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Uzávěrka příštího čísla je 12. 5. 2010

Rozhovor s ředitelkou ZŠ a MŠ El. Přemyslovny
Mgr. Jarmilou Wagnerovou

Rozhovor začínáme již tradičním 
dotazem – jste lískoveckou ro-
dačkou? Pokud ne, z jaké měst-
ské části (případně města) a kdy 
jste se do Starého Lískovce při-
stěhovala?
Rodačkou nejsem, bydlím ale 
v městské části Bohunice a ve 
Starém Lískovci působím již od 
roku 1983. Na Základní a mateřské 
škole Elišky Přemyslovny jsem od 
roku 1984, od roku 1994 jakožto 
ředitelka.

Co vás vedlo k dráze pedagožky 
a kde jste studovala?
Vedla mne k tomu činorodost, 
lákala mne tvůrčí práce s dětmi. 
Vystudovala jsem Pedagogickou 
fakultu v Olomouci.

Jak dlouhá a pestrá je vaše škol-
ní praxe? 

Trvá od roku 1971 dosud, tedy 
téměř 39 let. 11 let jsem působila 
na základní škole v Přerově, od roku 
1983 učím ve Starém Lískovci, jak 
již bylo řečeno.

Jak hodnotíte spolupráci s rad-
nicí městské části Brno – Starý 
Lískovec? Jste osobně v Lískov-
ci spokojená?
Radnice je vstřícná k potřebám 
jak základní, tak i mateřské školy. 
Spolupráce je tedy na dobré úrovni, 
jsem spokojená. 

Zbývá vám při vaší náročné práci 
čas na nějaké koníčky? Případně 
na jaké?
Čas si člověk musí udělat – jed-
ná se hlavně o zahrádku, četbu 
a turistiku.

V dnešním čísle Zpravodaje se nám před-
staví ředitelka ZŠ a MŠ Elišky Přemyslov-
ny, Mgr. Jarmila Wagnerová. Ta již od roku 
1994 stojí v čele školy, která v loňském 
roce oslavila 75 let od svého založení a po 
celou tuto dobu velmi dobře reprezentuje 
městskou část Starý Lískovec, jak ostatně 
vyplývá i z následujícího rozhovoru.
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Zápisník starosty
Vážení spoluobčané, 
snad už definitivně zde 
máme jaro, se vším, co 
k tomuto ročnímu období 
patří. Kromě spousty příjem-
ných věcí je v něm bohužel 
nutné vypořádat se s ná-
sledky zimy. Ta byla letos 
mimořádná a není tedy divu, 
že dlouhodobá sněhová pokrývka se po-
depsala na našich komunikacích, které 
jsou leckde v havarijním stavu.
Práce na tom, aby naše silnice zase 
vypadaly tak, jak vypadat mají, a aby 
sloužily bez problémů svému účelu, už 
začaly. Veškeré „úrazy“ našich nebohých 
cest jsou nahlášeny Brněnským komuni-
kacím, ví se o nich a budou neprodleně 
řešeny. Do konce května bychom se 
mohli dočkat nápravy.
V minulém úvodníku jsem Vás informo-
val o řadě projektů, které se rozjíždějí či 
dokončují. Dnes bych se rád rozhovořil 
o dalším. Předpokládám, že většina 
z vás si uvědomuje absenci jakéhosi 
kulturního a společenského centra, které 
by naši čtvrť sjednocovalo. A právě 
takové centrum by mohlo vzniknout na 
Mikuláškově náměstí.
Jednalo by se o multifunkční, nízkoener-
getický dům, který by  zajistil občanům 
Starého Lískovce volnočasové zázemí. 
Kromě funkce administrativního centra 
by nabízel i společenský sál, který naší 
obci tak dramaticky chybí, dále i zázemí 
pro celou škálu kulturních akcí. Na objekt 
by přímo navazovalo náměstí a velmi 
neotřelý a zajímavý park francouzského 
typu, s kolonádou až k Domovu pro 
seniory. Budoucí prostory nového centra 
městské části by se daly využít například 
i pro vánoční i jiné trhy, konaly by se zde 
městské oslavy a podobně. Vznikla by 
prostorová dominanta, doplňující dnes 
až stereotypní vzhled této části Lískovce. 
Celé místo je navíc dobře dostupné pro 

všechny, a to jak pěšky, tak 
městskou dopravou. 
Tento projekt, který nava-
zuje na rekonstrukci pro-
stranství u polikliniky a na 
kterém spolupracoval náš 
úřad s Odborem územního 
plánování a rozvoje města 
Brna a Atelierem RAW, pod 

vedením renomovaného odborníka Doc. 
Ing. arch. Tomáše Rusína, je připraven. 
Jeho realizace závisí samozřejmě jak 
na získání finančních prostředků, tak 
i na dořešení vedení tramvajové tratě 
z přestupního terminálu Osová k bo-
hunickému Campusu. Zde bych rád 
doplnil, že projekt vedení tramvajové 
tratě Osová – Netroufalky, prostorem 
mezi panelovými domy na Mikuláškově 
náměstí, nevznikl z iniciativy našeho 
úřadu, ale z iniciativy Magistrátu města 
Brna, kde vyplynul z potřeby dopravně 
obsloužit překotně se rozvíjející projekt 
Campus Bohunice. Na druhé straně má 
být trať vedena v prostoru Mikuláškova 
náměstí v podzemí a neměla by rušit 
okolí ani hlukem, ani zasahovat do námi 
plánovaného projektu revitalizace tohoto 
území.
Věříme, že naše smělá vize nového 
centra Starého Lískovce se povede přeta-
vit do reálného výsledku a naše městská 
část se tak zase posune o kus dále. 

Přeji krásné, slunečné jaro.

Vaš starosta Vladan Krásný

Volby do Poslanecké

sněmovny PČR... 

čtěte na str. 4

Pozor změna – Vítání občánků
Vážení  rodiče, sdělujeme 
Vám, že  od 1. 11. 2009 nám 
ÚMČ města  Brna, Brno-střed, 
Odbor matrika nezasílá Váš 
souhlas k vítání občánků. Aby-
chom 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 Brno-Starý Lískovec, 
Klobá sova  9 (paní Liptáková 
tel. 547 139 209 ) a dát  písem-
ný souhlas k vítání občánků.  
Věříme, že projevíte zájem a již 
nyní se na Vás těšíme.  

Pokračování na str. 7
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Naši jubilanti

Vážení spoluobčané,
sluneční paprsky již nejsou tak skoupé 
a určitě se dočkáme i teplejších jarních 
dní. S měsícem dubnem je spojováno 
období vydávání rozhodnutí o přijetí do 
mateřských škol. Vy, kteří čtete pravidel-
ně Starolískovecký Zpravodaj, víte, že 
se problematikou MŠ průběžně zabývám. 
Proto si dovolím i letos znovu připomenout 
několik důležitých faktů. 
Stále platí, že OBCÍ pro přijímání dětí do 
mateřských škol je město BRNO. Obec 
– tedy město Brno – je povinna zajis-
tit podmínky pro předškolní vzdělávání 
v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky pro děti s místem trvalého 
pobytu na jejím území (podle zákona č. 
561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdě-
lání - Školský zákon). 
Na přijetí dítěte do MŠ není právní nárok, 
s vyjímkou dětí v posledním roce před 
zahájením povinné školní docházky. Mnozí 
rodiče přihlásili své dítě (děti) současně 
do více MŠ, ve snaze „pojistit“ si přijetí 
na jednu z nich. Pro ředitelky MŠ tento 
krok přináší více administrativní práce. 

Každá MŠ v naší městské části 
má zpracovaná kriteria pro 
přijímání dětí. S těmito  kriterii 
musí být rodiče seznámeni. 
Měly by být vyvěšeny na vi-
ditelném místě v MŠ, na we-
bových stránkách MŠ...Dále 
ředitelky MŠ postupují podle 
počtu přihlášených dětí v dané 
MŠ. Při výběrovém řízení podle 
kritérií a samozřejmě je logic-
ké, že budou přijímány děti od nejstarších 
k mladším.  Jiná situace je, pokud má 
MŠ dostatek volných míst, např. přihlásí-
li se do MŠ méně dětí nebo se počet 
volných míst  shoduje s počtem přijatých 
přihlášek. Obrat k lepšímu nastane také 
v okamžiku, kdy rodiče, kteří přihlásili 
své dítě duplicitně na více MŠ, sdělí co 
nejdříve ředitelce mateřské školy, kam 
jejich dítě nastoupí.
Rodiče při nepřijetí dítěte do MŠ mohou po-
dat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. 
Je však důležité připomenout, že pokud 

Vážení senoiři – naše babičky a dědečkové ze Starého Lískovce, děkujeme 
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 v 1.čtvrtletí roku 2010 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

Bendová Jindřiška
Bohdalová Margita
Bušatlič Džemil
Čejka Miloslav
Černochová Matylda
Dostál Karel
Ducháčková Gertruda
Duchoň Josef
Duchoňová Vlastimila
Fričová Marie
Froňková Jiřina
Grossmann Pavel
Hodolanský Karel
Holá Alena
Horák Jiří
Hradová Valerie
Hrubec Jiří
Hřebíček Bohuslav
Hudcová Františka
Hurt Josef
Hýbnerová Otilie
Hykrda Zdenek
Chaloupková Anna
Chromá Libuše
Janíčková Dobroslava
Jelínek Radomír
Jež Vladislav
Jobová Ludmila
Jonáš Ivan
Kadaňková Marie
Kalenda Stanislav
Kalendová Jaroslava
Kalužová Růžena

