ZMč schválit dopl-
nění přílohy č. 2 Způsobu pro-
nájmu bytů

– schválila změnu dílčích kritérii 
ve Výzvě k podání nabídky na 
realizace veřejné zakázky malé-
ho rozsahu – celková nabídko-
vá cena, záruční lhůta

– schválila změnový list – „Výmě-
na předloženého schodiště a 
oprava vstupní podesty v byto-
vých domech na ul.kurská č. o. 
2, 4, 6, 8, kyjevská č. o. 1, 3“

– schválila smlouvu na provedení 
oprav v bytech  č. 13, ul. kurs ká 
č. o. 5 s firmou Vratislav Šustr

– souhlasila s uvolněním člena 
komise sociální a zdravotní

– schválila dodatek č. 1 ke smlou-
vě o „Úpravách ploch veřejné 
zeleně“

– schválila změnu členů Škodní a 
likvidační komise

– schválila rozpočtová opatření 
č. 59, 60

– nesouhlasila s rozdělením po-
zemku koupaliště podle poža-
davku TJ Tatran

– doporučila ZMč souhlasit s ná-
vrhem OZV o regulaci provozu 
výherních hracích přístrojů – 
doplněna ul. kurská č.o.5

– souhlasila se zpětvzetím výpo-
vědi z nájmu bytu nájemci bytu 
č. 2, ul.Sevastopolská č. o. 5

– doporučila ZMč schválit doda-
tek č. 1 Jednacího řádu ZMč

– schválila uzavření „Smlouvy o do-
dávce elektřiny pro vánoční 
osvětlení“

– doporučila ZMč schválit OZV 
o místních poplatcích

– povolila výjimku se smlouvy 
o výpůjčce NP-3/94 – užívání 
prostor hasičské zbrojnice 

– schválila podání návrhu na naří-
zení exekuce

– schválila smlouvu na prodej ku-
chyňských sporáků a kuchyň-
ské váhy

– vzala na vědomí obsah textu 
Stanoviska zadavatele k obsa-
hu podnětu, jehož obsahem 
byla údajná předřazenost za-
kázky na výměnu oken na ul. 
Dunajská 37–45

– schválila dodatek č. 3 ke 
Smlouvě o nájmu nebytových 
prostor s Vysokou školou ob-
chodní a hotelovou s.r.o

– schválila přílohu č. 1 ke smlou-
vě o nájmu nebytových prostor

– souhlasila s postupem při pro-
deji domů, v nichž se nachází 
byty vybudované na vlastní ná-
klady nájemce

– schválila návrhy na vydání pla-
tebních rozkazů a dání výpově-
dí z nájmu bytu

– schválila žádost o jednorázové 
povolení prodeje vánočních 
stromků  v objektu DTJ  ve 
dnech 27. 11.–23. 12. 2009 
od 9.00 do 16.30

Informace z usnesení 95. schůze 
rady mč brno-starý lískovec ze 
dne 18. 11. 2009
– doporučila ZMč souhlasit se 

svěřením pozemků
– doporučila ZMč souhlasit s ná-

vrhem OZV, kterou se vydává 
Cenová mapa stavebních po-
zemků statutárního města Brna 
č. 8

– vzala na vědomí předložený roz-
počet na rok 2010 a doporuči-
la ZMč schválit návrh rozpočtu 
s celkovými příjmi 79.559 tis. 
kč a výdaji 75.008 tis.kč

Informace z usnesení 96. schůze 
rady mč brno-starý lískovec ze 
dne 25. 11. 2009
– souhlasila s dohodou o zániku 

nájmu k bytu č . 34, ul. kosmo-
nautů č. o.23

– vzala na vědomí přechody ná-
jemního práva z důvodů trvalé-
ho odstěhování nájemců

– schválila výměny bytů
– neschválila převedení volného 

obecního bytu č. 23, ul. kos-
monautů č. o. 9 nově vzniklému 
bytovém družstvu

– schválila vyplacení složené  
kauce na byt č. 7, ul. Mikuláš-
kovo nám. č. o. 17

– schválila pronájem bytu č. 31, 
ul. kosmonautů č. o. 9, byt 
předem neopravený

– souhlasila s výměnou podlaho-
vé krytiny v pobočce knihovny 
Jiřího Mahena v Brně-St. Lís-
kovci

– schválila žádost o prodloužení 
náhradního ubytování, byt č. 41, 
ul. Sevastopolská č.o.1

– neschválila prominutí poplatku 
z prodlení nájmeci bytu č. 1, ul. 
Vltavská č. o. 17

– udělila souhlas k nabytí nepe-
něžního daru pro MŠ El.Přemy-
slovny

– nedoporučila změnu dopravní-
ho značení v ul. U Hřiště na ul. 
Hlavní

– nesouhlasila s vymístěním gará-
žového dvora při ul. Jemelkova 
pro vytvoření potřebného záze-
mí z důvodů kritického nedo-
statku parkovacích míst

