
Informační měsíčník pro občany městské částI brno-starý lískovec

Uzávěrka příštího čísla je XX. 2. 2010

v tomto čísle:

Máte oslavy příchodu nového roku 
spojeny s pyrotechnickými efekty? 
Popřípadě se svařeným vínem? Pak 
právě pro vás byla určena první 
starolískovecká akce v roce 2010. 
Poněkud netradičně naplánovaná 
na 3. ledna, tedy se zdánlivým zpož
děním, které ale mělo své opod
statnění. Novoroční svátek letos 
vyšel na pátek a většina lidí se jej 
pokusila nějakým způsobem strávit 
mimo „tradiční“ prostory života, na 
konci víkendu se ale všichni vrátili 
domů a ohňostroj pro ně byl vítaným 
zpestřením jinak smutného konce 
víkendu. 
Vzhledem k mrazivému počasí uví
tali dospělí možnost dát si klasický 
svařáček, ani děti nebyly ochuzeny, 
neboť k dispozici byl i dětský punč. 
Pro mlsné dětské jazýčky byly při
chystány i zlaté mince s „klasickou“ 
kachnou, symbolem městské části. 
Po konci večera nezbyla jediná, 
lískovecká omladina si je rozebrala 
všechny. Samotný ohňostroj pak 
jen korunoval vydařený večer.
Ten skloubilo průvodní slovo sta
rosty městské části pana Vladana 
Krásného, které vycházelo z jed
noduché myšlenky – z přání všeho 
dobrého do nového roku, zejména 
slušnosti a pravdy. Věci zdánlivě 
obyčejné, kterým se ale v reálném 
životě člověku leckdy nedostává. 
Věřme tedy, že každý návštěvník 
„Novoročního starolískoveckého 
ohňostroje“ bude mít v novém roce 
štěstí a s pravdou a slušností se 
potká často, nejlépe stále.

Martin Lísal

LEDEN 2010

ročNíK 19

www.STaryLiSKoVEc.cZ

naši jubilanti
/ str. 2

plavání na labské
pokračuje / str. 3

Zápis do
mateřských škol / str. 3

rozhovor s farářem
Pavlem Opatřilem / str. 4

čištění komunikací
v MČ Brno-Starý Lískovec / str. 5

činnost klubu
důchodců Stará zástavba / str. 6

titulek ???

starolískovecký 
zpravodaj

pomoc Haiti
ostrovní stát Haiti se po zemětřesení potýká s obrovskými pro-
blémy. podle dostupných informací je kolem 50.000 obětí, tři 
miliony lidí jsou bez přístřeší, chybějí potraviny i voda, v zemi 
je chaos. české organizace vyhlásily finanční sbírky na pomoc 
obětem úterního ničivého zemětřesení na Haiti.

•  Člověk v tísni – konto 40954095/0300 u ČSOB. Posílat lze sms ve formě „DMS 
SOSHAITI“ na číslo 87777.

• Číslo konta Arcidiecézní charita Olomouc u Komerční banky je 35-1868350237/0100, 
variabilní symbol 99999. Dárcovská sms pro charitu má tvar DMS HAITI na číslo 
87777.

• ADRA připravuje vyslání humanitární pomoci, na kterou lze přispět zasláním 
finančních prostředků na účet č. 4028 4028/0300, variabilní symbol 391, 
nebo zasláním dárcovské sms v hodnotě 30 Kč ve formě DMS ADRA na číslo 
87777

• Lékaři bez hranic vyhlásili veřejnou sbírku na pomoc obětem zemětřesení na Haiti 
a do oblasti posílají také chirurga z ČR. Číslo sbírkového účtu: 2101050700/2700, 
variabilní symbol 111. 

• Český červený kříž vyhlásil sbírku, jejíž výtěžek jde na náklady pomoci Meziná-
rodního výboru Červeného kříže v oblasti. Pomoc probíhá už nyní. Příspěvky 
lze zasílat na účet 222 826/5500 (bez variabilního symbolu).

Právě uplynulý rok se ve Starém 
Lískovci nesl ve znamení akcí, 
které oživily chod běžného života. 
Některé se konaly poprvé, jiné už 
měly mezi občany určitou zažitou 
tradici. K druhým jmenovaným patří 
vánoční (či spíše povánoční) zpívání 
a živý betlém. Samotná tématika 
vánočních svátků je velmi příjem
ná, a v Lískovci se navíc povedlo 
skloubit několik aktivit, které si valná 
část národa s vánocemi neomylně 
spojí.
Betlémský příběh je sám o sobě 
hodně silný, živé Betlémy mají ne

popsatelné kouzlo a nejinak tomu 
bylo i v případě toho lískoveckého. 
S podařeným průvodním slovem 
se celá akce vryla do paměti ná
vštěvníků a umocnila tak již tradič
ně působivé kouzlo vánoc. To vše 
v kombinaci se zpěvem vánoční kla
siky, ať již interpretovaným sborem 
„Zvonky“ ze ZŠ Labská pod vede
ním paní učitelky Kamily Horáčkové, 
či pěveckým duem Vladan Krásný 
– Jan Turčínek, které předvedlo 
posluchačům klasické kusy ave 
Maria a Panis angelicus.

(Pokračování na str. X)

boží hod ve starém lískovci Zápisník starosty
S novým rokem ozvláštnil naše 
životy příval sněhu, který do
kreslil (byť trochu se zpoždě
ním) sváteční atmosféru okolo 
Vánoc. a nebyli bychom to ani 
my, kdybychom sněhovou na
dílku nedoprovázeli peprnými 
komentáři, týkajícími se kvality 
silnic či prostého faktu, že náš 
čtyřkolový miláček pod bílou 
přikrývkou není ani vidět. Strá
víme drahocenný čas ometá
ním sněhu, do práce přijedeme 
pozdě a vůbec máme pokažený 
celý den. V celém jeho průbě
hu mrzutě poštěkáváme a ne
ustáváme bombardovat rozmary 
počasí různými výrazy, odvislými 
od naturelu jednoho každého 
z nás. obviňujeme kde koho, 
silničáře, město, místní radnici. 
Přitom nám nějak nedochází, že 
takový příval sněhu zažilo město 
Brno naposledy před deseti lety. 
Ve skutečnosti, ať se na mě ně
kdo zlobí, či ne, žádné opravdu 
zásadní problémy nenastaly. Jen 
je to nepříjemné. Je nutné si dát 
pozor při chůzi, je nutné vyhra
bat vůz ze sněhu, vyhrabat sníh 
z kontejnerového stání (pokud 
zrovna nějaký občan před nim 
nezanechal „solidárně“ svůj vůz, 
zcela zasypán sněhem a ke kon
tejnerům se nedostane nikdo). 
Koho z nás napadne, že je to 
vlastně normální… je přece zima 
a v zimě prostě padá sníh. V létě 
zase bývá horko…
Letošní sněhová kalamita byla 
a stále je opravdu daleko vět
ší, než jsme všichni z minulých 
let zvyklí. Na mnohých místech 
v čr umírali lidé, na Jižní Moravě 
došlo k přerušení elektrického 
proudu, Praha (kde mají 100x 
větší rozpočty než my) byla 
a stále je zcela pod sněhem 
a nemají ani kapacity, ani sílu 
situaci zvládnout. Proti tomu 
ve Starém Lískovci je relativně 
pohoda. ono stačí si zajít i do 
Nového Lískovce, či do Bohu
nic a zjistíte, že i tam je situace 
na mnoha místech horší než 
tady. a nejen tam, ale i v jiných 
městských částech. inteligentní 
člověk pochopí, že když dva dny 
vytrvale padá sníh a pak na to 
celý den prší a přijde mráz...