Kangasová Margita
Keclík Zdeněk
Kousalíková Libuše
Králová Růžena
Krejčí Radomír
Kroková Helena
Kroupová Emilie
Kříž Lubomír
Kyselá Valburga
Kyzlinková Milada
Lessy Pavel
Lišková Josefa
Loos Rudolf
Lukáš Vratislav
Macharáčková Veronika
Makalová Alena
Malá Miroslava
Maňas Josef
Mantlová Jiřina
Marečková Josefa
Menšík Aleš
Mrázek Ivan
Mrňáková Jitka
Musilová Františka
Nárožná Viktorie
Nevěčná Františka
Nová Milena
Nykodým Miloš
Ondrášková Marie
Páč Vladimír
Pánek Oldřich
Pechalová Jarmila
Pilchová Jiřinka

Plšek Václav
Poláčková Eva
Polák Jan
Procházka Ivan
Prudil Svatopluk
Skoupý Antonín
Slámová Blažena
Sobolová Drahomíra
Sovová Jiřina
Stejskalová Marie
Strážnická Jiřina
Stupková Naděžda
Sycha Jaroslav
Šebánková Jindřiška
Šlesinger Josef
Šmerdová Marie
Šplíchalová Miluška
Šretrová Naděžda
Štěrbová Sylva
Šulcová Jaroslava
Švehlová Marie
Tesařová Stanislava
Tvrdík Pavel
Valíková Školastika
Venczlíková Josefa
Veselý Josef
Vodáčková Věra
Volejníčková Růžena
Zámečníková Vlasta
Zavadilová Blažena
Zollmanová Anežka
Žáková Marie

Jubilanti v Domově pro seniory na Mikuláškově náměstí.

Jubilanti v Klubu důchodců na ul. Kosmonautů 4.

není dítě přijato v MŠ ve Sta-
rém Lískovci, mohou rodiče 
zkusit získat místo pro dítě 
v jiné městské části města 
Brna. Tuto skutečnost si ně-
kdy rodiče neuvědomují, nebo 
ji odmítají přijmout. Většina 
rodičů usiluje o to, aby jejich 
dítě navštěvovalo MŠ tam, kde 
s dítětem  bydlí, nebo pokud 
možno co nejblíže tomuto byd-

lišti. Také bych jako maminka toto řešení 
upřednostnila a tento postup plně podpo-
ruji i jako místostarostka v rámci svých 
možností. Všechny mateřské školy mají 
právní subjektivitu a nelze tedy neoprávně-
ně zasahovat do jejich kompetencí. Může 
nastat situace, že se rodiče  dostatečně 
neinformují a podávají nejenom odvolání, 
ale také stížnosti.
Dovolím si apelovat na všechny rodiče, 
aby předtím, než přistoupí k tomuto řešení, 
zhodnotili celou situaci v klidu a s roz-
myslem. Aby si znovu prošli kriteria pro 

přijímání dětí do dané MŠ a ubezpečili 
se, že jejich dítě se do nich „ vejde“. 
Teprve potom, budou-li přesvědčeni, že 
MŠ pochybila, nechť podají odvolání. 
V opačném případě jim doporučuji zkusit 
hledat místo v jiné městské části, která jim 
bude vyhovovat. Po ukončení odvolacích 
řízení v celém městě Brně, cca v polovině 
června, je zřejmé, kde budou ještě volná 
místa v mateřských školách ve městě 
Brně. Každým rokem zveřejňuje Magistrát 
města Brna číslo telefonní linky, kde bude 
možné získat informace o zbylých volných 
místech v MŠ (v červnovém Zpravodaji 
číslo telefonní linky uveřejníme).
Také je možné využít nabídky Centra 
volného času Linka, Kosmonautů 4. Zde 
byla v loňském roce zřízena ŠKOLIČKA 
KULIČKA, kde je možné rovněž děti umístit. 
Informace na tel.čísle 547 233 074.
Přeji všem rodičům, aby problémů, které 
možná  v souvislosti s přijetím dětí do 
mateřských škol nastanou, měli opravdu 
co nejméně.

                                                       
Květuše Doležalová

místostarostka

Informujeme
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Prázdninový provoz v mateřských 
školách Brno–Starý Lískovec

Poděkování

Vítání občánků

Starosta Vladan Krásný a místostarostka Květuše Doležalová přivítali na 
slavnostním obřadu  Vítání občánků do života dne 27. 3. 2010 sedmnáct 
nových občánků.

Rodina Imrichova s malým 
Adamem

Mateřská škola Brno, Bosonožská 4, 625 00 Starý Lískovec
Hledá paní na úklid na zkrácený úvazek 0,65 což je 5,30 hodin den-
ně (dopoledne), podmínkou je dobrý zdravotní stav, a kladný vztah 
k dětem. Nástup možný od 1. 9. 2010. 
Hlaste se prosím, na email nebo telefonem ředitelce školy Mgr. Šárce 
Pantůčkové. Kontakt: Tel.: 547 355 687, mobil: 608 759 753
Email: msbos4@volny.cz

MŠ Brno, Bosonožská 4 nebude – dokončení rekonstrukce

MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10 nebude – rodiče dle sdělení vedení školy 
nepotvrdili zájem o provoz

MŠ Brno, Kosmonautů 2 od 1. 7. do 16. 7.

MŠ Brno, Labská 7 od 1. 7. do 16. 7.

MŠ Brno, Oderská 2  od 1. 7. do 16. 7.

Nová služebna Městské policie
Vážení spoluobčané,
před několika lety, kon-
krétně v roce 1995, 
vzniklo sídlo Městské 
policie Brno, Revír Západ 
v naší městské části, a to 
na ulici U Hřiště 2. Tato 
budova krátce předtím 
sloužila jako sídlo Úřadu 
městské části Brno-Starý 
Lískovec. Kdo z vás tuto 
budovu v poslední době navštívil, mi 
dá jistě za pravdu, že technický stav 
tohoto objektu není zrovna nejlepší 
a neposkytuje důstojné a potřebné 
zázemí současným obyvatelům, tedy 
strážníkům Městské policie Brno.
Zdá se však, že jim v současné 
době svítá na lepší časy. Město 
Brno rozhodlo, že se sídlo MP 
Brno, Revír Západ přesune do 
objektu Labská 9. Tento objekt byl 
postaven koncem 70. let minulého 
století jako jesle, později využívané 
jako dětský rehabilitační stacionář. 
V prosinci 2008 došlo ke sloučení 
provozu dětského rehabilitační-
ho stacionáře Kyjevská a Labská 
v jeden celek se sídlem na ulici 
Kyjevská. Uvolněný objekt nebyl 
do současné doby nijak využíván. 
V souvislosti s tímto objektem se 
v loňském, ale také v letošním roce 
začaly ozývat hlasy, proč tato budo-
va není přebudována na mateřskou 
školu, když v posledních letech 
došlo k nárůstu počtu dětí a míst 
v mateřských školách začíná být 
nedostatek. Chtěl bych k této sku-
tečnosti podotknout jednu důležitou 
věc. Budova bývalých jeslí nebyla 
nikdy svěřena naší městské části 
a dle dostupných informací se nám 
svěření ani nepřipravovalo. Město 
Brno mělo s uvolněným objektem 
od samého počátku jasný záměr. 
Městská část neměla k této budově 
nikdy žádné dispoziční právo.
Technický stav budovy je velmi špat-
ný. Vzhledem ke skutečnosti, že ji 
téměř do konce roku 2008 využíval 
dětský rehabilitační stacionář, byla 

v průběhu let přebudo-
vána pro jeho potřeby. 
Investice, které by byly 
nutné pro přestavbu na 
mateřskou školu, by byly 
vysoké a pro městskou 
část naprosto nereálné. 
Je pravda, že původní 
plán města Brna byl jiný. 
Mělo dojít k rekonstruk-
ci současné a naprosto 

nevyhovující služebny MP. Ovšem 
po posouzení technického stavu 
stavebním odborníkem bylo kon-
statováno, že pro rekonstrukci 
a rozšíření služebny není stávající 
objekt vhodný a musel by být stržen 
do základů. Proto po uvolnění bý-
valého stacionáře bylo rozhodnuto, 
že je ekonomičtější a výhodnější 
přesunout služebnu MP do tohoto 
objektu na Labské ulici č. 9.
Jistě se nyní ptáte, jaký je výhled 
a kdy dojde k stěhování služebny 
MP. V současné době je vydáno 
stavební povolení na první etapu re-
konstrukce, která zahrnuje polovinu 
budovy bývalého stacionáře, kde 
bude sídlit Městská policie Brno, 
Revír Západ. V druhé etapě, která 
se připravuje, dojde k rekonstrukci 
druhé poloviny budovy, ve které pak 
bude mít sídlo Stavební policie. 
První etapa by měla být zahájena 
v květnu roku 2010 a ukončena 
v květnu roku 2011. V projektu jsou 
samozřejmě řešeny veškeré přístu-
pové cesty a parkovací místa jak 
pro návštěvy, tak pro zaměstnance. 
S novou služebnou získá MP, Revír 
Západ větší a kvalitnější prostory 
pro svoji činnost. Mělo by zde být 
více strážníků, kteří budou zajišťo-
vat naši bezpečnost. Myslím si, že 
je velkou a neoddiskutovatelnou 
výhodou, že sídlo Revíru Západ je 
právě v naší městské části. Přeji 
všem strážníkům MP hodně zdaru 
v jejich práci.

