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Rozhovor se starostou městské části Brno-Starý Lískovec

Toto září uplynul první rok od doby, kdy jsme na stránkách 
Starolískoveckého zpravodaje začali publikovat rozhovory 
s významnými osobnostmi městské části. Během této doby 
jste se mohli seznámit s řadou zajímavých lidí ze světa 
pedagogického či uměleckého, na důkaz toho, že i naše 
městská část disponuje opravdovými osobnostmi. Dnes 
přichází na řadu další, pro většinu obyvatel městské části 
známý člověk – starosta Vladan Krásný. 

Jste starostou městské části 
Starý Lískovec. Co se vám vybaví 
jako první, když o ní slyšíte?
Městská část na okraji města Brna, 
ke které mám opravdu vřelý vztah. 
Čtvrť s  bohatou a dávnou historií, 
vždyť první písemné zmínky jsou 
datovány do čtrnáctého století. 

Pokud byste měl jmenovat nej-
starší vzpomínku na dětství, 
která by to byla?
Záblesků vzpomínek z mateřské 
školky je více, od různých her až 
po mé odmítání spánku v době 
odpoledního klidu. 

Přejděme k současnosti. Dá se 
v krátkosti shrnout, co všech-
no má starosta městské části 
v referátu? Obyčejný člověk si 
někdy jen těžko představí, co 
tato práce obnáší.
V prvé řadě je nutné oddělit státní 
správu a samosprávu. Státní sprá-
va je samostatný celek, do které-
ho samospráva (a tím pádem ani 
starosta) nemá právo zasahovat. 
Pak jsou věci samosprávné, které 
přísluší řešit starostovi, radě a za-
stupitelstvu. Ve zkratce je starosta 
ve skutečnosti manažer, který řídí 
firmu. A jak práce vypadá? Osm-
desát procent času musí starosta 
věnovat prosazování zájmů měst-
ské části. Jestli má někdo před-
stavu, že tato práce se dá dělat 
z kanceláře, tak je to představa 
mylná – většinu času trávím na 
Magistrátu města Brna, na různých 
jednáních, sháněním dotací a dal-
šími věcmi. Zbytek pak je klasické 
„papírování“. Naštěstí – a to musím 
zdůraznit – jsme v tomto voleb-
ním období vytvořili velmi dobře 
fungující tým. Jsem člověk, který 
má nápady, vize, umím najít cesty, 
jak věci prosadit, oslovit partnery, 
a co je nejpodstatnější – daří se 
mi zajistit to nejnutnější, což jsou 
dotace pro městskou část. Jiří Dvo-
řáček (místostarosta MČ – pozn. 
red.) je velmi dobrý v dokončování 
a realizaci jednotlivých projektů. 
Proto si myslím, že my dva se velmi 
dobře doplňujeme, což již přineslo 
hodně ovoce. Paní místostarostka 
Doležalová má zase cit pro sociální 
oblast a školství a mám za to, že 
jí vymyšlené a realizované akce 
(například akce pro jubilanty) jsou 
velmi pěkné a samotnými jubilanty 
pozitivně vnímané.

Patříte tedy mezi zastánce názo-
ru, že komunální politika je více 
o jednotlivých osobnostech než 
o tom, kdo je z které strany?
Samozřejmě. Je to více o lidech, 
než o ideologii. Na úrovni městské 
části se přece nezabýváme výškou 
daní, zdravotnickými poplatky nebo 
třináctými důchody. Zde je důleži-
tější a podstatnější lidská kvalita 
politiků. Ano, samozřejmě určitá 
ideologie může hrát roli, ale jen 
minimální. Uvedu příklad – já jako 
zástupce pravicové strany jsem 
zásadně proti zadlužování městské 
části, a tím pádem pro větší rozpoč-
tovou kázeň, než zástupci jiných 
stran. V konečném důsledku je 
však místní politika hlavně o lidech, 
a domnívám se, že v tomto ohledu 
jsme na tom opravdu dobře.

Je před volbami, jak vnímáte 
předvolební klima ve Starém 
Lískovci? Liší se i zde situace 
oproti „velkým“ volbám?
Myslím, že volební klima by mělo 
být jiné, než při volbách na státní 
úrovni. To však bohužel ve Starém 
Lískovci zcela neplatí. I zde dochází 
k velmi silným osobním útokům, 
často lživým a nepravdivým. Je vi-
dět, že i na místní úrovni se může 
najít někdo, kdo je schopen učinit 
cokoliv, jen aby se dostal zpět do 
funkce starosty. A co je pro něj 
příznačné, nemá ani odvahu se 
pod své lži podepsat a podepisu-
je je „občané Starého Lískovce“. 
Poslední volby do parlamentu však 
prokázaly, že lidé už jsou agresiv-
ních a negativních kampaní pře-
syceni. A vzhledem k tomu, že ve 
Starém Lískovci žije drtivá většina 
slušných a inteligentních lidí, ne-
věřím, že by někdo pomluvami a lží 
mohl uspět.