(pokračování na str. 3)
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Vážení spoluobčané, na 
našich webových strán
kách a také na úvodní 
straně tohoto Starolís
koveckého Zpravodaje 
upozorňujeme rodiče, že 
došlo ke změně při slav
nostním vítání dětí. Máte
li zájem, abychom mohli 
přivítat Vaše dítě (děti) 
při slavnostním obřadu 
Vítání občánků do života, je nutné 
se  dostavit osobně s rodným listem 
dítěte na ÚMč BrnoStarý Lískovec, 
Klobásova 9 (do kanceláře pí Márie 
Liptákové v přízemí vlevo, tel. 547 
139 209) a předat tam písemný 
souhlas k vítání občánků. Těšíme 
se, že tak učiníte a budeme moci 
společně s Vámi sdílet tuto radost
nou událost.
V naší městské části probíhá slav
nostní obřad pro každé z dětí sa
mostatně a tím umožňujeme kaž
dé rodině prožít si tuto významnou 
událost v rodinném kruhu soukromě 
a komfortně. V některých měst
ských částech je vždy pozváno větší 
množství narozených dětí s rodiči 
a obřad probíhá pro všechny pří
tomné rodiče a děti společně.

Dne 21. 11. 2009 se ko
nalo další „vítání“ a naše 
městská část přivítala 24 
nových občánků. Slav
nostní obřad se tradičně 
konal ve slavnostním sále 
ÚMč BrnoBohunice.
Většinou děti přinesou ro
diče v povijanupeřince, 
někteří jen tak v náručí 
a občas děti „přicupita

Barborka Tlustošová , 15 měsíců

Jubilanti v Domově pro seniory na Mikuláškově náměsti

Jubilanti v Klubu důchodců na ul. Kosmonautů 4

naši jubilanti

vážení senoiři – naše babičky a dědečkové ze starého lískovce, dě-
kujeme vám za moudrost a poučení, kterou díky svým zkušenostem 
předáváte dalším generacím, za vlídná slova a úsměvy, kterými své okolí 
odměňujete. Jsme moc rádi, že vás v naší městské části máme.

Dovolte nám, abychom Vám, kteří jste se ve iV.čtvrtletí roku 2009 dožili 
významného jubilea, popřáli do dalších let především hodně zdraví, štěstí 
a mnoho radostných chvil. 

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

Autrata Viktor 
Autratová Františka 
Beránková Otilie 
Bílá Marie 
Buchta Josef 
Bullová Jana 
Čejková Oldřiška 
Čtvrtníčková Ludmila 
David Imrich 
Doležal František 
Drahošová Štěpánka 
Doležalová Arnoštka 
Dvořáčková Edita 
Fila Evžen 
Folprecht Milan 
Gráfová Drahomíra 
Hájek Otto 
Hájková Antonie 
Hájková Růžena 
Halúzová Božena 
Hloušek František 
Holánková Marie 
Hortová Anastázie 
Hubaczová Hedvika 
Jakšová Helena 
Janoušková Drahoslava 

Jelínková Milada 
Jelínková Růžena 
Jirásková Věra 
Jurdová Eva 
Kalousová Sylva 
Klementová Milada 
Klempiřiková Marta 
Kmenta Stanislav 
Kohlová Vlasta 
Kohout Zdeněk 
Kolegarová Ludmila 
Kozáková Pavla 
Kozlová Hana 
Králková Františka 
Kratochvíla Jan 
Kratochvílová Josefa 
Krupica Karel 
Krystinová Drahomila 
Křížová Dobromila 
Lysák Stanislav 
Lysý Ladislav 
Mlčková Marie 
Navrátilová Helena 
Nevídal Rudolf 
Nová Augusta 
Nováková Zdenka 

Pavlík František 
Pelikánová Ruth 
Pešková Gabriela 
Pfeffer František 
Podhorányi Ludovít 
Pokorná Dagmar 
Pongrácová Zdenka 
Pospíšek Josef 
Režná Zdenka 
Sedláková Růžena 
Sochr Bohumil 
Staňková Milada 
Stehlíková Olga 
Synková Anna 
Szibilla Alexej 
Šenigla Milan 
Šiška Miloslav 
Štrbová Květoslava 
Takáčová Alžběta 
Tesař František 
Tesařová Věra 
Vizinová Libuše 
Zábojová Ludmila 
Zahradníček Jaroslav 
Zajíček Miloslav 
Zapula Vítězslav 

jí“ dokonce samy. To se však ne
stává často. Na fotografii je malá 
Barborka, která na slavnost přišla 
zcela sebejistě „po svých“. Během 
obřadu patnáctiměsíční slečna se 
všemi živě komunikovala. Na závěr 
si malá oslavenkyně převzala od 
paní místostarostky dáreček – bílé
ho medvídka, kterého od té chvíle 
pro „jistotu“ nikomu ani na chvíli 
nepůjčila. a při odchodu ze sálu 

rozdávala „naše malá občanka“ 
nádherné úsměvy postupně smě
rem ke všem přítomným.

Nově v MŠ Bosonožská 4 a v MŠ 
Kosmonautů 2 si mohou děti rozvíjet 
schopnosti a dovednosti, časovou 
a prostorovou představivost, logické 
myšlení, matematické dovednosti, 
znalosti z oblasti přírody a v nepo
slední řadě také jazykové vyjadřo
vání. Jak? Nejenom prostřednictvím 
pedagogů, ale i prostřednictvím 
darovaného, dětem uzpůsobeného 
počítače. Tyto dvě MŠ byly mezi 
dalšími 63 školkami, kam brněnský 
magistrát zajistil distribuci daru od 
počítačové firmy.

Mimořádný zápis do nové třídy MŠ 
Bosonožská, pro 25 dětí s nástu
pem pravděpodobně od dubna 
2010,  proběhne dle harmono
gramu uvedeného v „Zápise do 
MŠ BrnoStarý Lískovec“. Novou 
třídou je myšlena třída, která vzniká 
přestavbou služebního bytu v MŠ 
Bosonožská, (jak jsme informovali 
v některém z předchozích čísel 
Zpravodaje). Vzniklá třída navýší 
kapacitu MŠ o 25 dětí.
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Vážení rodiče, sdělujeme Vám, že od 1. 11. 2009 nám ÚMč  města  
Brna, Brnostřed, odbor matrika nezasílá Váš souhlas k vítání ob
čánků. abychom mohli vaše dítě přivítat do života a společně s Vámi 
sdílet tuto radostnou životní událost, je nutné se osobně dostavit  
s rodným listem dítěte na ÚMč BrnoStarý Lískovec, Klobásova  9 
( paní Liptáková tel. 547 139 209 ) a dát  písemný souhlas k vítání 
občánků. Věříme, že projevíte zájem a již nyní se na Vás těšíme. 

poZor Změna – vítání občánků

(Dokončení ze str. 1)
...neexistuje možnost, jak takovou 
situaci zvládnout obratem. Zvláště 
když sníh střídá déšť a teplo mráz. 
Samozřejmě, že jedna možnost 
existuje. Nakoupit sto strojů, za
dlužit městskou část na 50 let 
dopředu, najmout 50 pracovníků 
na trvalý pracovní poměr a čekat, 
jestli taková kalamita znovu přijde. 
To by nám ovšem taky nikdo ne
poděkoval. Pokud však někdo má 
realizovatelný nápad, který neohrozí 
rozpočet městské části a zároveň 
takovou kalamitu zvládne, sem 
s ním. Věřím, že za takový nápad  
bude vděčno všech 29 starostů 
a starostek v městě Brně! Možná 
v celé české republice. Já po celou 
dobu kalamity jsem neustále v teré
nu, komunikuji s pracovníky, kteří 
úklid provádějí a doslova již únavou 
padají „na ústa“ a vím, jak to kde 
vypadá.  a věřte, že všichni, co se 
na úklidu podílejí, dělají co mohou. 
a na tomto místě chci poděkovat 
všem těm, kteří nečekali a sami 
přiložili ruce k dílu, byť to jejich po
vinnost nebyla. ať majitelům domů, 
našim hasičům a dalším. Těm, kteří 
pochopili, že mnohem účinnější je 
jít pomoci, než jen nadávat.  
V souvislostí se sněhovou kala
mitou mě napadá jistá paralela 
s událostí, která otřásla celým 
světem. Mnohým z nás nedochází 
jedna zdánlivě jasná věc. Zasypa
né auto je,  stejně jako například 
rozbitá žárovka, ve skutečnosti jen 
drobnou nepříjemností, kterou by 
s námi devět z deseti lidí na světě 
ochotně ihned měnilo. Zatímco 
my se potíme po ránu se škrabkou 
a proklínáme lehce omrzající prsty 
a kluzký chodník, potýká se napří