Mgr. Jiří Dvořáček
místostarosta

Děkujeme dětem, paní učitelkám a vedení Mateřské školy Brno, Labská 7 
za velmi pěkné vystoupení, které připravily pro naše jubilanty.
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Přehled volebních okrsků v MČ Brno - Starý Lískovec  
Volební okrsek č. 207
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Mikuláškovo náměstí, Osová, Palachovo 
náměstí, U Penzionu

Volební okrsek č. 208
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Čermákova 22–32 sudá, ulice Kosmo-
nautů 1–15 lichá, 

Volební okrsek č. 209
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Klobásova, U Pošty 

Volební okrsek č. 210
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Čermákova 1–20, Elišky Přemyslovny, Her-
mannova, Kroupova, Máchalova, Malešovská, 
Malostranská, Martina Ševčíka, Příčky, Pšikalova, 
Svah, Šoustalova, Točná, U Leskavy   

Volební okrsek č. 211
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Karpatská, Kurská, Valašská

Volební okrsek č. 212
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Sevastopolská

Volební okrsek č. 213
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská, Krymská

Volební okrsek č. 214
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Irkutská, Jemelkova, U Hřiště

Volební okrsek č. 215
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Kyjevská, ulice Kosmonautů 2, 17–23 

Volební okrsek č. 216
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 1–21,Vltavská 1, 3 

Volební okrsek č. 217
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 23 - 45 

Volební okrsek č. 218
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Labská 1–9, Oderská 1–12

Volební okrsek č. 219
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Vltavská 2–8 sudá, Vltavská 5–21 lichá 

Volební okrsek č. 220
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Labská 11–37 

Eva Novosádová, pověřená osoba

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky se 
budou konat v pátek 28. května 
2010 od 14.00 do 22.00 hod. 
a v sobotu 29. května 2010 od 
8.00 do 14.00 hod. 
Voličem je státní občan České re-
publiky, který alespoň druhý den vo-
leb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volič po příchodu do volební míst-
nosti prokáže okrskové volební 
komisi svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky platným ob-
čanským průkazem, nebo platným 
cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky 
anebo cestovní průkazem. Nepro-
káže-li volič svou totožnost a státní 
občanství ČR potřebnými doklady, 
nebude mu hlasování umožněno.
Voliče, který není zapsán ve vý-
pisu ze stálého seznamu voličů 
a prokáže své právo hlasovat ve 
volebním okrsku (trvalé bydliště 
v územním obvodu, pro který je 
volební okrsek zřízen), okrsková 
volební komise dopíše do výpisu ze 
stálého seznamu  voličů dodatečně 
a umožní mu hlasování.

Voličské průkazy 
Volič, který nebude moci volit 
v okrsku, kam podle trvalého byd-
liště přísluší, může, je-li občanem 
Městské části Brno – Starý Lísko-
vec, požádat Úřad městské části 
Brno - Starý Lískovec, Klobásova 
9, Brno o vydání voličského průka-
zu. Voličský průkaz pak opravňuje 
voliče ve dnech voleb do Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR 
k hlasování v jakémkoliv volebním 
okrsku na území České republiky 
i v jakémkoliv zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí. 
Písemnou žádost o vydání voličského 

průkazu může volič vyplnit přímo na 
úřadě, nebo  je možné poslat ji poš-
tou; v tom případě musí být opatřena 
úředně ověřeným podpisem voliče 
a musí být úřadu doručena nejpoz-
ději 21. května 2010 do 16.00 hod. 
Osobně může volič požádat o vydání 
voličského průkazu nejpozději do 
26. května 2010 do 16.00 hod. V žá-
dosti je třeba uvést jméno, příjmení, 
datum narození, místo trvalého po-
bytu voliče a datum podání žádosti. 
Dále volič uvede, zda voličský průkaz 
vyzvedne na úřadě osobně, případně 
připojí adresu, kam má být voličský 
průkaz zaslán.
Pověření pracovníci úřadu městské 
části smí voličský průkaz předat 
osobně voliči nebo osobě, která 
se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče nejdříve 13. května 
2010. Voličský průkaz je také mož-
né voliči zaslat poštou na adresu, 
kterou ve své žádosti uvede.
Volič, který se dostavil do volební 
místnosti s voličským průkazem, 
je povinen po prokázání totožnosti 
a státního občanství ČR tento průkaz 
okrskové volební komisi odevzdat.
 
Volba mimo volební místnost
Volič opět bude mít možnost požá-
dat Úřad městské části ze závaž-
ných, zejména zdravotních důvodů, 
aby mohl volit mimo volební míst-
nost pouze však v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. 
Komise pak vyšle v dohodnutém 
čase k voliči své členy s přenosnou 
volební schránkou.  
Další informace o volbách, např. o vydání 
voličského průkazu nebo o provedení volby 
do přenosné volební urny získáte na tel. 
číslech 547 139 245, 547 139 242. 
   -nov-

Individuální odvoz objemného 
odpadu od občanů

Společnost SAKO Brno, a.s. od 
1. 4. 2010 nabízí pro občany Brna 
novou službu odvoz objemného 
odpadu přímo od domu. Úplatná 
služba je nabízena jako pomoc 
těm občanům, kteří nemají vlast-
ní dopravní prostředky pro odvoz 
objemných odpadů do sběrných 
středisek odpadu (dále SSO). 
Pro představu uvádíme stručný po-
pis způsobu prováděné služby:
Množství odpadu na jeden odvoz 
je limitováno objemem 1m3 a max. 
délkou odpadu 3 m.
Občan si telefonicky na tel. č. 
548 138 258 dohodne termín 
odvozu, uvede druh odpadu, sdělí 
jméno, adresu včetně telefonického 
kontaktu. 
Objednávky budou přijímány ve 
všední dny od 8.00 do 15.00 hod.
Odvozy budou prováděny v pra-
covní dny v době od 9 hodin do 
17 hodin. 
V termínu odvozu občan zajistí při-
pravení odpadu před nemovitost tj. 
na místo, odkud bude přístupné 
svozovému vozidlu a osobně předá 
odpad obsluze vozidla. 

Před naložením odpadu bude 
provedeno vyúčtování služby, to 
znamená, že občan na místě uhra-
dí obsluze vozidla cenu za službu 
250,– Kč a obdrží doklad o za-
placení. 
Uložení odpadu na SSO je již hra-
zeno v rámci systému nakládání 
s odpady ve městě Brna.
Věříme, že tato nově nabízená služ-
ba bude pro občany Brna příno-
sem a dovolujeme si Vás požádat 
o možné zveřejnění uvedených 
informací v informačním periodiku 
Vaší městské části.

Ing. Karel Peroutka ředitel 
společnosti SAKO Brno,a.s.

V roce 2009 vstoupila v platnost obecně závazná vyhláška statutárního 
města Brna č. 6/2009, kterou se vydávají požární řády městských částí 
města Brna. Přílohou této vyhlášky je Požární řád MČ Brno – Starý Lís-
kovec, který mj. stanoví spalování suchých rostlinných materiálů na území 
MČ Brno-Starý Lískovec.
Spalování suchých rostlinných materiálů na území městské části 
lze provádět v měsících březen, duben, květen, září, říjen a listopad 
v následujících dnech: pátek, 10.00–18.00, sobota, 8.00–12.00
Spalování suchých rostlinných materiálů je zakázáno v době inverze.
Kompletní znění vyhlášky naleznete na www.brno.cz v sekci „dokumenty 
města“, nebo k nahlédnutí na odboru všeobecném, ÚMČ Brno-Starý 
Lískovec, dv. č. 305.

Odbor všeobecný, úsek místního hospodářství

Spalování suchých rostlinných materiálů

Nabídka obědů na 
ZŠ Bosonožská

ZŠ Bosonožská nabízí odběr obědů pro 
dospělé strávníky v ceně 44,- Kč. Jídlo 
je vydáváno do jídlonosičů v době od 
11.00 hodin. Přihlášky u vedení školy: 
telefon 739 332 862.
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Historický úspěch žáků ZŠ Labská

Den dětí

Již počtvrté v řadě se stalo druž-
stvo žáků naší školy přeborníky ČR 
v ledním hokeji žáků 8. tříd.
Tentokrát se finálový turnaj konal 
v Praze za účasti 6 nejlepších 
družstev republiky. Naše družstvo 
v barvách KOMETY Group tvořené 
žáky 7. a 8. hokejové třídy, v zá-
věrečném boji o 1. místo porazilo 
Spartu Praha 9:3.
Hráče přijela povzbudit také spous-
ta rodičů a známých,
včetně 70 spolužáků a učitelů naší 
školy ve speciálně vypraveném au-
tobuse, kteří připravili v Tesla aréně 
našim hráčům domácí prostředí.
Všechna utkání měla vysokou 
sportovní úroveň, zvláště naši hráči 
předváděli vrcholové výkony, což 
ocenila i řada českých i zahranič-
ních sportovních odborníků.