Když bychom se ohlédli za uply-
nulým volebním obdobím, co 
vám osobně udělalo největší 
radost?
Myslím, že věcí, které se podařily, 
je dost. V první řadě musím zmínit 
oddlužení městské části, změnu 
kontrolního systému a spravování 
rozpočtu. Díky tomu je odstraně-
na jakákoliv možnost korupce, 
manipulací a vyhazování peněz 
daňových poplatníků z okna. Díky 
změně tohoto systému jsme ušetřili 
nemalé finanční prostředky. Jako 
důkaz toho, že snad děláme věci 

které mne zajímají. Času je tedy 
opravdu málo a na nic dalšího už 
mi nezbývá.

Netajíte se tím, že rád odpočí-
váte na táborech v přírodě, je to 
i vaše vysněná dovolená?
Trošku bych polemizoval s význa-
mem slova odpočívat. Spíše se to 
dá nazvat aktivním odpočinkem, 
kdy si člověk vyčistí hlavu od ji-
ných problémů. Typy dovolených, 
kdy člověk týden polehává na pláži 
a zvedne se jen na jídlo, mne příliš 
nepřitahují. Myslím, že i čas, který 
člověk nevěnuje své práci, by měl 
být věnován něčemu užitečnému, 
což výchova dětí je. Čtrnáct dní, 
strávených uprostřed lesa, upro-
střed spokojených osmdesáti dětí… 
To vše při různých hrách, se skvě-
lou partou vedoucích, v maská-
čích a s kytarou, to je pro mne 
tisíckrát přínosnější, než opalování 
se u moře. A navíc - děti mají dar 
obohacovat, je to něco úplně jiného 
než svět dospělých. Kdo zažil při 
posledním nástupu uplakané oči 
dětí, které chtějí na táboře za kaž-
dou cenu zůstat a nechce se jim 
domů, má najednou životní hodnoty 
úplně jinde.

Mluvíte o životních hodnotách, 
jaké jsou ty vaše?
Jsou tři věci, které zásadně od-
mítám. Lež, alibismus, závist. 
S těmito vlastnostmi se prostě 
nedokážu smířit, a pokud je ně-
kdo má, nemůže patřit do okruhu 
mých přátel. 

A mohou vaši přátelé naopak 
nějaké chyby vyčítat i vám?
(úsměv). To víte, že mám chyby. 
Chyby má každý. Ale ty tři výše uve-
dené vlastnosti opravdu nemám. 
Ač to zní v dnešní době možná 
nemoderně a archaicky, byl jsem 
odkojen Foglarem a Mayem a po-
znamenalo mě to na celý život. 
Mnohdy je cesta pravdy a cti daleko 
těžší a delší, ale raději půjdu touto 
cestou, než jinak.

Máte nějaký vzkaz na závěr?
Chtěl bych jen moc poděkovat 
všem svým spolupracovníkům. 
Neměli to se mnou vůbec lehké. 
Byl jsem na všechny kolem sebe 
hodně náročný. Ale myslím, že vý-
sledky to přineslo a to je důležité. 
Současně děkuji všem obyvatelům 
městské části za to, že mi dali dů-
věru a mohl jsem v tomto volebním 
období stát v čele MČ. Byla to pro 
mě velká čest a dělal jsem to srd-
cem. Moc děkuji.

Díky za rozhovor.

Martin Lísal

správně, může posloužit 
následující výčet – za po-
slední tři roky jsme záslu-
hou nejrůznějších udání 
prodělali celou řadu kon-
trol od Magistrátu města 
Brna, Ministerstva vnitra, 
Národního kontrolního 
úřadu a Finančního 

úřadu, díky čemuž jsme se stali 
snad nejzkontrolovanějším úřadem 
v Brně. Žádná z těchto kontrol ne-
shledala vůbec nic, naopak – byli 
jsme chváleni za zásadní zlepšení 
oproti předchozímu období. 

Kromě toho se podařila i celá 
řada dalších věcí.
Já se celou dobu řídím heslem – 
nehledej sto důvodů, proč něco 
nejde, ale najdi alespoň jeden, 
proč to lze udělat. Proto jsem rád, 
že například vícegenerační hřiště 
na Bosonožské, v jehož realizaci 
nikdo nevěřil, dnes stojí a našlo si 
tolik příznivců a je hojně navštěvo-
váno. Taktéž kvituji s povděkem, 
že se podařilo realizovat celou 
rekonstrukci prostranství u po-
likliniky, opravily se kanalizační 
přípojky na Mikuláškově náměstí, 
postavilo dopravní hřiště na Dunaj-
ské... Na těchto akcích nebyl jen 
problém prosadit jejich realizaci, 
ale hlavně zajistit jejich finanční 
krytí. To představuje mnoho hodin, 
dnů, spoustu jednání, přesvědčo-
vání, ale výsledek – doufám – stojí 
za to. Na závěr bych rád v této 
souvislosti dodal, že naše měst-
ská část v tomto volebním období 
získala jen od města Brna skoro 
70 milionů korun na dotacích. 
To je historicky nejvíce od roku 
1989. Jen pro srovnání – v období 
2002-2006 byla výše dotací pro 
Starý Lískovec 2,5 milionu korun. 
Nejsou tedy důležité jen nápady, 
ale i cesty.