klad obyvatelstvo PortauPrince, 
samo o sobě již těžce zkoušené 
pro nás naprosto nepředstavitelnou 
chudobou, s následky katastrofy, 
která nemá ve světě obdoby. Díky 
moderním technologiím máme 
možnost vše sledovat z pohodlí 
domova, od tepla rodinného krbu 
a plné spíže. Samozřejmost, jako 
je tekoucí pitná voda, jinde na světě 
postrádají, my se zlobíme na to, 
že právě jedno ze skupenství této 
vody zkomplikovalo naše klidné 
životy. a nejde jen o Haiti, byť to 
je v současné době nejmarkant
nější. My všichni patříme mezi 10% 
nejlépe zajištěných obyvatel světa. 
Máme střechu nad hlavou, teplou 
vodu, mikrovlnku, barevnou televizi, 
auta a co jíst. To v devíti desetinách 
současného světa prostě nemají 
a řeší mnohem zásadnější otázky, 
než kdo omete auto, shrabe sníh 
a dokoupí vodu do ostřikovačů. Tím 
naprosto nechci nic zlehčovat, ani 
omlouvat a už vůbec ne moralizo
vat. Jen bych rád, kdyby se čtenář 
nad tímto faktem alespoň trochu 
zamyslel… 
 český národ však už asi mentalitou 
jiný nebude, mnohem palčivější 
jsou pro mnohé vlastní nepatrné 
starosti, než kolosální katastrofa, 
která se nás zdánlivě netýká. často 
se mi vrací otázka, jak bychom ob
stáli v podobné zkoušce my. Proto 
si važme pohodlí, které máme, ne
buďme lhostejní k neštěstí jiných 
a hlavně – nežehrejme na problémy, 
které nám přináší například vrtochy 
zimního počasí. Sníh roztaje, ale 
životy těch, kteří na světě umírají 
podvýživou, válkami či následky 
katastrof,  již nikdo nevrátí. 

Vladan Krásný

Přihlášky v MŠ  naší městské části se budou vydávat a přijímat 
v těchto termínech:

Výdej přihlášek 
22. února 2010           od 8.00 do 16.00 hod.
23. února 2010           od 8.00 do 16.00 hod.

Zápis dětí (příjem přihlášek)
ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, MŠ Kosmonautů 2, MŠ Labská 7, 
MŠ oderská 2, MŠ Bosonožská 4
proběhne v týdnu od 22. března do 26. března 2010, rozmezí 
příjmu přihlášek si určí jednotlivé mŠ individuálně

Mimořádný zápis do nové třídy MŠ Bosonožská (pro 25 dětí s ná-
stupem pravděpodobně od dubna 2010) proběhne:

Výdej přihlášek do nové třídy: 
10. února 2010              od 10.00 do 16.00 hod.

Zápis dětí do nové třídy (příjem přihlášek)
24. února 2010             od 10.00 do 16.00 hod.
o přijetí do nové třídy bude rozhodovat kromě platných kritérií, také 
pořadí vrácení přihlášky.

Vydávání rozhodnutí o přijetí-nepřijetí dětí do nové třídy: 
10. března 2010             od 10.00 do 16.00hod 

Více informací o mateřských školách najdete na internetových strán
kách jednotlivých MŠ: 
www.msbos4.cz | www.mskosmonautu.unas.cz | www.mslabska.cz  
www.msoderska.nomi.cz | www.zspremyslovny.cz

Zápis do mateřských škol

Zápisník starosty
Je dlouholetou tradici brněnského 
plavání, že bazény základních škol 
využívají v odpoledních hodinách 
plavecké oddíly pro kurzy plavání 
dětí. Podobně tomu bylo v minulosti 
i na ZŠ Labská.  Před časem však 
kurzy na Labské skončily. 
Ve školním roce 2009/2010 se 
pokusili o jejich obnovení plavci 
Univerzity Brno. roznesli letáč
ky nejen po školách ve Starém 
Lískovci, ale také po sousedních 
městských částech. informace byla 
zveřejněna také ve Starolískovec
kém zpravodaji. Zájem byl natolik 
velký, že se zdálo, že v úterý a ve 
čtvrtek, kdy kurzy probíhají, budou 
nutné vždy dvě hodiny po sobě. 
„Překvapilo nás, že k zářijovému 
zápisu se nakonec nedostavila 
skoro třetina z těch, kteří ještě pár 
týdnů před ním projevovali o plavání 
zájem,“ říká jeden ze trenérů Michal 
Šindelář. 
Jednu hodinu denně se však po
dařilo naplnit, a to přesto, že část 
dětí využila možnosti chodit plavat 
jen jednou týdně. i s nimi se však 

plavání na labské pokračuje

podařilo do konce minulého roku 
dosáhnout slušné výsledky. až na 
úplně nejmenší děti, které potřebují 
na zvládnutí alespoň jednoho pla
veckého způsobu přece jenom více 
času, jsou ostatní schopni přeplavat 
bazén na šířku a ti šikovnější už i na 
délku. Velkou zásluhu má na tom 
skutečnost, že ke čtveřici trenérů 
s letitými zkušenostmi přibyly ještě 
praktikantky z Fakulty sportovních 
studií Masarykovy univerzity. Na 
jednoho trenéra tak připadaly čtyři 
až pět dětí. „Výsledky by mohly být 
ještě lepší, ale od konce listopadu 
se začaly projevovat virózy a jejich 
vliv na účast dětí je patrný dodnes,“ 
podotýká další z trenérského kádru 
Univerzity  Věra Zaoralová. Spolu 
s ostatními trenéry očekává, že se 
s příchodem jara docházka opět 
zlepší. i přesto se pro ty, kteří by 
o plavání  projevili zájem, ještě volná 
místa najdou.  

(pov)
Kontakt pro zájemce: 
Jiří Povolný, tel.: 739 389 711
email: povolnyj@seznam.cz

boží hod ve starém lískovci

(Dokončení ze str. 1)
Po koncertu v kostele, se všich
ni návštěvníci odebrali na „Živý 
betlém“. Představení, které  měli 
možnost shlédnout mělo název 
Pastorále a pouze pro tuto příle
žitost ji napsala paní profesorka 
a spisovatelka Milena Fucimanová 
a texty společně s hudbou její syn 
ondřej.
Příprava vystoupení, kterého se 
účastnilo cca 15 herců trvalo bez
mála měsíc a stejně tak zkoušky 
chrámového sboru, který celé vy
stopení doprovodil zpěvem a hud
bou. Na místě se pak na výrobě 
scény podílelo 10 dobrovolníků 
již od brzkého odpoledne. ale ne
byla to pouze příprava betlémské 
jeskyně, ale i vaření čaje a svařáku 
pro návštěvníky
Božíhodový den se vydařil se vším 
všudy, již podruhé v řadě. Povedlo 

se totiž propojit zdánlivě nesluči
telné subjekty, konkrétně obecní 
úřad, farnost, a tým „Živý Lískovec“. 
Že nastolená cesta je prospěšná, to 
dokázaly i davy lidí, které se přišly 
den po Štědrém večeru zúčastnit. 
„Těžko se to odhaduje, ale lidí do
šlo opravdu velmi hodně,“ libuje si 
starolískovecký farář Pavel opatřil 
i starosta Vladan Krásný, pod je
jichž záštitou se celá akce konala. 
o významu podniku svědčí i to, že 
reportáž z něj odvysílala i česká 
televize v pořadu Křesťanský maga
zín 3. Ledna tohoto roku. Nezbývá 
tedy než všem organizátorům po
děkovat a doufat, že loňský ročník 
nebyl posledním a dobrá tradice 
starolískoveckých vánočních svátků 
zůstane zachována. 