Nejlepším střelce turnaje se stal 
Adam Zbořil a nejlepším obráncem 
Patrik Štancl, žáci třídy 8. C.
Chlapcům za jejich výkony a repre-
zentaci Brna poděkoval v rámci ex-
traligového zápasu mužů i pan pri-
mátor města Brna Roman On derka 
a předseda KOMETY Group, a.s. 
pan Egbert Zündorf.
Tento úspěch ještě podtrhli žáci 
6. hokejové třídy, kteří obsadili 
2. místo na turnaji „Pohár ČR“, 
který je neoficiálním mistrovstvím 
republiky.
O výbornou organizaci turnaje se 
zasloužili rodiče žáků naší ško-
ly, kterým také patří poděkování 
a uznání.

Lubomír Strnad
ředitel školy

Dne 29. května 2010 pořádají ve Starém Lískovci místní organizace „Dětské 
odpoledne“. Začátek ve 14.00 hod. Děti budou malovat před hasičskou 
zbrojnicí na ulici Točná, sportovní disciplíny podél volejbalového hřiště 
směrem k budově sokolovny a před sokolovnou další sportovní disciplíny. 
Organizátoři připraví i nějaké drobné odměny pro děti, které se tohoto 
dne zúčastní, nebojí se ukázat, co dovedou. Pořádájící organizace SDH 
Starý Lískovec, Sokol Starý Lískovec a Orel Starý Lískovec se těší na 
účast všech dětí.

 Božena Sotolářová

Velikonoční dílny 4.B ZŠ Labská

Ukázkové hodiny v dyslektických 
třídách na ZŠ Bosonožská 

Děti ze 4.B se domluvily, že si s paní 
učitelkou uspořádají velikonoční 
dílny podobné  dílnám vánočním.
Termín se naplánoval na středu 
24.3. hned po vyučování. Už od 
pondělí si některé děti nosily po-
můcky: větvičky, mašličky, vajíčka, 
různá zvířátka, vrbové a březové 
proutky.
Děti si vyráběly proutěnou dekoraci 
(žebříčky, vajíčka )na zeď nebo pro 
maminku k výzdobě bytu,vyfouknutá 

vajíčka si netradičně obarvily na 
ozdobu do květináče.
Sluníčko za oknem hřálo, nálada 
byla veselá a práce se dařila.
V odpoledních hodinách jsme měli 
výzdobu hotovou.Dětem se dekora-
ce i vajíčka moc povedla a radostně 
si výrobky odnášely domů. Bylo to 
krásné odpoledne!

Žáci 4.B a Kamila Horáčková, 
třídní učitelka

Ve středu 24. března jsme pořádali 
ukázkové hodiny v dyslektických 
třídách nejenom pro rodiče našich 
žáků, ale i pro širokou veřejnost. 
Děti zde ukázaly své pokroky v uče-
ní, vše co se již naučily a samo-
zřejmě předvedly způsoby výuky 

v těchto třídách. Ukázkové hodiny 
pořádáme pravidelně, vždy je mož-
ná i prohlídka  školy a konzultace 
s jednotlivými vyučujícími i vedením 
školy.    

Mgr. Kateřina Horáková
zástupkyně ředitelky

ZŠ: Také naši školu a školku ovládla 
velikonoční atmosféra.
Žáčci I.stupně v rámci projektu 
„Velikonoční dílny“ vyráběli papí-
rová kuřátka, zajíčky a další sym-
boly Velikonoc, někteří stvořili pro 
své blízké. Na II.stupni se peklo 
velikonoční pečivo (muffiny s oz-
dobou, slané pečivo z listového 
těsta), nebo se žáci vydali „nasá-
vat“ sváteční náladu na velikonoční 
trhy do města. Případně se někteří 
vyřádili ve velikonočních dílnách, 
které pořádalo SVČ Domeček ve 
Starém Lískovci. Družinka kromě 
pečení a vynášení smrtky sporto-
vala. Samozřejmě také s patřičným 
velikonočním zaměřením (např. no-
šení vajec v šátku).  

Mgr. Zuzana Gardášová

MŠ: V rámci týdenního školkového 
projektu Cesty a cestičky, zaměře-
ného na enviromentální výchovu, 
zvládla díky obrovské pomoci ro-
dičů zvelebit školkovou zahradu. 
Cílem projektu bylo uvědomění si 
prioritního postavení přírody, vý-
znam účasti každého jednotlivce na 
její tvorbě a ochraně. Zasadili ovoc-
né keře, túje, popínavé a okrasné 
květiny, založili novou skalku. Na 
novém záhoně pěstujeme bylin-
ky a zeleninu spolu s prvňáčky. 

Pořídili nový zahradní nábytek pro 
děti, opravili dřevěný nábytek pro 
výtvarné činnosti. Vše mohli usku-
tečnit díky finanční podpoře, účasti 
a elánu našich rodičů.
Poděkování patří také učitelům 
a žákům naší základní školy, kteří 
nás svou pomocí podpořili.

Šárka Anderlová

SUPERSTAR ŠD:
Ve středu 14.4.2010 se naše ŠD 
zúčastnila obvodního kola SUPERS-
TAR ŠD, které se uskutečnilo na ZŠ 
Arménská.
Malí zpěváčci soutěžili ve 3 kate-
goriích: 1. a 2. třída, 3. a 4. třída, 
a 5.třída.
Naši družinu reprezentovaly tři dívky 
– Linda Scherhauferová z 1.třídy, 
Veronika Borkovcová ze 4.třídy 
a Lucie Pařízková z 5.třídy. Děv-
čata se na soutěž pilně připravovala 
a úspěch se dostavil.
Linda Scherhauferová získala 
ve své kategorii v konkurenci 19 
soutěžících 1.místo. Všichni máme 
z umístění naší malé zpěvačky ve-
likou radost a přejeme jí hodně 
úspěchů v městském kole, které 
proběhne 12.5.2010 na ZŠ An-
tonínská.

Lia Pecenová

Velikonoční nálada na 
ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny
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Zajištění čistoty chodníků po zimním období a režim letního čištění chodníků

Česká republika je právním státem, proto mi na 
úvod dovolte zopakování některých ustanovení 
právních norem, které souvisí se zajištěním čis-
toty místních komunikací IV. třídy tzn. chodníků. 
Jedná se o zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen zákon) a vyhlášku č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komuni-
kacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
vyhláška). 
Ustanovení § 3 odst. 4 vyhlášky: „Místními ko-
munikacemi IV. třídy jsou samostatné chodníky, 
stezky pro pěší, cyklistické stezky, cesty v cha-
tových oblastech, podchody, lávky, schody, 
pěšiny, zklidněné komunikace, obytné a pěší 
zóny apod.“
Ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky: Pro účely 
této vyhlášky je zimním obdobím doba od 
1. listopadu do 31. března následujícího 
roku. V tomto období se provádí zimní údržba 
podle plánu zimní údržby. Pokud vznikne zimní 
povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují 
se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace 
bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé 
situaci.“ 
Naše městská část má smluvně zajištěno od-
stranění zimního posypu z chodníků do 15. 4. 
kalendářního roku, tzn. i v letošním roce tato 
lhůta zůstává v platnosti. Do 31. 3. 2010 bylo 
prováděno čištění chodníků ručně a za použití 
ručního zametadla. Po ukončení zimního období 
tzn. po 31. 3. 2010, již mohly být na multikárách 
vyměněny zimní nástavby a radlice za letní nástav-

by, kartáče a vysavače a čištění chodníků je tak 
prováděno strojně, což je bezesporu časovou 
výhodou. Přesto je třeba i nadále uplatnění 
ruční práce, a to na nespočtu schodů nebo 
na úzkých chodnících, kde se strojně nelze 
pohybovat apod. 
To, že je smluvně zajištěno odstranění zim-
ního posypu na chodnících do 15. 4. 2010 
však neznamená, že práce byly zahájeny až 
v dubnu. Zametání chodníků bylo provádě-
no již po celý březen 2010 (přestupní uzel 
Netroufalky dokonce už 24. 2. 2010), a to 
dle průběžných kontrol např.:
- začátkem března chodníky v zástavbě RD, 
přičemž např. na značně frekventované zastávce 
hromadné dopravy Klobásova bylo zametání 
prováděno opakovaně
- dále byla dne 4. 3. 2010 zametena obchodní 
centra Mikuláškovo náměstí 10-14 a U Pošty
- dne 8.3.2010 přestupní uzel Osová, Miku-
láškovo nám. 1, 3, 5, 7 a 9. 3. 2010 se opět 
pokračovalo na Mikuláškově nám., Osové a při-
bylo obchodním centru Kurská 
Poté, jak si jistě pamatujete, naposledy zasněžilo 
a čištění chodníků tak na okamžik vystřídala 
zimní údržba. Zametání zimního posypu pak 
pokračovalo např.:
- dne 23. 3. 2010 na ul. Labská a Dunajská
- dne 25. 3. 2010 na ul. Dunajská a U Penzionu
- dne 26. 3. 2010 na ul. Kyjevská 1-3
- dne 29. 3. 2010 na ul. Dunajská 11, 13, 15, 
17, 19, 21, obchodní centrum U Hřiště a dne 
30. 3. 2010 na ul. Dunajská 27–35. 