Vaše práce asi nepřináší mnoho 
volného času, přesto – pokud jej 
máte, jak jej trávíte nejraději?
To opravdu nepřináší, pokud ji 
chcete dělat zodpovědně. Nicméně 
některé své koníčky neopouštím. 
Mnozí vědí, že se aktivně věnuji 
hudbě, a byť jsem musel své aktivity 
hodně omezit, stále si na ni rád 
najdu čas. Druhou věcí, kterou si 
nechci nechat vzít, je práce s dětmi 
a pořádání letních dětských táborů. 
Návdavkem k tomu všemu ještě 
studuji třetí ročník Univerzity To-
máše Bati, konkrétně obor Sociální 
pedagogika.

Proč zrovna tento obor? 
Protože se mi jevil velmi zajímavý. 
Je to kombinace pedagogiky, so-
ciální oblasti i práva. To jsou obory, 
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Školní rok 
2010/2011 v ZŠ
Začal měsíc zář í 
a s ním i nový škol-
ní rok. Děti přišly po 
dvouměsíční pauze 
do vymalovaných, 
uklizených a vyzdobe-
ných tříd. První školní 
den byl slavnostní pro 
všechny pedagogy, rodiče, školáky, 
ale především pro prvňáčky. Pro ty, 
kteří se vrací do školních lavic, to byl 
„jen“ první školní den po prázdni-
nách.  Pro začínající školáky -  krok 
do neznáma. Přejme jim, ať se jim 
ve škole líbí. Jako každým rokem 
jsme se domluvili s p. starostou 
a p. místostarostou a každý z nás 
zamířil do té „své“ školy, tedy tam, 
kde zastupujeme radnici ve škol-
ských radách. Pan starosta navštívil 
ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, p. 
místostarosta ZŠ Labskou a já již 
tradičně ZŠ Bosonožskou, aby-
chom slavnostně přivítali školáky 
a učitele v novém školním roce. 
Nakonec se mi podařilo navštívit 
postupně všechny tři základní školy. 
Ve všech vládla pohoda, příjemná 
atmosféra a na děti čekaly vyma-
lované, opravené, uklizené třídy 
a usměvaví pedagogové.

Školní rok 2010/2011 v MŠ
Stejně jako školáci, tak i naši 
nejmenší nastoupili do mateřinek. 
Všechny mateřské školy byly rovněž 
vzorně připravené. Dne 1. 9. 2010 
byl zahájen školní rok 2010/2011 
v MŠ Brno, Bosonožská 4. Tento 
rok bylo zahájení školního roku o to 
radostnější, že se podařilo zahájit 
provoz nové třídy. Jak je patrné 
z fotografie, děti i paní učitelky se 
s tímto krásným prostorem velmi 
rychle sžily.
Kolektiv pracovníků v MŠ Oderská 

Informujeme

stál letos před nelehkým 
úkolem. Jedná se o po-
slední MŠ, kterou teprve 
čeká rekonstrukce.  Pře-
sto i zde vše vonělo a sví-
tilo čistotou po velkém 
prázdninovém úklidu.
 
Sociální odbor
Soustavně se staráme 

o občany v tíživých životních situa-
cích a vynakládáme nemalé úsilí na  
rychlé a odpovědné rozhodování 
kompetentních orgánů v oblasti 
rodinné péče. Zabezpečujeme 
formou finanční spoluúčasti kom-
penzační pomůcky našim spoluob-
čanům. Počet žadatelů o pomoc 
se rok od roku zvyšuje. V úřední 
dny přichází vždy na sociální odbor 
mnoho žadatelů. Děkujeme obča-
nům za strpení při čekání v době, 
kdy pracovníci odboru jednají a řeší 
záležitosti s těmi, kteří přišli před 
nimi.

Kulturní odbor
Zástupci vedení radnice a sociální-
ho odboru opět blahopřáli jubilan-
tům naší městské části, jak v Do-
mově pro seniory na Mikuláškově 
náměstí, tak v Klubu důchodců na 
ul. Kosmonautů 4.

Položení kytic u pamětní desky 
obětem ze srpna 1968
Zástupci vedení kraje, města 
a městských částí Brno-Starý Lísko-
vec a Brno-Bohunice uctili památku 
Josefa Žemličky (narozen 25. 3. 
1952, zemřel 21. 8. 1968). 
Při pietním aktu byly položeny 
kytice a věnce na místo, kde byl 
21. 8. 1968 kolem 9.30 hod zajiš-
těn a postřelen vojáky vojsk Varšav-
ské smlouvy Josef Žemlička, který 
zranění po převozu do nemocnice 
podlehl. 

Komunální volby
Nemám v úmyslu na těchto řádcích 
rekapitulovat naplnění volebních sli-
bů, případně uvádět nové, plánované 
do následujícího volebního období. 
K tomuto účelu slouží volební progra-
my jednotlivých stran.Ve stručnosti 
řečeno, co zajímá každého občana 
nejvíce – opravené chodníky, přístu-
pové cesty, lavičky, na kterých je 
možné si odpočinout, nebo počkat 
na dopravní prostředek, aby byl pro 
děti dostatek míst v MŠ, potřebný 
počet kvalitních ZŠ, dětská hřiště, 
dostatek parkovacích míst… To 
všechno budou mít docela určitě 
v programu všechny strany, které 
půjdou do voleb. Na starolískovecké 
radnici byli zastoupeni v tomto voleb-
ním období politici z různých stran. 
Každá z těchto politických stran 
něco voličům před volbami nabíze-
la. V něčem se strany programově 
shodly, někdy se pořadí priorit lišilo. 
Považuji za zcela normální rozdílnost 
názorů. Žen v politice je zatím stále 