Martin Lísal 
s přispěním Davida Kolínka
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něco ze života

Vážení a milí spoluobča
né, nejkrásnější svátky 
v roce, kterými jsou Vá
noce, skončily a máme 
tu nový rok s pořadovým 
číslem 2010. Vždy si pře
jeme, aby ten nový rok 
byl lepší, šťastnější, aby 
bylo méně starostí a více 
radostí než v tom roce 
předchozím. Mnohdy se nám ale 
zdá, že to skončí pouze u přání 
a máme pocit, že se nikdy nekončí
cí problémy na nás valí čím dál více 
a té radosti je čím dál  méně. Pár 
dní po Novém roce přišla sněhová 
kalamita. Napadlo tolik sněhu, co 
v Brně nenapadlo za posledních 
dvacet let dohromady. a nyní, když 
píši tento článek, se valí na Brno 
další sněhová nadílka. Firma, která 
provádí v naší městské části zimní 
údržbu, nestíhá přívaly sněhu od
klízet a mnoho občanů bylo a stále 
je touto situací rozezleno, protože 
přišli o svoje pohodlí. a najednou 
se dozvídáme ze sdělovacích pro
středků, že na druhé straně naší 
zeměkoule postihlo velmi chudou 
zemi Haiti neštěstí v podobě sil
ného zemětřesení. Dozvídáme se 
o desetitisících mrtvých a dalších 
zraněných, a lidech, kteří zůstali 
bez přístřeší, bez potravin, bez če
hokoli. Některé z nás tato zpráva 
nechala úplně klidnými, protože 
Haiti je daleko a i když je to sice 
velká tragédie, nás se to bezpro
středně netýká. Věřím však, že je 
více těch, které tato zpráva zasáhla 
do hlouby srdce. Těch, kteří se do
kázali zastavit a uvědomit si, že člo

věk není pánem vesmíru 
a že jsou v životě daleko 
důležitější věci a hodnoty, 
než nějaká „hromádka“ 
sněhu, která mně nyní 
brání v pohodlné chůzi 
nebo ve vyjetí zaparko
vaného vozidla. Važme 
si více života. Dnes tady 
jsme a zítra náš život 

může skončit pod hromadou suti. 
a ten dům, ani auto, ani peníze 
a ani jiný nahromaděný majetek si 
na onen svět neodneseme. Važme 
si každého dne, kdy můžeme žít 
a snažme se o to každý z nás, aby 
ten další den byl lepší, spokoje
nější, šťastnější. ale nejdůležitější 
je, abych se každý den ptal sám 
sebe, co mohu pro tento lepší svět 
udělat já a abych to potom skutečně 
i udělal. a stačí opravdu maličkost. 
Napadá mě konkrétní příklad, když 
už píši o tom sněhu. Je zde mezi 
námi spousta těch, a těm patří ob
rovský dík, kteří místo nadávání 
a hrubých slov o neschopnosti, vez
mou hrablo nebo smeták do ruky 
a uklidí sníh z chodníku před svým 
domem. Ze zákona to samozřejmě 
dělat nemusí, ale přesto to udělají. 
Pro sebe to jistě nedělají. Dělají to 
pro druhé, pro ty, kteří kolem jejich 
domu projdou, pro jejich pohodl
nější a bezpečnější chůzi. Ještě 
jednou díky vám všem, o kterých 
právě píší, za vaši nezištnou pomoc. 
Moc si ji vážíme. 
Přeji vám vše dobré do nového 
roku.
 Mgr. Jiří Dvořáček

místostarosta

V seriálu rozhovorů s význačný
mi osobnostmi Starého Lískovce 
se tentokrát ještě částečně vrátí
me k tématice vánočních svátků, 
konkrétně k Vánočnímu koncertu 
v kostele sv. Jana Nepomuckého 
a o živém Betlému (o koncertě 
samotném píšeme na jiném místě 
listu). Tentokrát jsme vyzpovídali 
přímo lískoveckého pana faráře – 
p. mgr. pavla opatřila. Bylo by 
samozřejmě škoda nevyužít příle
žitosti a nepojmout rozhovor šířeji, 
i proto jsme během něj zabrousili 
také k jiným tématům.

pane opatřile, začnu již klasickou 
otázkou – vy jste se ve starém 
lískovci narodil, nebo vás sem 
osud zavál až v průběhu let?
Ne, dostal jsem se sem do Lískovce až 
během let,  jinak jsem rodák z centra 
Brna. Rozmístění farářů je dáno biskupem, 
jakožto diecézní kněz mohu být umístěn 
kamkoliv v brněnské diecézi. Já jsem 
působil v Rájci-Jestřebí, Čebíně, na Vyš-
kovsku a až před pěti lety jsem se dostal 
do farnosti Starý Lískovec.

předpokládám, že s  každým 
přesunem vašeho působiště je 
spojeno i stěhování.
Ano, v církevním právu je stanovena po-
vinnost faráře mít rezidenci, tedy bydliště 
v dané farnosti. Letos v dubnu zde budu 
již pět let.

Jak byste to „lískovecké“ období 
ve stručnosti ohodnotil, v po-
rovnání s těmi předcházejícími? 
a jak se vám tu zalíbilo?
Zdejší farnost je poměrně velká, oproti 
minulým působištím, tím je dán základní 
rozdíl. Zhruba před 80 lety, konkrétně 
v roce 1924, se obyvatelé tehdejších 
vesnic a posléze městských částí Starý 
Lískovec a Bohunice rozhodli společně 
vystavět kostel. Do té boby navštěvo-
valy věřící kostel na Starém Brně. Ten 
byl dokončen o dva roky později, v roce 
1926. Sloužil pro obě vesnice, stál tedy na 
pomezí, daleko od tehdejších domů. Další 
plány, tedy dostavba náměstí okolo kostela 
tehdy pozměnila válka a poválečné udá-
losti, v okolí kostela pak v sedmdesátých 
letech vyrostlo sídliště a počet obyvatel 
farnosti tedy obrovsky vzrostl. Výsledkem 
je tedy specifická farnost, která je jiná 
oproti centru. Za dobu těch mých pěti 
leskoveckých let se díky Bohu i mnoha 
lidem podařilo mnoho věcí, namátkou 
bych jmenoval rozjetí klubů maminek, 
seniorů, výstavba nových učeben i rekon-
strukce farní zahrady jako zázemí pro 
mnoho farních aktivit. A jak již to bývá, 
určitě by se našlo dost věcí, které se 
ještě nepodařily.

Jak dlouho jste se tu rozkouká-
val? předpokládám, že změna 
při tomto povolání nemusí být 
vždy jednoduchá.
Určitě jakési základní poznání farnosti je 
dost dlouhá etapa, zvlášť, když zde na ne-
dělní bohoslužby chodí osm set až tisíc lidí, 
spousty mladých rodin s dětmi. Myslím, 

že tak asi jeden rok trvalo toto 
základní „rozkoukání“.
 
když už jsme u toho, 
v souvislosti s tímto té-
matem se objevuje ve 
společnosti stále spous-
ta předsudků. vnímáte 
to i vy?
Určitě se s tím setkávám. Oby-
čejný člověk leckdy o církvi 
slyší pouze v souvislosti s re-
stitucí majetku či se sporem o vlastnictví 
katedrály sv. Víta. Obecně se málo ví, 
že církev je společenství lidí, které víra 
spojuje, ale neuzavírá před okolím. Život 
z víry není jenom „chození do kostela“, 
ale farnost je společenstvím lidí, které má 
kromě duchovního rozměru také spole-
čenský rozměr, tedy rozmanitou činnost 
ve vzdělávacím a volnočasovém rozměru 
života. Věřím, že i my svým dílem přispí-
váme k tomu, aby to lidé takto vnímali. 
Snažíme se provozovat při farnosti různé 
aktivity, které mohou navštěvovat – když 
to řeknu takto hrubě – i ti, co v Boha 

nevěří. A jsme otevřeni spo-
lupráci s dalšími, se skauty, 
i s orelskými organizacemi. 
Spolupracujeme s oběma 
městskými částmi, na kterých 
se farnost rozkládá a troufnu 
si říci, že se nám v tom daří, 
oba starostové nám vycházejí 
vstříc a přesah farnosti do celé 
společnosti je tu velice dob-
rý. Důkazem toho můžou být 
i prožívání vánočních svátků, 

kdy si na Živý betlém a vánoční koncert 
našla cestu spousta lidí. Opravdu bych rád 
zdůraznil, že nejsme uzavřená společnost, 
ale společnost lidí, otevřená spolupráci 
s ostatními, snažící se dělat dobré věci 
nenásilnou formou, stejně jako všichni 
ostatní.