– souhlasila se skácením 1 ks oře-
šáku, ul. El. Přemyslovny 10

– souhlasila s uhrazením škodní 
události – úraz při zimní údržbě

– vzala na vědomí Zápisy škodní 
a likvidační komise

– schválila rozpočtové opatření 
č. 61, 62, 63

– souhlasila s tím, aby opravy 
v bytech č. 11, ul. Labská č. 
o. 31;  č. 39, ul. Sevastopolská 
č. o. 5  provedla firma GipsCon, 
s.r.o a schválila smlouvy o dílo

– souhlasila s tím, aby opravy 
v bytě č. 7, ul. Labská č. o. 31 
provedla firma waler, spol. 
s r.o. a schválila smlouvu o dílo

– souhlasila s tím, aby opravy 
v bytě č. 23, ul. Sevastopolská 
č.o.9 provedla firma MTc-stav, 
s.r.o. a schválila smlouvu u dílo

– schválila dodatek č. 1 ke smlou-
vě na opravu kanalizačních pří-
pojek „Odstranění havarijního 
stavu přípojek na ul. Mikuláško-
vo nám. č. o. 1, 12, 15, Osová 
č. o. 4, 6 a Vltavská č. o. 2

plněná veka
Ingredience:
125 g másla, 2 lžíce majo-
nézy, lžíce hořčice, 3 vejce 
uvařená na tvrdo, 3 okurky, 
20 dkg nakrájené šunky na  
kostky, 10 dkg nastrouhané-
ho sýru na hrubém struha-
dle, 1 velká červená paprika  
nakrájená, drobení z veky, sůl

jak dlouho:
Doba přípravy je cca 20 minut  
+ chlazení 

příprava:
Vydlabeme opatrně veku, tak aby 
zůstaly ½ cm stěny. V míse smíchá-
me máslo a hořčici, přidáme po-
krájené ingredience a majonézu. 
Vydlabaný vnitřek veky rozdrobí-
me a přidáme k umíchané směsi. 
Pomocí vařečky vydlabanou veku 
naplníme a  dáváme pozor, aby 
veka nepraskla. Naplněnou veku 
zabalíme do alobalu a dáme nej-
lépe do druhého dne do lednič-
ky. Před servírováním nakrájíme 
ostrým nožem plátky.

Gourmet

Preventivně informační oddělení krajského ředitelství policie Jihomoravského  
kraje Vás srdečně zve do Informačního centra policie na ul. Běhounská v 
Brně, které Vám umožní nahlédnout do doby,  kdy Policie čR byla Službou 
národní bezpečnosti (SNB) či Veřejnou bezpečností (VB). 

k vidění je např. služební stejnokroj 
služby SNB z let 1945–1951 nebo 
stejnokroj VB z let 1953–1959. 
Dále můžete shlédnout jedinečnou 
výstavu pout, těch nejrozmanitěj-
ších vzhledů ze států celého světa, 
od minulosti do součas nosti.
Nakonec je připraven pro milovníky 
detektivek kriminalistický koutek 
včetně místa činu.

pozvánka na policejní výstavu
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Inzerce

	Pěkný stavební pozemek na rD v Říčanech u Brna, všechny IS, přímo 
od majitele tel: 777872510

	výměna sb 3+1 na ul. Sevastopolská za Dr. Nebo privatizovaný. 
776576595

	koupím garáž na ul. kyjevská 728 025 699.

	čištění koberců a čalouněného nábytku, tel.: 605 983 853.
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Inzerce

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.

� 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

� Pronajmu garáž ve Starém Lískovci dlouhodobě. Pozdější odkup
možný. Tel.: 602783386

tel.: 547 354 025, 602 561 263

NOVÝ JIŘÍ, Labská 5, 625 00 Brno

OPRAVY AUTOMAT. PRAČEK A MYČEK

červen 2009

Na letošní prázdniny vám nabízíme poslední
volná místa na těchto táborech:

Pohádkové prázdniny
5. – 12. 7. 2009 
V podhradí zámku Náměšť nad Oslavou, v budově.
Pro děti 6–12let, cena: 2850 Kč.
Kontakt: Martina Sýkorová, sykorova@luzanky.cz,
tel.: 547 223 074.

Pravěké dobrodružství
8. – 15. 8. 2009
Stanový tábor s pohodlným zázemím v budově,
vhodné pro děti, které jedou na tábor poprvé.
Celotáborová hra s pravěkým námětem, zkušení
vedoucí, jako zdravotník jede zdravotní sestra.
Místo konání: Bukovina (u Křtin). Pro děti od 6 do 11
let, cena: 2490 Kč (bez dopravy – děti na tábor a z
tábora dopraví rodiče).
Kontakt: Zdeňka Sitarčíková, sitarcikova@luzanky.cz,
tel.: 724 787 709.

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

Brněnské putování (příměstský tábor)
24. – 28. 8. 2009 vždy 9.00–16. 00 hod.
Pro holky a kluky ve věku 6 - 12 let.Zajímavá místa
ve městě Brně a jeho okolí. Cena: 500 Kč. S
sebou: svačinu, pití, 2 lístky na 60 min.
Kontakt: Martina Sýkorová, sykorova@luzanky.cz,
tel.: 547 223 074.