Vážení starolískovečtí spoluobčané,
ráda bych Vás v následujících řádcích in formovala o tom, co nového 
se v naší městské části událo a co nás čeká. 

v porovnáním s muži málo. Mužská 
rozhodnost, odvaha a akceschop-
nost ve spojení se ženským smyslem 
pro cit, důslednost, obětavost a tr-
pělivost, může mnohého dosáhnout. 
Je na Vás občanech, jak rozhodnete 
o budoucnosti naší městské části. 
Zcela určitě jste sledovali, ať již při 
osobních jednáních s námi, tak i v zá-
pisech RMČ (Rada městské části) 
a ZMČ (Zastupitelstvo městské čás-
ti), které byly pravidelně uveřejňovány 
na stránkách tohoto Zpravodaje...

Naši jubilanti
Vážení senioři – 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.

Adámek Rudolf
Adámková Ludmila
Bauer Karel
Bauerová Jarmila
Blatný Josef
Boková Marie
Brym Oldřich
Bureš Leo
Cenková Emilie
Coufalová ludmila
Černá Jiřina
Doupovec Zdeněk
Ďurovičová Ludmila
Dvořák Jan
Dvořák Otakar
Dvořáková Anna
Fausková Naděžda
Fausková Naděžda
Fialová Marie
Ficová Marta
Fusková Jindřiška
Goišová Olga
Gottstein Adolf
Haluzová Libuše
Hamáčková Drahomíra
Holasová Dagmar
Hora Jiří
Horáková Jana
Chatrná Marie
Igaz Štefan
Ingrová Helena
Janda Jiří

Janovská Dáša 
Jelínek Alois
Julínková Jaroslava
Jungmann Bohumil
Kalusová Anna
Kalvodová
Kambová Jana
Kepertová danuše
Kišacová Anna
Klenová Věra
Kopeček Miroslav
Kozlová Božena
Kratochvílová Růžena
Kupinová Evženie
Lašková Helena
Ledvinová Eva
Maděra Dušan
Macháčková Jarmila
Malčíková Helena
Maloňová Marie
Mašková Danuše
Mičánková Stanislava
Mitrengová Stanislava
Moravčík Ctibor
Navrátil Jan
Navrátilová Anna
Neveselá Jarmila
Novotná Marie
Novotná Vlasta
Obrová Vlasta
Opletalová Olga
Oujezká Zdenka

Pavelka Vladimír
Plívová Libuše
Pokorná Libuše
Prýma Karel
Putirka Jozef
Ráčilová Jana
Rosmannová Libuše
Rybníčková Ludmila
Sedláčková Zdeňka
Skácalová Margita
Slupecký Stanislav
Sobotka  Josef
Sorokoum Volodymyr
Spáčil Jiří
Srncová Ludmila
Staňková Marie
Stojanová Ludmila
Synáková Marie
Šmardová Valerie
Štěpánková Jarmila
Štěpánková Marie
Šuba Miroslav
Šudák Ivan
Vařák Bedřich
Zadražilová Milada
Zapletal Miloslav
Zavadilová Jaroslava
Zeman Milan
Zezula Vlastimír
Zoufalá Božena
Zouharová Anna

Dovolte nám, abychom Vám popřáli především pevné  zdraví, hodně štěstí 
a spokojenosti do dalších let.

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

Důležité 
sdělení občanům
V sobotu se na schodech 
směrem k příchodu ke Květi-
nářství a Poště našel svazek 
klíčů. Nálezce je uložil k p. 
místostarostce na radnici (tel. 
607 582 878).

Pokračování na str. 4

1. 9. 2010 – v nové zrekonstruované třídě MŠ Bosnožská
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InformujemeDěkuji vám

Vážení a milí spoluob-
čané,
dovolte mi, abych vás na 
začátek svého příspěv-
ku seznámil s úspěšně 
dokončenými akcemi, 
které v prvé řadě zlepšují 
technický stav našich ko-
munikací. Ve spolupráci 
s Brněnskými komunika-
cemi a.s. byla provedena 
kompletní rekonstrukce vozovky na 
ulici Bosonožská. S touto akcí nebyl 
vyměněn pouze povrch, ale došlo 
také k výměně obrubníků, ke sklo-
pení komunikace pro pěší v místech 
přechodů a úprava těchto míst pro 
nevidomé. Velké opravě se těšily 
i přilehlé chodníky, takže se dá říci, 
že pohyb po těchto komunikacích je 
již bezpečný. V některých místech 
skutečně hrozilo, že by mohlo při 
nepozornosti chodce dojít k úrazu. 
Stejně tak došlo k opravě chodní-
ku, který je hojně využíván našimi 
tělesně postiženými občany a který 
vykazoval velmi velké nerovnosti 

a znemožňoval tak těmto 
občanům bezpečný po-
hyb. Jedná se o chodník 
za poštou, který přivádí 
jeho uživatele k tramva-
jovým a autobusovým 
zastávkám. Dále byla 
provedena, po několika 
našich urgencích, záruční 
oprava chodníku po re-
konstrukci plynovodu na 