Od dubna 2010 bylo čištění chodníků, např. 
Vltavská, Karpatská, Valašská, U Pošty, Irkut-
ská, Bosonožská, Oderská atd., provázáno 
s blokovým čištěním vozovek v termínech 6. 4. 
–15. 4. 2010, a to tak, aby chodníky byly vy-
čištěny vždy před tímto blokovým čištěním nebo 
nejpozději v den příslušného čištění vozovek.
Po ukončení odstraňování zimního posypu na-
stupuje smluvně zajištěné letní čištění chodníků 
v tomto režimu: 3x týdně obchodní centra U Poš-
ty, Kurská, U Hřiště, Mikuláškovo nám.10–14, 
podchod Dunajská a Jihlavská, 2x týdně pře-
stupní uzly Osová, Vltavská, IDS Labská smyčka, 
Netroufalky, Jemelkova, 1x týdně vytypované 
schody např. Mikuláškovo nám. 2, 4, 6, 13, 
14 a 16, Vltavská 2, 8 atd., 1x měsíčně ostatní 
chodníky. Pro případ aktuálního znečištění je za-
jištěno jeho odstranění do 48 hodin od nahlášení. 
Letní čištění je prováděno v celé šířce a délce 
chodníků a schodů, strojně a ručně, přičemž 
u obou čištění za předchozího nebo současného 
kropení či splachování vodou. Součástí letního 
čištění je také odstraňování nežádoucí vegetace 
u obrubníků a ze spár.
O to víc nás mrzí zcela negativní postoj ně-
kterých občanů k základní lidské slušnosti, 
kterou je odkládání odpadků do nádob k tomu 
určených. Na veřejných prostranstvích k tomu 
slouží odpadkové koše, kterých se domnívám 
má naše městská část dostatek a v květnu až 
červnu přibudou další.

Jarmila Kaplanová, odbor všeobecný 

Čištění dopravně významných 
komunikací  (ZÁKOS) po zimě 2010

Čištění bude zahájeno v polovině března, nejprve silnice I. třídy a postup-
ně v jednotlivých městských částech. Níže uvedený seznam obsahuje 
vybrané úseky, kde je nutné osadit přenosné dopravní značení a zajistit 
odtah vozidel v rámci MČ Brno-Starý Lískovec. Tam kde neprobíhá čištění 
s využitím přenosného DZ, lze úseky vozovek čistit operativně i v noci 
a ve volných termínech, přibližně ve stejném týdnu. Toto čištění zajišťují 
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno. 
Vybrané úseky k čištění s PDZ v rámci města Brna jsou k nahlédnutí na 
OVŠ ÚMČ Brno -  Starý Lískovec, dv. č. 305.
V MČ Brno-Starý Lískovec budou čištěny s přenosným dopravním značením:
dne 14.4.2010  čištění komunikací Labská,  Dunajská, Kyjevská 
dne 15.4.2010 ul. Kosmonautů
Ostatní ZÁKOSové komunikace v MČ Starý Lískovec:
Akademická, Osová, Jemelkova, Klobásova, El. Přemyslovny, Jih-
lavská, Netroufalky, Bítešská, a komunikace na Ostopovice,
Odtahy vozidel při blokovém čištění
Sídlo firmy a odtahová plocha – Jihlavská, areál autobazaru Max, Brno-
Bosonohy. Telefon – 602 578 867 nebo 547 357 384.
Odtahová firma po odtažení vozidla nahlašuje tuto skutečnost na číslo 
158 – Policie České republiky.

Odbor všeobecný, úsek místního hospodářství

Úspěch  ZŠ Bosonožská v pěvecké 
soutěži Karlovarský skřivánek
V pondělí 22.3.2010 se konalo v Karlových Varech celostátní kolo 
XV. ročníku pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek. Náš žák Jan Hor-
ský ze 4.A zde obsadil 2. místo. K tomuto velkému úspěchu mu všichni 
gratulujeme.

  Mgr. Kateřina Horáková, zástupkyně ředitelky

Noc z pátku 26. 3. na sobotu 
27. 3. prožilo devět vybraných 
žáků z 3.A naší školy v doprovodu 
třídní učitelky Mgr. Jany Bartošo-
vé v Knihovně Jiřího Mahena na 
Kurské 1. Hry, hádanky, vyrábění 
a povídání o knížkách a Františku 
Hrubínovi trvalo dlouho do noci. Po 
snídani si nocležníci popovídali zá-

žitky a spokojeně se rozešli domů. 
Do celonárodního projektu jsme se 
zapojili ve spolupráci s Knihovnou 
Jiřího Mahena, které velmi děku-
jeme za skvělou přípravu celého 
projektu. 
    

Mgr. Kateřina Horáková
zástupkyně ředitelky

Noc s Andersenem 2010
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Rozhovor s ředitelkou ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny Mgr. Jarmilou Wagnerovou

Sběr použitého textilu

Vážení občané, firma E+B TEXTIL, která pod záštitou Magistrátu města 
Brna provádí již několik let sběr, separaci a další ekologické zpracování 
použitého textilu, si Vás dovoluje oslovit.
Připravili jsme separovaný sběr textilu i ve Vaší městské části. Pro Vaše 
pohodlí jsme se rozhodli zorganizovat sběr použitého textilu přímo od 
Vašich dveří – tzv. „DOOR“. 
Nepotřebný textil můžete vložit do igelitové tašky a tu v určených ter-
mínech svozu dle následujícího harmonogramu sběru textilu v květnu 
2010 – v době mezi 17.00 hod až 18.00 hod umístit před své domovní 
dveře. Po 18. hodině budou tašky sesbírány a použitý textil odvezen 
k dalšímu zpracování. 
Proč separovaný sběr textilu?
Přes 80 % textilního odpadu z domácností je možné dále zužitkovat. 
Snažme se proto  o maximální ekologické využití textilního odpadu! 
Co můžete nosit?

funkční oblečení • ( pomoc lidem v zemích tzv. třetího světa )
textilie z přírodních materiálů•  – např. bavlna, pletenina (určené 
k dalšímu zpracování na čistící textil, výrobu koberců, jako izolační 
materiál)

Co recyklovat nelze ?
oděvy znečištěné a poškozené, matrace, koberce, obuv      • 

Harmonogram sběru textilu v květnu 2010

Termín svozu Ulice

17. 5. 2010 Irkutská 1–3, Irkutská 2–8, Krymská 1–15, Kurská 2–8, 
Kyjevská 1–3, Kyjevská 7–17, U Hřiště 9–17

18. 5. 2010 Karpatská 1–9, Kosmonautů 1–23, U Pošty 1–9, U Pošty 2–10, 
Valašská 1–7

19. 5. 2010

Bosonožská 1–9, Bosonožská 11–17, Čermákova 1–20, Čermákova 
22–32, Elišky Přemyslovny, Hermannova, Jemelkova, Klobásova, 
Kroupova, Máchalova, Malešovská, Malostranská, Martina Ševčíka, 
Příčky, Pšíkalova, Sevastopolská 1–11, Sevastopolská 2–12, Svah, 
Šoustalova, Točná, včetně Točná za dálnicí, U Hřiště-rodinné domy

21. 5. 2010 Mikuláškovo nám. 1–6, Mikuláškovo nám. 10–17, Osová 2–8, 
Vltavská 1–21, Vltavská 2–8, Oderská 1–9, Oderská 6–12

24. 5. 2010 Dunajská 1–45, Labská 1–37

Vážení občané, děkujeme za Vaši účast na snaze maximálně ekologicky 
využít textilní odpad.
     Firma E+B textil s.r.o.

Když přijde řeč na vaši školu, co 
vás napadne jako první? Jakou 
přednost byste nejdříve vyzdvih-
la? Dá se škola nějak v kostce 
charakterizovat?
Určitě bych vyzdvihla kvalitní uči-
tele, kvalitní výuku, dobrou spolu-
práci s rodiči. Jsme také od roku 
2009 fakultní školou Pedagogické 
fakulty Masarykovy univerzity, což 
vypovídá o vysoké vzdělávací úrovni 
na naší škole – cviční učitelé po-
máhají při získávání a uplatňování 
metodických poznatků v praxi. 
V současnosti plánujeme dokon-
čit rekonstrukci školy. Vzhledem 
k předchozím rekonstrukcím jsme 
schopni zajistit díky bezbariéro-
vým přístupům výuku i pro tělesně 
postižené. Charakterizovat bych 
nás mohla jakožto určitou proti-
váhu velikým sídlištním školám, 
jsme spíše rodinným podnikem, 

se dvěma třídami mateřské a devíti 
třídami základní školy. Můžeme se 
po chlubit bohatou historií, od ves-
nické školy přes vojenský lazaret až 
po současnou podobu. 
 