U této akce ještě chvíli zůstane-
me – kde se vlastně zrodil nápad 
k jejímu uskutečnění?
Před rokem napadla pana starostu Vladana 
Krásného myšlenka na propojení několika 
zdánlivě neslučitelných věcí – koncert škol-

ního pěveckého sboru z Labské s farním 
živým Betlémem. Registrovali jsme zájem 
ze školy a postupně jsme se domluvili na 
spolupráci. Letos se jednalo se již o druhý 
ročník a za sebe mohu říci, že spokojenost 
je velká. Těžko se to odhaduje, ale lidí si 
na akci našlo cestu dost. Trošku jsme se 
zase posunuli kupředu díky novému pojetí 
živého Betléma, které připravila jedna naše 
farnice, učitelka.

napomohla dobrému dojmu 
i propagace akce? všiml jsem si, 
že jdete s dobou a máte i vlastní 
webové stránky.
To už je dnes takřka nutnost (úsměv). 
Většina farností je nějakým způsobem 
provozuje. Mimochodem v nejbližší době 
spustíme web nový, ty staré už je tře-
ba obměnit. Snad s nimi budou čtenáři 
spokojení.

nakousl jste různé aktivity, které 
při farnosti provozujete. které 
konkrétně to jsou?
Při farnosti vyučujeme náboženství pro 
děti ze základních škol, všechny skupiny 
od první do deváté třídy. To už začalo 
před mým příchodem. Jsou to dále již 
zmíněné kluby a podobně. Další informace 
naleznou zájemci třeba právě na webových 
stránkách.

posuňme se teď k obecnějšímu 
tématu. Jak se vlastně člověk 
rozhodne k výkonu povolání 
faráře? Je to výchovou, postup-
ným poznáním životní cesty nebo 
kombinací obojího?
Trošku to je i výchovou, ale hlavně je to 
právě výsledkem osobního hledání cesty 
životem. Být povolán Bohem k této službě, 
to nejsou v lidských rovinách určitě jed-
noduché věci. Bylo to opravdu několik let 
přemýšlení, setkávání se s různými lidmi 
i hledání a nalézání v modlitbě.

vy jste vyrůstal v době, která 
vašemu povolání zrovna nepřála. 
neměl jste s tím nějaké problé-
my?
Já začal studovat v Olomouci až v roce 
1990, v tom jsem to asi měl jednodušší. 
Nebyl v tom záměr, spíše se právě jednalo 
o to konečné rozhodnutí, nezastírám ale, že 
sametová revoluce mi to zřejmě ulehčila. 
Do té doby fungovala v republice jediná 
teologická fakulta, po revoluci se znovu 
otevřela výuka v Praze a Olomouci, já 
jsem studoval v Olomouci. 

studium trvalo jak dlouho?
Klasicky pět let magisterského studia, 
v ničem se to nelišilo od běžného studia 
na vysoké škole, snad jen tím, že jsme 
bydleli v semináři, kde probíhá, dá-li se 
to jednoduše říci, duchovní formace. Po 
absolvování školy jsem přijal jáhenské 
svěcení, po roce působení v této službě 
přichází kněžské svěcení. Pak jsem působil 
dva roky jako kaplan a poté již jsem se 
přesunul na svou první farnost.

Děkujeme za rozhovor a přeje-
me hodně štěstí do nastávajícího 
roku.

rozhovor s farářem pavlem opatřilem
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čištění komunikací a ostatních dopravních ploch v mč brno-starý lískovec v roce 2010

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

blokové čištění  
po zimním období 6. 4. 8. 4. 12. 4. 13. 4. 15. 4. 20. 4. po zimě  

provádí Bkom

blokové čištění včetně 
chemické likvidace plevele 25. 5. 27. 5. 31. 5. 3. 6. 9. 6. 10. 6. 20.5.

noční z 20.5. na 21.5. 

čištění místních komuni-
kací a parkovišť včetně 
chemické likvidace plevele 
bez dopravního značení

7. 7. 9. 7. 12. 7. 13. 7. 15. 7. 20. 7. 22.7.
noční z 22. na  23.7.

strojní čištění místních 
komunikací a parkovišť  
bez dopravního značení

23.8.–
27. 8.

23.8.–
27. 8.

23.8.–
27. 8.

23.8.–
27. 8.

23.8.–
27. 8.

23.8.–
27. 8.

2.9. 
noční z 2.9. na 3.9.

blokové čištění  
před zimní údržbou 13. 10. 19. 10. 21. 10. 25. 10. 27. 10. 29. 10. 14.10.

noční z 14.10. na 15.10.

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 – parkoviště 
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. jednosměrných 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, boso-
nožská vč. zálivů pro parkování 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 parkovišť, oderská x 
Dunajská spojnice ulic, sevastopolská vč. zálivů pro parkování vozidel 
a parkoviště, ul. kosmonautů  parkoviště, odstavné plochy a příjezdy 
k domům 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 parkoviště, krymská 
vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště, kurská vč. parkovišť, male-
šovská, malostranská, martina Ševčíka, Šoustalova.

blok č. 6
U penzionu  parkoviště, Hermannova, svah, příčky vč. parkoviště, 
čermákova vč. parkovišť v sídlišti, máchalova, pšikalova, točná i za 
dálnicí D1, klobásova slepá odbočka, kosmonautů vč. zálivů pro 
parkování vozidel.

Zákos
Místní komunikace ZÁKoS, akademická vč. parkoviště, osová, Je
melkova, Klobásova, El. Přemyslovny, Jihlavská, Netroufalky, Bítešská, 
a ko munikace na ostopovice, 

Upozorňujeme tímto občany Mč 
Brno – Starý Lískovec na § 19 zá
kona č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích:
odst. 5 – „silniční správní úřad je 
oprávněn rozhodnout o označení 
místní komunikace nebo průjezdní
ho úseku silnice nebo jejich částí, 
na kterých je z důvodu veřejného 

zájmu dočasně zakázáno stání sil
ničních vozidel, příslušnou dopravní 
značkou podle zvláštního předpisu. 
rozhodnutí 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 

předpisy o správním řízení.“
odst. 6 – „V případě neuposlech
nutí rozhodnutí silničního správního 
úřadu podle předchozího odstav
ce 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 znemož
nily, aby silniční vozidlo odstranil 
včas sám.“ 
Pro tento účel je možno si zažá
dat u odboru všeobecného Mč 
BrnoStarý 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 posou
zení uvedených důvodů, po před
ložení  občanského a technického 
průkazu. Vydané povolení bude 
viditelně umístěno do automobilu 
s tím, že majitel zajistí úklid kolem 
vozidla sám.
Po dobu provádění blokového čiš
tění bude prováděn odtah vozidel 
bránících kvalitnímu vyčištění komu
nikací za přítomnosti Městské poli
cie Brno. Brněnské komunikace, 
a.s., renneská 1a, 657 68 Brno, 
mají smluvně zajištěn odtah pro 
městskou část BrnoStarý Lískovec 
firmou černý, sídlo a odtahová plo
cha – Jihlavská, areál autobazaru 
Max, BrnoBosonohy.