ulici Dunajská, pod školním hřištěm. 
Byť byl tento chodník po zmíněné 
rekonstrukci kompletně přeasfalto-
ván, díky špatnému zhutnění výkopu 
došlo k výraznému poklesu chodní-
ku přesně nad výkopem. Byly prove-
deny i další lokální opravy povrchů 
komunikací na mnoha místech naší 
MČ. Vím, že stav komunikací není 
vždy ideální, ale budeme i nadále 
apelovat na správce komunikací, aby 
akce „Bosonožská“ nebyla ojedině-
lým počinem, ale aby následovaly 
další kompletní rekonstrukce našich 
ulic. Práce je stále dost a věřte mi, 
že bych někdy potřeboval, aby měl 
den nejméně dvakrát tolik hodin, 
než má.
Milí spoluobčané, tento můj příspě-
vek je pravděpodobně poslední 
v tomto volebním období. Považuji 
si za velkou čest, že jsem mohl být 
místostarostou této městské části, že 
jsem měl možnost vám pomáhat při 
řešení vašich životních situací a chtěl 
bych vám touto cestou poděkovat za 
skvělou spolupráci. Jako místosta-
rosta jsem nastoupil na tento úřad 
s mnoha ideály, z nichž některé se 

podařilo naplnit, jiné zase ne. Idejí 
bylo a stále je mnoho, jak zlepšit 
stav naší městské části, jak zlepšit 
život vám, obyvatelům. Věřte mi, že 
necelé čtyři roky, během kterých 
jsem mohl vykonávat tuto službu pro 
vás, je strašně krátkou dobou na to, 
abych mohl vykonat vše, co jsem 
zamýšlel. Nejsme obcí se samostat-
nou působností, a tak na relativně 
jednoduché činnosti musíme žádat 
o vyjádření magistrát Statutárního 
města Brna. Vše se tím neúměrně 
dlouho protahuje, a tak se stává, že 
například umístění nového přechodu 
pro chodce, nebo nové dopravní 
značky trvá i více jak půl roku. A to 
jsou skutečně relativně jednoduché 
problémy. Jistě si dokážete předsta-
vit, jak je to s problémy složitějšími. 
Nestěžuji si, pouze konstatuji, že 
skutečnost není vždy lehká. 
Děkuji vám za každou situaci, při 
jejímž řešení jsem vám mohl být 
nápomocen. Děkuji za každého 
z vás, se kterým jsem se mohl po-
tkat a vyměnit si třeba jen úsměv. 
Snažil jsem se být zde pro vás 
a snad se mi to i podařilo. Děkuji 
vám za vše a těším se na případnou 
další spolupráci.

Váš místostarosta
Mgr. Jiří Dvořáček

...jak zástupci jednotlivých politic-
kých stran hájili a prosazovali potřeby 
a zájmy Vás, občanů. Jak s Vámi 
jednali a jak Vám naslouchali.
Vážení starolískovečtí spoluobča-
né, dovolte mi poděkovat Vám za 
spolupráci, které si vážím. Vaše 
názory, presentované formou do-
pisů, telefonátů, mailů i při osob-
ních setkáních, mi při mé práci 
zastupitele pomáhaly. Přeji Vám 
správné rozhodnutí ve dnech 15. 
a 16. října. Jste to Vy – starolís-
kovečtí občané, kteří rozhodnou 
o budoucnosti naší městské části. 
Přijďte ke komunálním volbám a vy-
stavte nám politikům „vysvědčení“ 
prostřednictvím volebního hlasu. 
Zhodnoťte, co se podařilo a jak 
byly splněny předvolební sliby jed-
notlivých politických stran.
Všem školákům přeji hodně úspě-
chů při studiu ve školním roce 
2010/2011 a všem pedagogům 
a rodičům hodně radosti z výsled-
ků  dětí.
                                                          

Mgr. Květuše Doležalová
místostarostka

 Sportovní klub SK Špilberk Brno ve spolupráci s MČ Starý Lískovec 
pořádá v sobotu 2. října od 14.00 hod. v rámci Dne radnice 2. 
ročník závodu na kolečkových bruslích „STAROLÍSKOVECKÉ INLI-
NE“. Letošní ročník se nebude konat jen v soutěžním duchu, ale je 
také připravena VEŘEJNÁ JÍZDA naší MĚSTSKOU ČÁSTÍ.  Určena 
je všem, kdo budou mít chuť projet si naši městskou část na inline 
bruslích po hlavních komunikacích.
Novinkou letošní inline akce není jen již zmíněná veřejná jízda, ale 
také soutěž v inline sprintu na 100 m a soutežní jízda maminek či 
tatínků s vozíky. Celý program dne, soutěže, start a cíl závodů, regis-
trace je situován na ulici Bosonožskou u nového vícegeneračního 
hřiště. Jako už v loňském roce jsou pro příznivce tohoto moderního 
dynamického sportu připraveny kratší a delší tratě na 1 a 2 km. Závody 
jsou určeny především pro děti a mládež, ale je připravena kategorie 
i pro dospělé. Soutěžit mezi sebou budou také přihlášené ZŠ. Vítězové 
obdrží diplomy, poháry a věcné ceny. 
Více informací a online přihlášku k závodům najdete na webových 
stránkách SK Špilberk Brno – www.skspilberk.cz – hlavního pořa-
datele akce. Tento sportovní klub se již delší dobu zabývá pořádáním 
podobných projektů v oblasti sportu a zdraví. Vedle Veletržního běhu 
Brnem pořádá také Brno Inline Grand Prix – závody na inline bruslích 
pro mládež a dospělé, včetně mezinárodních závodů a Mistrovství ČR 
v inline maratonu na brněnském výstavišti. 
Tak nezapomeňte v sobotu 2. října vytáhnout kolečkové brusle, 
nabrat rychlost a přijít si zasoutěžit či zfandit, nebo se jen tak projet 
po naší městské části. 