Je výhodou, když je propojená 
základní škola se školou mateř-
skou? A v čem konkrétně?
Ano, pokud jsou obě školy pod 
jednou střechou, je zaručená dobrá 
adaptabilita dětí z MŠ do ZŠ. To 
je umožněno zásluhou vzájemné  
propojenosti, spolupráce mezi pe-
dagogy obou škol a starších žáků 
s dětmi MŠ v průběhu celého roku. 
Svou roli v tom hrají i edukativně 
stimulační skupiny,  společné akce 
a projekty.

Jakých úspěchů dosahují žáci 
vaší školy?
Děti dosahují  velmi pěkných umís-
tění ve sportovních, výtvarných, 
dopravních, tanečních a jiných 

soutěžích, zúčastňují se olym-
piád z fyziky, chemie, zeměpisu, 
matematiky, dějepisu… Důležitá 
je i připravenost našich žáků na 
střední školy a jejich úspěšnost 
v přijímacím řízení.

Všiml jsem si, že máte slušně 
zpracované webové stránky 
s řadou informací, jak dlouho 
už takto fungují?
Stránky máme v takovéto formě 
již čtvrtý rok, dáváme tímto způ-
sobem na vědomí rodičům a ši-
roké veřejnosti vše o životě školy, 
o výsledcích, akcích  i spolupráci 
s jinými subjekty. Stránky zajišťují 
i komunikaci a informovanost rodi-

čů. V dnešní době se jedná takřka 
o nezbytnost.

Jsou dnešní žáci v něčem jiní 
než jejich předchůdci? Je uči-
telské povolání díky technické 
revoluci a překotným změnám 
náročnější?
Žáci mají větší možnosti a dostup-
nost k informacím na internetu. 
Jiní? Ani ne, jen doba je jiná. Dá 
se říci, že je náročnější – každý 
pedagog  na sobě neustále „pra-
cuje“, využívá nabídek k dalšímu 
sebevzdělávání.
 
Děkujeme za rozhovor.

Martin Lísal

Dokončení ze str. 1

Všem uživatelům knihovny ozna-
mujeme, že pobočka KJM na 
Kurské je od 1. dubna 2010 z dů-
vodu pokládky podlahové krytiny 
uzavřena.
Vážení občané, zatím  poslední 
významnou akcí  před uzavřením 
knihovny  byla Noc s Andersenem, 
kdy deset úspěšných soutěžících 
dětí mohlo přespat v knihovně. Spa-
ní to však nebylo ledajaké. Letos 
slavíme 100. výročí narození české-
ho básníka a spisovatele Františka 
Hrubína, proto nočními průvodci 
dětí byly známé postavy z jeho 
pohádek. A protože většina  dětí  
byla ze ZŠ Bosonožská, knihovni-
cím zdatně pomáhala paní učitelka 
Mgr. Jana Bartošová z této školy.  
Po celý večer  děti  plnily náročné 
pohádkové úkoly a kromě „něčeho 
malého na zub“ obdržely od paní 
místostarostky Mgr. Květuše Do-
ležalové i starolískoveckou lysku, 
aby pohlídala  jejich sny.
Snad největší radost měly děti 
z vlastnoručně vyrobených kou-
zelných lampiček Aladinek, které 
mohly v hodině duchů rozsvítit před 

knihovnou.
Noc s Andersenem se vydařila, 
líbila a rádi ji v příštím roce zopa-
kujeme.
A co čeká naše čtenáře v nejbližší 
době?
V úterý 18. května 2010 proběh-
ne vernisáž fotografií p. Vratislava 
Hnátka: PŘEKROČIT PRÁH SRD-
CE – POHLEDY DO ŽIVOTA PĚS-
TOUNSKÝCH RODIN. Na vernisáži 
promluví autor fotografií a vystoupí 
pěstounská rodina.
Těšíme se na Vás 17. května, jak 
doufáme, v ještě útulnější pobočce,  
a tímto děkujeme MěÚ ve Starém 
Lískovci, že finančně zajistil práce 
na zvelebení naší i Vaší knihovny.

 Vaše knihovnice

Půjčovní doba: pondělí, čtvrtek 
9–12, 13–18, středa 13–18
Roční poplatky: děti do 15 let 50 
Kč, důchodci a studenti 100 Kč, 
dospělí 200 Kč. Poskytujeme slevy 
na rodinné pasy, senioři nad 75 let 
a držitelé průkazů ZTP mají regis-
traci zdarma.

Informace z knihovny
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Bramborový salát 
s ředkvičkami

Ingredience:
500 g nových brambor• 
10 ředkviček• 
3 lžíce nakrájené pažitky • 
nebo natě cibulky
2 lžíce tekuté 11% smetany • 
3 lžíce měkkého tvarohu• 

Příprava jídla:
Brambory oloupejte, nakrájejte 
na kostky a uvařte ve vodě. Po 
uvaření zceďte a nechte dobře 
vychladnout.
Ředkvičky omyjte a nastrouhejte 
na nudličky. V misce metlou roz-
míchejte tvaroh se smetanou, aby 
byl vláčný, a přidejte pažitku.
Brambory, ředkvičky a tvaroho-
vou zálivku opatrně, ale důkladně 
promíchejte a pokrm podávejte 
ihned.

Gourmet

Polštářky z utěrek

Už jste také uklidili balkon či tera-
su a pořád vám chybí ta poslední 
tečka k útulnosti? Co tak ušít na 
židličky nebo lehátko ne zrovna le-
dajaké povlaky na polštáře. Ty na 
fotografii jsou ušité z obyčejných 
utěrek koupených v IKEA (49,- Kč 
čtyři utěrky). Buď zcela  jedno-
duše sešijete dvě utěrky k sobě, 
vynecháte otvor na náplň a zapí-
nání opatříte patenty nebo můžete 
odšít kraje jako na babiččiných 
polštářích. Zapínání je zcela na 
vaší fantazii. Zdatnější švadlenky 
vyšijí knoflíkové dírky, ty méně 
zdatné mohou našít tkaničky na 
ozdobné vázání, lze taképoužít 
i suchý zip. Pak už jen povlaky 
vyžehlíme a povlečeme.

Šikovné ruce

CVČ LINKA, Kosmonautů 4

KULIČKA
Hlídací koutek, který čeká na děti 
od tří let. Každý všední den máme 
připraven pestrý program, který 
rozvíjí tvořivost a fantazii, pohybové 
dovednosti, slovní zásobu, …. 
Máme otevřeno od 8.00 do 12.00 
hodin, cena 40,- Kč za každou 
započatou hodinu.
Nemusíte se hlásit předem, prostě 
ráno přijdete. Přezůvky a svačinku 
s pitím s sebou.
Na děti se těší tety Zuzka, Katka 
a Kristýna.

Kulička je v provozu po celý rok, 
kromě víkendů, státních svátků 
a školních prázdnin.
 
CVIČENÍ S KATKOU
Potřebuje vaše dítě více pohybu? 
Nemusíte čekat na nový školní rok, 
i teď můžete dítě přihlásit do Cvičení 
s Katkou. Každé úterý od 16.00 do 
17.00 hodin,
Cvičení na posilování a protahování 
svalů, cviky na odstranění bolesti 
krku, zad, srovnání svalových disba-
lancí, relaxace v kombinaci cviků 

s využitím velkého a malého míče, 
pohybové hry.
Cena 200,-do konce šk. roku, cvičí 
se do 15. 6. 2010

CVIČENÍ NA VELKÝCH MÍČÍCH 
Bolí vás záda? Každé pondělí 9.30–
10.30 nebo úterý 17.00–18.00, 
pro dospělé, 40,- Kč/hod

BODYSTYLING každé úterý 
18.00–19.00, pro dospělé, 
40,- Kč/hod

KALANETIKA  každý čtvr tek  
19.30–20.30, 40 Kč/hod

V pondělí 3. května zveme děti od 
7 do 15 let na dílničku
PŘEKVAPENÍ PRO MAMINKU 
Čeká na vás malování na polštářek 
(povlak) a barevné drobnosti z ovčí 
vlny vytvořené plstěním jehlou.
16.00–18.00 hod, cena 100,- Kč, 
přezůvky a pracovní oblečení s se-
bou.
Přihlaste se, prosím, předem na 
sitarcikova@luzanky.cz, těšíme se 
na všechny!

NABÍDKU NAŠICH LETNÍCH 
A PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ 
NAJDETE NA www.luzanky.cz, 
UŽ TEĎ MŮŽETE SVÉ DĚTI PŘI-
HLÁSIT!

Roska je občanské sdružení pro lidi 
s roztroušenou sklerózou, jejich rodin-
né příslušníky a přátele, která vznikla 
v Brně-městě v r. 1995. I když je nemoc 
nevyléčitelná, je léčitelná a její průběh se 
dá ovlivnit zejména při časné dostatečné 
léčbě. Členem této organizace se může stát 
každý člověk s roztroušenou sklerózou, 
pokud se obrátí na centrum Roska na ulici 
Srbská 53, Brno. 
Pondělí: 9.00–15.00
Středa: 10.00–15.00.
email: roska.bm@tiscali.cz
web: http://home.tiscali.cz/roska.bm/
Po domluvě – veřejnost (pacienti a jeho 
rodina) RNDr. Kamila Neplechová – před-
sedkyně, mob.: 731 513 409 

POZOR! Každou 2. středu v měsíci rádi po-
skytneme informace na klubovém set kání ve 
Vaňkovce v Cafe Práh od 15 do 17 hod.