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 nejefektivnějších 
výsledků.

ceny za odtah vozidel pro rok 2008 s platností od 1. 5. 2008 byly sta
noveny takto:

manipulace s vozidlem – naložení, vyložení 600, Kč bez DPH
Manipulace s vozidlem, naložení i vyložení je jeden úkon a lze jej započítat 
jen jednou na jeden odtah.
 
Ujeté kilometry 25, Kč/km bez 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 bez DPH
každý další započatý den 100, Kč/den bez DPH

přirážka za výdej vozidla po pracovní době, 
tj. 17.00 až 8.00 hod., dny pracovního volna 
a pracovního klidu  250, Kč bez DPH

Výdejní doba ve všední den 8.00 až 17.00 hod.

Sídlo firmy a odtahová plocha – Jihlavská, areál autobazaru Max,  
BrnoBosonohy. 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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nové uspořádání hranic

BRNO: Změna se týká hlavně obvodů Brno-
Výstaviště, Brno-Střed, Brno–Žabovřesky  

Brno je společenským centrem Jihomoravského 
kraje a kromě jiného představuje centrum vele
tržního a kongresového dění. o bezpečnost ve 
městě Brně se stará Policie čr, reprezentovaná 
Městským ředitelstvím policie Brno, která se dělí 
na 8 obvodních oddělení a 1 oddělení železniční 
policie. Kromě Policie čr se o bezpečnost ve 
městě Brně stará Městská policie.
S příchodem nového roku přichází mnoho změn. 
Jednou z několika změn, které Městské ředitel
ství Policie čr v Brně čeká je nové uspořádání 
hranic jednotlivých obvodních oddělení. Tato 
změna se týká hlavně obvodů BrnoVýstaviště, 
BrnoStřed, BrnoŽabovřesky.
Nové hranice obvodních oddělení by měly územ
ně odpovídat správnímu členění městských části 
Statutárního města Brna.
Důvodem pro změnu hranic je změna sídla 
obvodního oddělení BrnoVýstaviště z budovy 
na ulici Horní 21 do budovy Územního odboru 
vnější služby Brnovenkov, která se nachází na 
ul. rybářské 17.
V následujícím přehledu Vám přiblížíme působ
nost obvodních oddělení v rámci statutárního 
města Brna:

obvodní oddělení brno-střed                                                  
Městská část Brnostřed
 
obvodní oddělení brno-Žabovřesky                                        
Městská část Brnostřed, Městská část Brno
Jundrov, Měst ská část BrnoKomín, Městská 
část BrnoŽabovřesky
Střed vozovky ulice Hlinky bude tvořit novou 
hranici mezi územím obvodního oddělení Brno
Žabovřesky a BrnoVýstaviště.
 

obvodní oddělení brno-sever
Městská část Brnosever, Městská část  
Brnostřed, Městská část BrnoMaloměřice 
a obřany
 
obvodní oddělení brno-Židenice                                             
Městská část BrnoLíšeň, Městská část Brno
Slatina, Městská část BrnoVinohrady, Městská 
část BrnoŽidenice, 

obvodní oddělení brno-královo pole
Městská část Brnoivanovice, Městská část 
BrnoJehnice, Městská část BrnoKrálovo Pole, 
Městská část BrnoMedlánky, Městská část 
Brnoořešín, Městská část BrnoŘečkovice  
a Mokrá Hora, Městská část BrnoÚtěchov
 
obvodní oddělení brno-komárov                                           
Městská část Brnostřed, Městská část Brno
černovice, Městská část Brnochrlice, Městská 
část Brnojih, Městská část BrnoTuřany
 
obvodní oddělení brno-výstaviště
Městská část Brnostřed, Městská část Brno  
Bohunice, Městská část BrnoBosonohy, Měst
ská část BrnoKohoutovice, Městská část Brno 
Nový Lískovec, Městská část BrnoStarý Lís
kovec
 
Hranice nového území ooP Brno–Výstaviště 
bude tvořit střed vozovky ulice Veletržní, Křížová 
až po ulici Vídeňská, kde nová hranice naváže 
na stávající hranici ooP Brno–Výstaviště.
Další částí území, které připadne ooP Brno–
Výstaviště od ooP Brno–Střed představuje levá 
část ulice Vídeňské (ve směru z centra města 
Brna) od řeky Svratky s přilehlými ulicemi až do 
prostoru ulic Vídeňská, Heršpická, Pražákova 
(parkoviště pod Ústředním hřbitovem, Brno 
business park).

obvodní oddělení brno–bystrc   
Městská část BrnoBystrc, Městská část Brno
Kníničky, Městská část BrnoŽebětín, Městská 
část BrnoKomín, Městská část BrnoJund
rov.

Hranice území ooP Brno–Bystrc budou tvořit ka
tastrální hranice jednotlivých městských částí.
Hranice nového území ooP BrnoBystrc by 
tvořily katastrální hranice jednotlivých měst
ských částí, které by byly upraveny dle terénních 
podmínek s ohledem na policejní činnost (blíže 
zapracované změny v mapě).
 
oddělení železniční policie – místní působnost 
tohoto oddělení se odvíjí od pozemků českých 
drah a prochází přes celé město Brno podél 
železniční cesty.
 

Zpracovala: nstržm. Miroslava Šimoníková

Mapu s vyznačenými novými hranicemi obvodů 
si můžete stáhnout na adrese: http://www.po-
licie.cz/clanek/nove-usporadani-hranic.aspx, 
ve kterém je vlastní obrázek formátu JPG.

činnost klubu důchodců – nová zástavba

rok 2009 je za námi. Ještě jsme 
stačili navštívit KJM na Kurské ul. 
V rámci Dámského klubu jsme vy
slechli povídání o  Světovém sbo
rovém festivalu mládeže v japonské 
Schizuoce, chrámech, japonském 
čajovém obřadu, sushi, tradiční 
japonské dochvilnosti a o mnohém 
jiném pod názvem „Konichiwa 
Nippon“. Přednášející byla přímá 
účastnice tohoto festivalu – dcera 
naší paní knihovnice. 
Další návštěva k KJM byla účast na 
přednášce paní cestovatelky Kate
řiny Novákové na téma „Moje cesta 
do afriky“, doprovázená promítáním 
fotografií.Také setkání s ing. Evou 
Sobčíkovou,  autorkou knihy „Naše 
doba a vy v ní“, bylo velmi zajímavé. 
V neposlední řadě proběhlo také 
setkání s profesorem Jiřím Sedlá
kem cSc. , jež nám přiblížil knihu 
„Humor za mřížemi“. Mimochodem, 
také on je  autor této sbírky.
V rámci celoměstské akce „Br
něnské dny pro zdraví“, jsem se 
zúčastnili v KJM přednášky paní 
Heleny Tolárkové, lektorky z EKo 

centra s názvem „ Jak se vyznat 
v Éčkách“. Městský svaz důchodců 
nás pozval do kulturního střediska 
rubín v Žabovřeskách, kde probíhal 
společenský podvečer.
V předvolením období jsem se 
setkali v Bílém domě  s poslanci – 
panem Tejcem , adamcem, Menze
lem a poslankyní, paní rujbrovou. 
V rámci diskuze bylo zodpovězeno 
mnoho našich dotazů, týkajících 
se budoucnosti seniorů. Zúčastnili 
jsem se „Pochodu všech generací“ 
v BrněLíšni – Mariánském údolí 
a navštívili opravenou srubovou kap
ličku při cestě na Muchovu boudu. 
Také v našem klubu jsem si připo
mněli „Den seniorů“. Navštívila nás 
paní Mgr. Květuše Doležalová spolu 
s podpraporčicí z Městské policie 
čr, která nás informovala, jak se 
zachovat při přepadení, krádeži či 
případném zranění. Beseda byla po 
všech stránkách zajímavá.
českým svazem žen jsme byli po
zvání na přednášku v rámci akce 
„Medical Fair Brno na Výstavišti . 
Přednáška byla věnována kompen

začním a rehabilitačním pomůckám. 
FiN club nás pozval na přednášku 
„Jak předcházet chorobám dnešní 
civilizace“.
Již tradičně navštěvujeme taneční 
podvečery, na které jsem zvání 
KD z chrlic, Bosonoh, Bohunic 
a Šlapanic. Také tanečky na ul. Kře
nové, pořádané Městským svazem 
důchodců v Brně nemohou být bez 
nás. Navštívili jsme předvánoční 
koncert v kostele Sv. Jana Nepomu
ka ve Starém Lískovic a živý Betlém 
na prostranství před kostelem. Nový 
rok jsme tradičně přivítali účastí na 
ohňostroji ve Starém Lískovci. 
Šťastný Nový rok 2010 chceme 
našim spoluobčanům ve Starém 
Lískovci přát, aby člověk člověka 
měl rád, aby jeden druhém více 
štěstí přál, aby ten nový rok za to 
stál. a pokud se pod dojmem emocí 
ve vašich očích objeví slzy, nebuďte 
smutní, jsou to drahokamy.