Všem přejeme krásné prázdniny a těšíme se na vás
v novém školním roce. 

Zápis do kroužků na školní rok 2009/2010
proběhne v CVČ LINKA ve dnech 7.–9. září 2009
vždy v 15.00–18.00 hodin.

CVČ Linka, Kosmonautů 4 Gourmet

REBARBOROVÝ KOLÁČ
S MANDLOVÝM BEZÉ

Ingredience
150 g změklého másla
125 g cukru
lžíce vanilkového cukru
5 vajíček
150 g hrubé mouky
75 g škrobové moučky
1/2 lžičky prášku do pečiva
600 g rebarbory 
špetka soli
175 g cukru
50 g mandlových lupínků
lžička citronové šťávy
Dortová forma o průměru 26 cm

Jak dlouho?
Pečení celkem 45 minut 
při 180 °C

Příprava 
Máslo utřeme do pěny s cukrem
a vanilkovým cukrem. Oddělíme
bílky a žloutky tří vajíček. Zbylá
vajíčka celá a žloutky postupně
vmícháme do máslové hmoty.
Mouku smícháme se škrobovou
moučkou a práškem do pečiva.
Vmícháme do těsta.
Troubu předehřejeme na 180 °C.
Formu vymažeme máslem. Re -
barboru oloupeme a nakrájíme
na kousky. Těsto naplníme do
formy, povrch poklademe rebar-
borou a lehce vmačkujeme do
těsta. Pečeme 25 minut na
střední příčce trouby.
Z bílků a soli mezitím vyšleháme
polotuhý sníh, přidáme cukr a
šle háme dál, až je sníh pevný.
Vmícháme citronovou šťávu. Bíl -
kový sníh přidáme po 25 mi nu -
tách pečení stěrkou na před-
pečený koláč a to opatrně. Po -
sypeme sníh mandlovými lupín -
ky. Pracovat je potřeba hbitě a
koláč vyndat z trouby opravdu
jen na chviličku. Během dalších
20 minut dopečeme.

Starolískovecké Mladé hody 2009

(Dokončení ze str. 3)

Průvod  ukončili stárci položením
kytice k soše sv. Jana Nepo muc -
kého v ulici Točné. Hodové veselí
se přesunulo v sobotu večer  do
místní sokolovny. K tanci hrála
slovácká dechovka ze Vnorov a
sá lem po celý večer burácel zpěv
stárků. 
Příjemnou atmosféru ho dového
večera navíc obohatili stárci o
Československou besedu, kter-
ou s velkým úspěchem zatančili.

Hody pokračovaly v neděli dopo -
ledne slavnostní mší v našem
kostele za účasti krojovaných
stárků. Odpoledne od 16 hod. si
mohli všichni přijít zazpívat a za -
tančit s cimbálovou muzikou
Vonica z Krumvíře. S napětím se
čekalo na vystoupení malých
tanečníků z našeho tanečního
kroužku, kteří se stali s pásmem
lidových tanců  z Čech a Moravy
ozdobou nedělního podvečera.
Své premiérové vystoupení per-
fektně zvládl i nejmladší z ta -

nečníků – čtyřletý Štěpánek
Šťast ník a také o něco málo starší
Terezka Plšková a Kubík Šťastník,
kteří patří už k těm zkušenějším.
Stárci poté v podvečerních ho -
dinách znovu skvěle zatančili
Československou besedu.
O tom, že Starolískovecké mladé
hody jsou významnou společen-
skou událostí v naší obci s  vyso -
kou kulturní úrovní, svědčí také
účast několika významných osob-
ností – starosty MČ Vladana
Krás ného, místostarostů MČ Kvě -
tuše Doležalové a Jiřího Dvořáč -
ka, duchovního otce Pavla Opat -
řila a zástupců SDH Petra Kouřila
a Michala Pospíšila.         
Na závěr se ještě sluší poděkovat
všem, kteří pro nás tento krásný
zážitek, jímž bezesporu mladé
hody ve Starém Lískovci jsou,
připravili. Zejména Orelské jed-
notě ze Starého Lískovce, která
za podpory statutárního města
Brna a městské části Starý Lís -
kovec tuto akci uspořádala, dále
všem stárkům i stárkám, dětem
a každému, kdo se svou pomocí
a prací, ale i účastí na letošních
Starolískoveckých mladých ho -
dech podílel. Poděkování patří
i našim partnerským organiza-
cím, a to SDH Starý Lískovec,
Sokolům a DTJ.

Josef Jaňura
Orel Starý Lískovec 
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Teplárny Netbox

www.flamengo-kvetiny.cz

Vánoční nabídka

Adventní věnce,
hrnkové vánoční růže, 
vánoční svíčky, jmelí, 
květinové vazby, 
a další doplňky
 

Kurská 9, 625 00  Brno, Starý Lískovec 
(v prodejně OC Albert), tel: 547 213 334
 

	Z naléhavého důvodu koupíme byt do ceny 2,3 mil. Ve St. Lískovci. 
Tel.: 777 888 486, e-mail: hledajicibyt@seznam.cz