Při příležitosti Světového dne roztroušené 
sklerózy a 15letého založení regionální 
organizace Roska Brno–město, si Vás 
dovolujeme pozvat na akci  
Den otevřených dveří Roska Brno-město  
26. května 2010 ve 14.00 hodin na škole Ler-
chova 63,65 v Brně, kde se bude konat:
rehabilitační cvičení plus relaxace, odborné 
přednášky, prezentace a prodej výrobků 
firmy Aromatica, koncert, ukázky výrob-
ků pacientů s roztroušenou sklerózou 
z výtvarné dílny, k dispozici budou knižní 
publikace, občerstvení

Co je to ROSKA?
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Zprávy z radnice

Informace z usnesení 107. schů-
ze Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 17.3.2010
– schválila uzavření pojištění objektů ZŠ 

a MŠ, Hasičské zbrojnice s pojišťovnou 
Kooperativa, Vienna Insurance Group

– schválila pronájem volných bytů a 
k nim Darovacích smluv – byt č. 13 
na ul. Kurská č.o.8; byt č. 39 na ul. 
Sevastopolská č.o.5; byt č. 11 na ul. 
Labská č.o.31; byt č. 26 na ul. Lab-
ská č.o.3

– doporučila ZMČ souhlasit se sepsá-
ním splátkového kalendáře s majite-
lem bytu č. 26 na ul. Kyjevská č.o.3

– schválila prominutí poplatku z pro-
dlení ve výši 100 % pro nájemce bytu 
č. 21 na ul. Kurská č.o.8

– schválila Dodatek č. 4 ke smlouvě 
o nájmu nebytových prostor č. 09 
2 500 04 00030

– schválila odstranění 3 ks laviček a 
1 ks odpadového koše z veřejného 
prostranství vnitrobloku nad MŠ Bo-
sonožská z důvodu vandalského po-
škozování

– schválila realizaci nových laviček a 
odpadkových košů od firmy KARIM 
spol. s.r.o. a Komunální technika, s.r.o

– revokovala usnesení č. 19/70 a sou-
hlasila s úpravou ploch veřejné zeleně 
na  ul. Labská č.o.19 a Vltavská č.o.5 
– nášlapné dlaždice v linii stávajících 
prošlapů, na ul. Vltavská č.o.13 – 
výsadba keřů, zatravnění, umístění 
lomového kamene, Vltavská č.o.5 
– oprava zatravňovacích dlaždic a 
schválila oslovení firem

– jmenovala pana Vladana Krásného 
členem konkurzní komise v konkurz-
ním řízení na místo ředitele/ky  za ZŠ 
Brno, Bosonožská 9

– schválila zahájení provozu nově zří-
zené třídy v MŠ Brno, Bosonožská 4 
ode dne 1.9.2010 a navýšení příspěv-
ku na provoz

– schválila rozdělení hospodářských vý-
sledků jednotlivých ZŠ a MŠ do fondu 
rezervního a do fondu odměn

– schválila přidělení dotací z rozpočtu 
MČ Starý Lískovec jednotlivým záj  
movým organizacím

– schválila umístění prezentace kan-
didujících politických stran před vol-
bami do Poslanecké sněmovny na 
stránkách zpravodaje v rozměru 1/3 
strany A4 za 3000,- Kč bez DPH

– souhlasila se záměrem společnosti 
CITY-TOOLS, s.r.o. vybudovat na za-
stávce Svah ve směru do městské 
části přístřešek na zastávce autobusu

– vzala na vědomí zprávy o výsledcích 
veřejnoprávních kontrol příspěvko-
vých organizací MČ Starý Lískovec 
za 1.–3. čtvrtletí roku 2009

– vzala na vědomí plán kontrolní čin-
nosti na rok 2010

– souhlasila s tím, aby firma ikis, s.r.o. 
zpracovala zadávací dokumentaci pro 
výběr dodavatele pro akci „Veřejné 
prostranství u polikliniky ve Starém 
Lískovci“

– schválil dodatek č. 1 ke smlouvě s fir-
mou P.P.Architects s.r.o. – navýšení DPH

– schválila dodatek č. 1 k mandátní 
smlouvě s firmou ikis, s.r.o. – navýše-
ní DPH

– schválila výši finanční částky určené 
k vyplacení jednotlivým nájemcům 
bytů, které vznikly přestavbou spo-
lečných prostor v bytový domech na 
Mikuláškově nám. č.o. 5, 10, 17 a vy-
budování bylo financováno nájemci

– schválila výstavbu hřiště na petanque 
na ploše zeleně v areálu „Vicegene-
račního hřiště Bosonožská“. Investo-
rem akce je Občanské sdružení Více 
pro Brno, o.s., které hodlá hotovou 
stavbu darovat MČ

– schválila, aby vyklizení bytu č. 8 na 
ul. Dunajská č.o. 45 bylo vázáno na 
zajištění náhradního bytu

Informace z usnesení 108. schů-
ze Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 31.3.2010
– souhlasila s realizacemi veřejných 

zakázek malého rozsahu: provedení 
oprav v bytě č. 32  na ul. Kurská č.o.6, 
opravy provede firma Šustr Vratislav; 
provedení oprav v bytě č. 23 na ul. 
Labská č.o. 37, opravy provede firma 
MTc-stav, s.r.o; provedení oprav v bytě 
č. 31 na ul. Sevastopolská č.o. 1, opra-
vy provede firma Svoboda a syn, s.r.o; 
zároveň schválil smlouvy o dílo

– schválila vyhodnocení plnění plánu VHČ 
MČ Brno-Starý Lískovec za rok 2009

– schválila úpravu výše nájemného ve 
Smlouvě o nájmu části nemovitosti 
se společností Český Mobil, a.s. dle 
indexu průměrné roční míry inflace – 
pronájem střech na ul. Labská č.o.1 a 33

– schválila slevu na nájemném za vý-

měnu oken nájemci bytu č. 8 na ul. 
Mikuláškovo nám. č.o.13

– schválila uhrazení dosud neumoře-
né částky z důvodu ukončení nájmu 
k bytu č. 3 na ul. Osová č.o. 6 za vý-
měnu plastových prvků

– schválila rozpočtové opatření č. 9 – 
plnění mandátní smlouvy; rozpočtové 
opatření č. 10 – přesun prostředků; 
rozpočtové opatření č. 11 – přerozdě-
lení rezervy

– schválila výpovědi z nájmu bytu č. 13 
na ul. Labská č.o. 1 a z nebytového 
prostoru tamtéž

– souhlasila s uhrazením škodních udá-
losti z pojištění odpovědnosti za škodu

– vzala na vědomí vyjádření Koopera-
tiva, pojišťovna a.s. o neposkytnutí 
pojistného ke škodním událostem – 
úrazy při zimní údržbě

– schválila smlouvy o poskytnutí dotací 
z rozpočtu MČ Starý Lískovec zájmo-
vým organizacím

– schválila dotaci z rozpočtu pro Dělnic-
kou tělocvičnou jednotu Brno – Starý 
Lískovec

– schválila Žádost o navýšení dotace na 
příspěvek na školství pro rok 2010

– vzala na vědomí zprávu ředitele ŽŠ 
Brno, Labská 27 o inspekční kontrole 
ze strany České školní inspekce, dále 
vzala na vědomí skutečnosti o stavu 
pavilónové budovy

– revokovala usnesení č. 19/107, kde 
souhlasila s tím, aby firma ikis, s.r.o. 
zpracovala zadávací dokumentaci pro 
výběr dodavatele na akci „Veřejné 
prostranství u polikliniky ve Starém 
Lískovci“

– revokovala usnesení č. 21/107, kte-
rým byl schválen dodatek č. 1 k man-
dátní smlouvě

– schválila dokumentaci pro výběr do-
davatele na akci „Veřejné prostranství 
u polikliniky“ vypracovanou firmou 
P. P. Architects, s.r.o a souhlasila 
s tím,aby firma ikis, s.r.o. zahájila čin-
nosti pro zadání veřejné zakázky

– schválila dodatek č. 1 k mandátní 
smlouvě s firmou ikis, s.r.o.

– souhlasila s podáním žádosti o po-
skytnutí investiční finanční dotace 
ve výši 8.mil. Kč pro rekonstrukci 
„Veřejného prostranství u polikliniky“ 
formou dopisu primátorovi SmB

– trvá na svém usnesení č. 21/ 106, tý-
kají se umístění stánku se zeleninou

– doporučila ZMČ souhlasit s návrhem 
OZV, kterou se mění Statut města Brna

– neschválila navýšení příspěvku na 
provoz pro ZŠ Brno, Labská 27 na 
mzdové prostředky pro provozní pra-
covníky bazénu

– schválila prodloužení Smlouvy o umís-
tění zařízení s firmou Telefónica 02 
Czech Republic, kde předmětem je 
umístění technologie ZS veřejné ra-
diotelefonní sítě na střeše bytového 
domu Kurská č.o.2 na dobu určitou 
10 let

– schválila pro zajištění úprav ploch ve-
řejné zeleně na ul. U Hřiště č.o.11, na 
ul. Labská č.o. 19 a Vltavská č.o. 5 
zhotovitele H.K.U spol. s r.o.