Milan Krška, ředitel SK Špilberk Brno

Zábavné odpoledne na inline bruslích

Dokončení ze str. 3

Ve středu 1. září proběhlo v atriu Základní školy Bosonožská 9 slavnostní 
pasování dětí nastupujících do 1. třídy na prvňáčky. Nastupujících žáčků 
se ujali jejich starší spolužáci, žáci 9. tříd, kteří jim dělali průvodce. Na 
závěr školního roku si své role vymění a na oplátku se budou prvňáčci 
s nimi zase loučit. Na slavnostní pasování se přišla podívat a popřát dětem 
hodně štěstí i paní místostarostka naší MČ Mgr. Květuše Doležalová. Všem 
prvňáčkům ještě jednou přejeme pěkný začátek školní docházky, hodně 
úspěchů v učení a jejich rodičům jen samou radost ze svých dětí. 

 Mgr. Hana Pohlídalová, statutární zástupce školy

Pasování prvňáčků na Bosonožské

Poděkování
Děkujeme dětem a p. učitel-
kám z MŠ Oderská za pěkné 
vystoupení, které připravily pro 
naše starolískovecké babičky 
a dědečky v Klubu důchodců 
na ul. Kosmonautů a v Domo-
vě pro seniory na Mikuláškově 
náměstí.
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Exkurze do vlastních vzpomínek

Speciální lůžko pro imobilní klienty

Domov pro seniory na Mikuláškově náměstí se stará o 120 klientů. Žijí 
zde senioři různého stupně postižení, takže se zde můžete setkat s lidmi 
mobilními, mobilními jen částečně nebo i zcela imobilními.  Imobilním 
klientům zkvalitňuje život v domově velké množství kompenzačních po-
můcek, které toto zařízení pro své klienty pořídilo. Bez těchto speciálních 
kompenzačních pomůcek by se život řady klientů omezil, pouze na pobyt 
v pokojích. Babičky a dědečci mají v domově k dispozici různé typy cho-
dítek, polohovací křesla a pro ty zcela imobilní nechalo vedení domova 
vyrobit speciálně upravené lůžko, určené k vyvážení klientů do terénu. Toto 
specielně upravené lůžko si jako první vyzkoušel dlouholetý klient DSM 
pan Stanislav Pospíšil. Tento klient kvůli zdravotnímu stavu nemůže volit 
jinou polohu než polohu vleže. Proto dlouhou dobu pobýval jen v posteli 
svého pokoje. Speciální pojízdné lůžko, které vedení domova v letošním 
roce zakoupilo, umožnilo klienta vyvést z pokoje do společenských pro-
stor, na terasy a také do zahrady domova, která je v letních dnech tolik 
oblíbená nejen klienty, ale všemi návštěvníky DSM. Lůžko je poměrně 
lehké, snadno ovladatelné a opatřené postranicemi, jež jistí klienta proti 
pádu. Když jsme s panem Pospíšilem poprvé vyjeli do zahrady domova, 
v jeho tváři jsme mohli vidět radost, nadšení i slzy štěstí. Všichni, kteří byli 
tomuto „výletu“ přítomni, se v té chvíli neubránili dojetí. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a největší profesní organiza-
ce poskytovatelů sociálních služeb v ČR – Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb, vyhlásily týden od 4. do 10. října 2010 celostátním 
týdnem sociálních služeb. V rámci tohoto týdne bude probíhat celá 
řada odborných a osvětových akcí s cílem poskytnout široké veřejnosti 
informace o současné úrovni a možnostech v oblasti péče o staré 
a zdravotně hendikepované spoluobčany. Tento projekt má za cíl 
celé české veřejnosti ukázat, že sociální služby v ČR jsou kvalitní, 
dostupné, v současné době pomáhají statisícům lidí a plně zachovávají 
lidskou důstojnost. 
K projektu „Celostátní týden sociálních služeb“ se již druhým rokem aktivně 
hlásí i Domov pro seniory na Mikuláškově náměstí – moderní zařízení 
zajišťující péči o seniory – zřízené a provozované Statutárním městem 
Brnem. Jedním z projevů jeho aktivní účasti je i pozvání veřejnosti k ná-
vštěvě zařízení v rámci tzv. Dne otevřených dveří. Ten se uskuteční 

v úterý 5. října 2010 v době od 9.00 do 14.00 hodin.