Klub důchodců – nová zástavba
Kosmonautů 4 

Medková Libuše

Výbor SrPŠ ZŠ a MŠ Brno, 
Elišky Přemyslovny 10

Vás srdečně zve na tradiční

ples srpŠ 

v pátek  29. 1. 2010  
od  19.30 hod

v sokolovně  
ve starém lískovci.

K tanci a poslechu 
hraje blue band. 

Tombola.

Vstupné: 
30, Kč

místenka 60, Kč

Předprodej vstupenek od  
4. 1. 2010 v budově školy.

ples srpŠ

črty z nepálu 2
(kresby výtvarnice Jiřiny Hamrlové zachycu
jící nepálskou tradiční architekturu a život 
ve městě i na venkově).
Zahájení 2. února 2010 v 17.00 hod.
Výstava bude přístupná ve výpůjční době 
knihovny a potrvá do 25. 2. 2010.

kJm brno, pobočka 
kurská 1 zve na výstavu
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Zprávy z radnice
Informace z usnesení 97. schůze 
rady mč brno-starý lískovec ze 
dne 9. 12. 2009:
– schválila hromadnou instalaci 

plastových oken
– schválila úhradu neumořených 

částek za výměnu oken a balkó
nové stěny, Mikuláškovo nám. 
č. o. 15, byt č. 11; Mikuláškovo 
nám. č. o. 1, byt č. 17; Vltavská 
č. o. 2, byt č. 2

– schválila změnu užívání ze spo
lečných prostor na nebytové 
a následný pronájem, ul. Lab
ská č. o. 33

– schválila Dodatek č. 4 o nájmu 
nebytových prostor se společ
ností GEMMa Systems s.r.o.

– neschválila prominutí poplatku 
z prodlení, Mikuláškovo nám. 
č. o. 1, byt č. 2

– vzala na vědomí souhlas SmB 
a schválila pronájem bytu v do
mě s pečovatelskou službou na 
ul. Kosmonautů č. o. 23

– schválila Dodatek č. 1 k SoD 
č.  09 9 400 09 00202 – Vý
měna předloženého schodiště 
a oprava podesty v bytových 
domech na ul. Kurská č. o. 
2, 4, 6, 8 a Kyjevská č. o 1, 3

– schválila společný nájem k bytu 
č. 1, Kosmonautů č.o.9

– schválila výběr firmy Perspekta 
požární ochrana, spol. s r.o. pro 
nákup výstroje a výzbroje po po
třeby JSDH BrnoStarý Lískovec

– schválila provozní řád Vícege
neračního hřiště Bosonožská

– schválila harmonogram bloko
vého čištění pro rok 2010

– nesouhlasila s dalším užíváním 
veřejného prostranství U Polikli
niky na ul. U Pošty od 1. 2. 2010

– souhlasila s umístěním doprav
ního značení

– souhlasila s uzavřením SoD  na 
dodávku vody pro Vícegene
rační hřiště Bosonožská

– souhlasila se sepsáním splátko
vého kalendáře s bývalým ná
jemcem pozemku p. č. 2405/ 
78 k. ú. na úhradu dlužné část
ky za pronájem pozemku

– souhlasila s pronájmem ideální 
dvanáctiny pozemku garážové
ho dvora na pozemku p. č. KN 
2416/2 

– udělila souhlas s nabytím mo
vitého daru do MmB pro MŠ 
Bosonožská 4

– souhlasila s udělením finanční 
odměny z dotací zřizovatele na 
rok 2009 pro ředitele ZŠ a MŠ 

– schválila rozpočtové opatření 
č. 64–70

– schválila návrhy na vydání pla
tebních rozkazů

– souhlasila s vypsáním nabídko
vého řízení na opravu poškoze
né dešťové kanalizace v lokalitě 
U Hřiště 9

– schválila návrh smlouvy na po
skytnutí neúčelové dotace od 

JMK pro jednotku JSDH Brno 
Starý Lískovec

– vzala na vědomí zprávy o vý
sledcích veřejnoprávních kon
trol příspěvkových organizací 
Mč Brno – Starý Lískovec 

Informace z usnesení 98. schůze 
rady mč brno-starý lískovec ze 
dne 15. 12. 2009:
–  schválila žádost o přidělení stát

ní dotace na akci rekonstrukce 
ZŠ Labská 27 

informace z usnesení 99. schůze 
rady mč brno-starý lískovec ze 
dne 21. 12. 2009:

– schválila smlouvu se společ
ností iDEaL oKNo, s.r.o na 
akci „Výměna vstupních dveří 
do domů na ul. Labská č. o. 29, 
31, 33, 35, 37 a výměnu pro
sklených francouzských stěn 
v 1. nadpodzemním podlaží na 
ul. Labská č. o. 29, 31, 33“

– schválila úhradu neumořené 
finanční částky za výměnu plas
tových prvků, ul. Dunajská č. o. 
25, byt č. 24

– neschválila jednostranné navý
šení nájemného pro rok 2010

– vzala na vědomí přechod ná
jemního práva po úmrtní nájem
ce, ul. Kyjevská č.o.3, byt č. 10

– neschválila výměnu bytů – 
Dunajská č.o. 21, byt č. 23  
a Dunajská č.o. 43, byt č. 21

– schválila výměny bytů
– schválila společné nájmy k by

tům – Vltavská č. o.2, byt č. 11; 
osová č. 2, byt č. 4; Sevasto
polská č.o. 3, byt č. 2;

– neschválila společný nájem k bytu 
č. 17 na ul. Vltavská č. o. 19

– souhlasila s dohodou o zániku 
nájmu k bytu č. 26, Kyjevská 
č. o. 3

– schválila pronájem bytu č. 31 
na ul. Sevastopolská č. o. 5 
žadateli v mimořádně tíživé so
ciální situaci

– souhlasila s uzavřením smluv 
o nájmu bytu č. 27, Labská č. 
o. 37; bytu č. 8, Mikuláškovo 
nám. č. o. 2

– schválila vrácení části příspěv
ku z Fondu bytové výstavby 
do rozpočtu města z důvodů 
nižších skutečných nákladů na 
akci „Modernizace bytových 
domů Kurská č. o. 2, 4, 6, 8 
a Kyjevská č. o. 1 a 3“

– souhlasila se zajištěním správy 
nově vzniklé zeleně v rámci stav
by „Veřejné prostranství u polikli
niky ve Starém Lískovci“

– souhlasila se skácením dřevin 
na pozemcích veřejné zelně 
v rámci stavby „Veřejné pro
stranství u polikliniky ve Starém 

Lískovci“
– souhlasila s instalací dopravního 

značení jako součásti orientač
ního systému k cílům židovské 
obec pro JEwiSH coMMUNi
Ty BrNo

– souhlasila s ukončením smlou
vy o nájmu pozemku se společ
ností Eurotabák s.r.o.