– schválila zpětvzetí výpovědi nájemci 
bytu č. 17 na ul. Dunajská č.o.43

Informace z usnesení 109. schů-
ze Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 2.4.2010
– schválila zadávací dokumentaci pro za-

dání veřejné zakázky na stavební práce 
na „Veřejném prostranství u po likliniky 
ve Starém Lískovci, jedná se o otevře-
né řízení podlimitní veřejné zakázky, 
zpracovatelem je firma ikis, s.r.o.

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý 
Lískovec na svém XVI. zasedání 
3. března 2010 projednalo
(výpis usnesení):
– z důvodu toho, že nebyla přítomna 

nadpoloviční většina členu ZMČ ani 
po 15-ti minutách po stanovené době 
zahájení, ukončil předsedající zasedá-
ní. Předpokládané další zasedání bylo 
naplánováno na den 18. 3. 2010

Zastupitelstvo MČ Brno-Starý 
Lískovec na svém XVII. zasedání 
18.března 2010 projednalo
(výpis usnesení):
– nesouhlasilo se sepsáním splátko-

vého kalendáře s nájemcem bytu č. 
1 na ul. Labská č.o.37

– doporučilo Zastupitelstvu města Brna 
schválit prodej části pozemku č. 
2249/8 do podílového vlastnictví by-
tových domů na ul. Vltavská č.o.21 a 
Labská č.o.1 a nedoporučilo schválit 
prodej rohového pozemku č. 2249/7 
– veřejná zeleň

Pokračování na str. 10

Odbor sociální péče MMB informuje o Socio-Infocentru

Každý z nás se může ocitnout v obtížné životní 
situaci, kterou nezvládne sám a potřebuje pod-
poru a radu při jejím řešení.    
Právě takovým místem, kam se obrátit o pomoc, 
je Socio-Infocentrum, které najdete v přízemí 
budovy Odboru sociální péče Magistrátu města 
Brna na Kolišti 19.

Poskytujeme:     
sociální poradenství• 
komplexní informace o nabídce sociálních • 
služeb ve městě Brně

návod při podávání žádostí o různé druhy • 
sociálních dávek
pomoc při zorientování a pochopení dané • 
životní situace
poskytnutí rady, jak je možno tuto situaci • 
vyřešit
zprostředkování a zajištění kontaktu s další-• 
mi organizacemi, které se zaměřují na po-
moc v konkrétních životních situacích

Služby jsou poskytovány bezplatně a anonym-
ně. 

Osobní poradenství 
v pondělí a středu od 8.00 do 17.0 
v pátek od 8.00 do 12.00                    

Poradna po telefonu
542 173 820, 542 173 830
                                   
Internetová poradna 
socioinfocentrum@brno.cz  

Informační portál o sociální péči v Brně
www.socialnipece.brno.cz
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Inzerce

Zprávy z radnice

– souhlasilo se směnou části pozemku 
p.č. KN 30/7 ve vlastnictví SmB za po-
zemek p.č.KN s soukromém vlastnictví

– souhlasilo se zřízením věcného bře-
mene práva umístění stavby na části 
pozemku p.č. KN 1680/5

– souhlasilo s podáním písemné žádos-
ti na MO MmB na svěření pozemku 
p.č. KN 2485/2 za účelem pronájmu 
pro modernizovanou prodejnu květin

– schválilo návrh OZV č. 8/2008 o 
místních poplatcích ve znění dalších 
vyhlášek

– schválilo doplnění ul. Klobásova 30-
52 do stávajícího znění přílohy OZV 
o regulaci veřejné produkce hudby a 
provozu restauračních zahrádek

– vzalo na vědomí, že veřejnou sbírkou 
na pomoc oblastem ČR postiženým 
povodněmi v červnu, popř. červenci 
r. 2009 byl získán čistý výtěžek ve 
výši 28 038,73 a souhlasilo s uzavře-
ní Darovací smlouvy s Obcí Blatnička, 

se sídlem Blatnička č. 163, 697 71 
Blatnice pod Sv. Ant. na straně obda-
rovaného

– vzalo na vědomí zprávu kontrolního 
výboru

– nepřijalo usnesení, které pověřovalo 
kontrolní výbor provedením kontroly 
veřejné zakázky na výměnu oken na 
ul. Dunajská č.o. 37, 39, 41, 43, 45

– nepřijalo návrh usnesení, které po-
věřovalo kontrolní výbor provedením 
kontroly v bodech č. 1,2,3,4,5

– vzalo na vědomí zprávu finančního 
výboru za období od 4.12.2009 do 
3.3.2010

– nesouhlasilo s výměnou pozemku 
v k.ú. Starý Lískovec, při které SmB 
získá pozemky pod veřejnými komu-
nikacemi (dosud ve vlastnictví MU 
Brno)v ul. Netroufalky, Akademická a 
pod komunikací vedoucí pod obchod-
ním centrem Campus Square a MU 
Brno získá pozemky v lokalitě Západ-
ní brány

Dokončení ze str. 9

T.J. Sokol Brno – Starý Lískovec, oddíl stolního tenisu, hledá do 
základu soutěžního družstva pro sezónu 2010/2011 nové posily, 
muže i ženy. 

pro soutěž: MěSST Brno - IV. třída
pozice hráče:    útočník, univerzál, obranář
délka praxe:  není to hlavní, důležitější jsou povahové 
  vlastnosti
přestupní termín: od 15. 5. do 15. 7. 2010
zahájení soutěže: září / říjen 2010

kontakt:  Libor Kuchařík, tel: 733 389 362, 
  e-mail: libor.kucharik@seznam.cz

Pokud máte zájem chodit hrát stolní tenis, kontaktujte nás nebo se 
přijďte podívat do herny na trénink. Tréninky každý čtvrtek od 16.30 
h.–19.00 h. v tělocvičně Sokola Starý Lískovec, Máchalova 4, za 
ÚMČ. U vstupních dveří zvoňte. Těšíme se na Vás.

Nábor nových členů
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Prodej ND ŠKODA . Na objednávku a v krátkých dodacích lhůtách 
zabezpečíme dodání ND na všechny značky zahraničních vozidel.

Nabízíme – plastové vany do zavazadlových prostorů, koberce, 
protiprůvanové plexi na okna, žárovky NARVA, zapalovací svíčky BRISK, 

baterie BANNER.

Tel./fax: 547 218 193, mob.:  602 523 855

AUTOSTYL BRNO, a.s., 
U Hřiště 21 Starý Lískovec, 625 00 Brno

„Letos oslavíme 20. výročí založení fi rmy“.

www.nabyteknovapohoda.czwww.nanabybbyteteknknovovapappohohhododaa.cz

Jsme tu stále pro vás
NOVÁ POHODA

OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–pátek: 9–18 hod., sobota 9–12 hod.
Jihlavská 26, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 219 644, tel./fax: 547 219 352

Česká výroba – jistá kvalita

• kvalitní české výrobky
• nejnovější trendy sedacích souprav
• lůžka dřevěná i čalouněná
• sektorový nábytek

R E A L I T

AKADEMIE

400.000
za 3.014 Kč/měs.
Úrok od 10 %.

T. 777 572 773, 773 553240

Rychlé vyřízení.
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SPOUSTU KRÁSNÝCH
ZÁŽITKŮ VÁM PŘIVÁŽÍ
ŠKODA YETI

Udělejte si čas na ty, na nichž Vám
opravdu hodně záleží. Vezměte
je třeba na výlet do přírody nebo
romantickou večeři ve městě. Ať
bude Váš cíl jakýkoliv, Yeti se už
o cestu postará.

Svěřte se do péče dvojnásobného
vítěze titulu Auto roku 2010
v České republice.

AUTONOVA BRNO, s.r.o
Masná 418/20
657 79 Brno

Tel.: 543 424 222
autonova@autonova.cz
www.autonova.cz

SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

PODLEHNĚTE KOUZLU 1. MÁJE

Kombinovaná spotřeba a emise
CO2 modelu Yeti: 
5,4–8,0 l/100 km, 140–189 g/km

KADEØNICTVÍ   MODELÁŽ NEHTÙ
damské     pánské     dìtské

U høištì 21 - Starý Lískovec
625 00 Brno

www.kadernictviuhriste.cz

Tel.: 547 354 318 Po–Pá
07.00 – 19.00

So
06.30 – 11.30 

ANÌMZ ROZOP

reality

HLEDÁME OBECNÍ
BYTY DO VÝMĚNY  

OD NÁS NEJVYŠŠÍ NABÍDKA

VOLEJTE  774606584
výměny bytů za větší popřípadě za menší s doplatkem

výměny s dluhem na nájmu

výměny bytů určených do privatizace s doplatky

REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH JADER

Osobní přístup, záruka 5 let
JARYS stav, spol. s r.o.

Jiráskova 12, 602 00 Brno
tel./fax: +420 549 246 388
mob.: +420 724 288 636 

www.krasnakoupelna.cz
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