Zájemcům bude nabídnuta prohlídka domova s odborným výkladem, 
včetně informací o poskytovaných sociálních službách. Jednotlivé 
vstupy do domova budou organizovány v hodinových intervalech (od 
9.00 do 14.00 hod.) a budou začínat vždy v celou hodinu.
Touto cestou zveme k návštěvě širokou veřejnost. Přijďte se podívat 
a zjistíte, že s využitím kvalitní sociální služby se dá i ve stáří žít aktivně 
a plnohodnotně. Jménem všech zaměstnanců Domova pro seniory 
na Mikuláškově náměstí všechny srdečně zve 

RNDr. Mgr. Helena Valkounová
ředitelka domova

Den otevřených dveří v Domově 
pro seniory na Mikuláškově náměstí

O tom, že ve Starém Lískovci žijí 
skvělí lidé, jsem přesvědčen už 
dlouho. Překvapila mě však zpráva 
ze začátku září, která moji hrdost, 
že jsem starolískovečák, ještě tro-
chu více pozvedla. Tiskem totiž 
proběhla zpráva, že jeden z našich 
rodáků úspěšně reprezentoval naši 
vlast, potažmo i naši městskou část 
na Mistrovství světa horských kol 
v disciplíně s názvem fourcross 
s označením 4X v kategorii mužů 
v kanadském městě Mont-Sainte-
Anne. Titul mistra světa si v poslední 
zatáčce dramatického závodu vybo-
joval dne 3. 9. 2010 třiadvacetiletý 
Tomáš Slavík, když na stříbrnou 
pozici odsunul obhájce titulu Aus-
tralana Jareda Gravese.
Na Mistrovství Světa v Mont St. 
Anne se odehrálo obrovské drama 
- od začátku až do konce. Vše za-
čalo kvalifikací, kdy Jared Graves, 
obhájce loňského titulu, měl defekt, 
kvalifikoval se na 31. Pozici, a tak 
značně zamíchal s rozřazením sa-
motných jízd. Tomáš Slavík vsadil na 
opatrnou jízdu a bral 6. místo.
Za umělého osvětlení se spustil 
závod, který byl opravdu napína-
vý a pro jezdce velice náročný. 
Závodem Slavík postupoval bez 

Mistr světa ze Starého Lískovce

problému až do semifinále, kde mu 
z první pozice explodovalo zadní 
kolo a celou trať musel absolvovat 
s defektem! Vše vyšlo a opravdové 
drama se strhlo až v samotném 
velkém finále, v nejdůležitější jízdě 
dosavadní kariéry Tomáše Slavíka. 
Od startu šel nejrychleji Graves a za 
ním jako jeho stín Slavík. Ve chvíli, 
kdy si všíchni mysleli, že je už dávno 
rozhodnuto, se Slavík velmi neče-
kaným manévrem dostává na první 
pozici a stává se MISTREM SVĚTA 
ve fourcrossu pro rok 2010. Tento 
titul dokázal vybojovat jako historic-
ky druhý český fourcrossař.
„Je to něco neuvěřitelnýho, ten 
trikot je prostě jinej, cítím se v něm 
jako ve snu. Je to můj největší 
úspěch, největší den mojí kariéry,“ 
řekl na tiskové konferenci úřadující 
mistr světa. „Každou jízdu jsem 
píchnul, ale vždy jsem dokázal dojet 
a postoupit. Jediná jízda bez pro-
blému byla ta finálová. Jared mi to 
v poslední zatáčce strašně otevřel, 
podjel jsem ho a sprintoval do cíle. 
Byl to neuvěřitelnej pocit...“
Slavík má tak čest vozit dres mis-
tra světa až do následujícího MS 
2011, a co víc? Má to privilegium 
mít až do konce své kariéry pruhy 
mistra světa na límci a rukávech 
svého dresu.
„Chtěl bych poděkovat svojí ro-
dině, svojí přítelkyni, kamarádům 
a v neposlední řadě sponzorům, 
kteří mi od samého začátku pomá-
hali, vkládali ve mě důvěru a právě 
díky těmto lidem jsem tam, kde teď 
jsem! Díky moc!“
Dovolte nám, pane Tomáši Slavíku, 
abychom vám touto cestou pogra-
tulovali k Vašemu titulu Mistra světa 
a popřáli vám mnoho dalších spor-
tovních i osobních úspěchů.

Mgr. Jiří Dvořáček
místostarosta

Zahájení školního roku 1.9.2010 
naší MŠ na Labské 7 proběhlo 
tradičně. Proč se ale, u slavnostně 
vyzdobené mateřské školy kolem 
15 hod., začíná houfovat skupina 
asi 18 tenageerů ? Ale hleďme, 
vždyť ta dívka je přece Anetka Ko-
mendová a ostatní její kamarádi z I. 
ročníku MŠ školního roku 1999-
2000, kteří  k milému překvapení 
vedení a personálu mateřské školy,  
přišli zavzpomínat na svá předškolní 
léta. 
Z tohoto srdečného setkání vznik-
lo foto ve „své“ třídě, podrobná 
prohlídka školy a „inventura“ za-
hradního vybavení pro děti, kte-
ré se mladým návštěvníkům jen 
těžko opouštělo po skončení této 
exkurze.

Tyto návštěvy nejenom potěší a po-
hladí na duši, ale jsou tím nejlepším 
vysvědčením o pedagogické práci 
naší mateřské školy .