– vzala na vědomí zápis z jednání 
Škodní a likvidační komise

– schválila rozpočtová opatření 
č. 71 a 72

– schválila podání návrhu na vý
kon rozhodnutí vyklizením bytu 
č. 1, ul. Labská č.o. 35

– schválila bezúplatný převod ma
jetku pro MŠ Kosmonautů č. o. 2

– schválila podání návrhů na exe
kuce vymožení pohledávky

– schválila dohodu na správcov
ství víceúčelového sportoviště 
– výrova a údržba ledové plo
chy a obsluha jejího osvětlení

– schválila odpisový plán pří
spěvkových organizací na rok 
2010

Informace z usnesení 100. schů-
ze rady mč brno -starý lískovec 
ze dne 5. 1. 2010:
– souhlasila s umístěním stavby 

bowlingové haly na části po
zemku p.č. KN 998/9 k.ú. Sta
rý Lískovec

– souhlasila s provedním geolo
gického průzkumu na pozemku 
p.č. KN 998/9 k.ú. Starý Lís
kovec pro přístavbu bowlingové 
haly

Zastupitelstvo mč brno-starý 
lískovec na svém Xv. zasedání 
3. prosince 2009 projednalo
(výpis usnesení):
– schválilo Dodatek č. 1 Jednací

ho řádu ZMč – úprava článku 4 
odst. 5 a 17 a článku 7

– nedoporučilo Zastupitelstvu 
města Brna souhlasit se zříze
ním věcného břemene na po
zemku p.č. 2712 v k.ú. Starý 
Lískovec

– schválilo doplnění přílohy č. 2 
ve Způsobu pronájmu bytů 

– revokovalo své usnesení  č. 
17/Xiii/09 a neschválilo promi
nutí poplatku z prodlení nájem
ci bytu č. 30, ul. Dunajská č.o. 
43

– souhlasilo se sepsáním splát
kového kalendáře s nájemcem 
bytu č. 38, ul. Sevastopolská 
č.o. 5

– souhlasilo s převodem pozem
ků p. č. KN463/5, 643/6, 
463/15, 463/14 do vlastnictví 
Statutárního města Brna

– souhlasilo s odkupem pozem
ku p.č. KN do vlastnictví Sta
tutárního města Brna za cenu 

v místě obvyklou
– souhlasilo se svěřením pozemků
– schválilo návrh oZV o regulaci 

výherních hracích přístrojů – 
do vyhlášky se doplňuje adresa 
Kurská č.o. 5

– schválilo návrh oZV o místních 
poplatcích bez přípomínek

– souhlasilo s návrhem oZV, kte
rou se vydává cenová mapa 
stavebních pozemků SmB

– doporučilo Zastupitelstvu měs
ta Brna schválit prodej bytových 
domů na ul. Vltavská č. o. 19 a 
21 včetně okapových chodníků 
a části pozemku

– schválilo návrh rozpočtu na rok 
2010

– vzalo na vědomí zprávy Finanč
ního výboru a zprávu Kontrolní
ho výboru

– schválil podání žádosti o dota
ci na rekonstrukci objektu ZŠ 
Labská 27

pomerančové kuře 
rychlý oběd

Ingredience:
4 kuřecí prsíčka
1menší cibule
300 ml drůbežího vývaru
2 lžíce pomerančové marmelády
lžíce čerstvých tymiánových lístků
sůl a pepř na dochucení

Jak dlouho:
Příprava 10 minut,  
vaření 20 minut

příprava:
Kuřecí prsa lehce naklepejte, 
osolte, opepřete. V pánvi je na 
trošce tuku zprudka osmažte. Vy
jměte a nechte na teplém místě.

Do pánve nasypte cibulku nakrá
jenou na tenká kolečka, zalijte 
vývarem a přiveďte k varu. Pak 
přidejte pomerančovou marme
ládu, promíchejte a povařte do 
zhoustnutí. Dolaďte solí a pe
přem a vložte maso k prohřátí. 
Posypte tymiánem a podávejte 
s bramborami.

Gourmet
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Inzerce

	nabízím veškerý servis stolních počítačů a notebooků více na www.
pclekce.wz.cz, Jan ryšávka, tel.: 604 535 647, pclekce@centrum.cz

	koupím garáž na ul. Kyjevská 728 025 699.

	Z naléhavých důvodů koupíme byt do ceny 2,3 mil. Ve St. Lískovci. 
777 888 486 hledajicibyt@seznam.cz

	vyměním ob 1+1, ul. Dunaj
ská 23 za podobný 1+1, nebo 
2+kk, který nebude privatizován. 
722 769 752

	vyměním ob 1+kk ul. Vltavská 
po rekonstrukci za jakýkoliv větší 
byt. 739 920 343

	přepisy 8 mm filmů na DVD. 
 T. 604422892

Masáže
Kateřina Páralová

Klobásova 34
starý Lískovec

Tel.: 724 958 161

KUPON do 31. 3. 2010
druhá masáž zdarma

váš specialista na prodej 
nemovitosti –

nabídněte JI i vy 
do zkušených rukou!

Urgentně hledám pro malou rodinu byt 3+1, 
financoávání v hotovosti.!

voleJte!
lukáš peterek, 775 674 544

Sbor dobrovolných hasičů Starý Lískovec Vás srdečně zve na

ostatkovoU maŠkarní merenDU

V pátek 12. února 2009 od 19 hodin již tradičně v sokolovně 
ve Starém Lískovci.

K tanci a poslechu pro všechny věkové kategorie hraje skupina 
nová tchýně. repertoár této skupiny si můžete poslechnout 
na www.novatchyne.cz

Během večera Vás čeká orientální vystoupení, bohatá tombola 
a spousta zábavy. Tak neseďte doma a přijďte se pobavit.

Vstupné 100 Kč/sál  a  80 Kč/pódium.

Předprodej středa 10.2. a čtvrtek 11.2., vždy 1720hodin v hasičské 
zbrojnici, Točná 5.

V sobotu 13. února 2009 od 14 hodin vezměte svoje ra
tolesti a přijďte znovu do sokolovny na DĚTSKÝ MaŠKarNí 
PLES.

Vstupné dobrovolné. 
těšíme se na vás

pozvání

Jak na bolest v krku
•  co 2 hodiny rozkousat a sníst stroužek česneku a pít čaj z tymiánu
•  Kloktat slanou vodou
•  cumlat koření hřebíček během dne
•  obklad na krk: vyždímat plenu namočenou ve slané studené vodě, 

překrýt igelitem, na to suchý ručník. Nechat zabaleno 2 hodiny.
•  Do 2 dl vody dát 2 lžičky soli a pár kapek TEE TrEE oiL – kloktat.
•  Tvaroh rozmačkáme vidličkou a rozložíme rovnoměrně na kapesník 

v šátku, přiložíme ke krku a zavážeme. Necháme i půl dne nebo přes noc.

kořeněná limonáda proti bolesti v krku
600 ml vody, 2 hřebíčky, 2 kuličky nového koření, kousek celé skořice, 
šťáva z celého citronu, med
Dáme vařit vodu a koření do hrnce, přikryjeme a 10 minut pomalu vaříme 
(ne klokotem). Po uvaření scedíme, přidáme lžíci medu a šťávu z celého 
citronu. Pijeme co nejvíce horké. Je to příjemná varianta léčby. 

mrkvový sirup od kašle
Do většího kastrolku dame 1/2 litru čersté mrkvové šťávy a 4 lžíce 
medu. 
Za občasného míchání zahustíme do sirupové konzistence, nevaříme.
Bereme 1 lžičku 5x denně. Je to starý osvědčený recept na kašel 
a choroby průdušek.

na dráždivý kašel
12 skořápek vlašských ořechů, 1/2 l vody
Vyloupeme 12 vlašských ořechů namočíme je do 1/2 l vody, necháme 
louhovat 4 hod., potom je 1/2 hod. vaříme a dolíváme, aby bylo pořád 
1/2 l vody. 
Pijeme slazené medem nebo cukrem 3x denně šálek. Po dvou dnech 
se začne odkašlávat.

proti kašli
1 hrnek mléka, 1 žloutek, 1 lžička másla, 1 lžíce medu
Vše umíchat v teplém mléce a vypít.

přírodní recepty na nemoci