Helena Obšilová, zást.řed. 
Mateřská škola,Brno,Labská 7
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Volby do zastupitelstev obcí

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí

Volby do Zastupitelstva města 
Brna a zastupitelstev jeho měst-
ských částí se uskuteční ve dnech 
15. a 16. října 2010. Volby do Se-
nátu Parlamentu České republiky 
se v Městské části Brno-Starý Lís-
kovec nekonají.
Na jiném místě tohoto zpravodaje 
si můžete přečíst, že od posledních 
voleb (do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR) se čísla volebních 
okrsků a jejich sídla nezměnila. 
Rovněž rozdělení ulic do jednotli-
vých okrsků zůstalo nezměněno.
Pro každé ze zastupitelstev (Za-
stupitelstvo města Brna a pro 
Zastupitelstvo městské části Br-
no-Starý Lískovec) bude vytištěn 
v souladu s ustanovením zákona 
č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně a do-
plnění některých dalších zákonů ve 
znění pozdějších předpisů jeden 
společný hlasovací lístek. Kandidáti 

Starosta městské části Brno-Starý Lískovec podle § 29 zákona č.  
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva města Brna a do Zastupitelstva městské 
části Brno-Starý Lískovec se uskuteční ve dnech 

15. října 2010 od 14.00 do 22.00 hod. a
16. října 2010 od 8.00 do 14.00 hod.

ve volebním okrsku č. 207
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Mikuláškovo nám., Osová, Palachovo náměstí, U Penzionu

ve volebním okrsku č. 208
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Čermákova 22–32, ulice Kosmonautů 1–15 lichá 

ve volebním okrsku č. 209
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Klobásova, U Pošty

ve volebním okrsku č. 210
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Čermákova 1–20, Elišky Přemyslovny, Hermannova, Kroupova,  
Máchalova, Malešovská, Malostranská, Martina Ševčíka, Příčky, Pšikalova, 
Svah, Šoustalova, Točná, U Leskavy

ve volebním okrsku č. 211
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Karpatská, Kurská, Valašská

ve volebním okrsku č. 212
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Sevastopolská

ve volebním okrsku č. 213
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská, Krymská

ve volebním okrsku č. 214
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Irkutská, Jemelkova, U Hřiště

ve volebním okrsku č. 215
volební místnost:  ZŠ Bosonožská 9
ulice: ulice Kosmonautů 2, 17 - 23, Kyjevská 

každé volební strany budou  uve-
deni v samostatných zarámovaných 
sloupcích. Hlasovací lístek může 
být oboustranný.

Jak hlasovat při komunálních 
volbách
Základním principem je, že počet 
hlasů pro stranu je součtem hla-
sů pro její kandidáty. Přednostní 
(preferenční) hlasy ve formě, jak 
jsou známy např. z voleb Posla-
necké sněmovny, v komunálních 
volbách neexistují. Voliči dávají 
hlasy jednotlivým kandidátům a platí 
pětiprocentní práh pro vstup do 
zastupitelstva pro celou volební 
stranu. 
Každý volič má tolik hlasů, kolik se 
volí členů zastupitelstva.  Počet čle-
nů zastupitelstva je uveden v záhlaví 
hlasovacího lístku – v MČ Brno – 
Starý Lískovec je to 21 členů. Volič 
může uplatnit všechny své hlasy, jen 

několik z nich nebo žádný (což už 
samozřejmě pozbývá smyslu). Hlasy 
se započítávají jednotlivým platným 
kandidátům podle následujících 
pravidel:

Volič označí • jednu volební stra-
nu a nic jiného. Hlasuje tedy 
pro všechny kandidáty této 
strany od prvního po poslední-
ho. Strana jako taková získává 
v podmínkách MČ Brno – Starý 
Lískovec 21 hlasů, což je důle-
žité pro překročení již zmíněné 
pětiprocentní hranice. 
Má-li strana méně kandidátů než • 
21, získává jenom tolik hlasů, 
kolik je kandidátů. Zbývající hla-
sy může volič použít, viz dále.
Volič označí • jednu volební stra-
nu a jednotlivě další kandidáty 
jiné strany – jiných stran: při 
tomto způsobu úpravy hlasova-
cího lístku se při sčítání nejprve 
započtou hlasy jednotlivě ozna-

ve volebním okrsku č. 216
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 1 – 21, Vltavská 1, 3

ve volebním okrsku č. 217
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 23–45 

ve volebním okrsku č. 218
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Labská 1–9, Oderská 1–12

ve volebním okrsku č. 219
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Vltavská 2–8 sudá, Vltavská 5–21 lichá 

ve volebním okrsku č. 220
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Labská 11–37 

2. Právo volit v Městské části Brno-Starý Lískovec do Zastupitelstva města 
Brna a do Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec má státní 
občan České republiky nebo státní občan jiného státu, jemuž právo volit 
přiznává mezinárodní úmluva vyhlášená ve sbírce mezinárodních smluv 
(občan členského států Evropské unie), který alespoň ve druhý den voleb 
dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v Městské 
části – Brno – Starý Lískovec. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě 
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR. 
Tito rovněž předloží průkaz o povolení k pobytu na území ČR.

3. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do 
zastupitelstev obcí hlasovací lístky. Ve dnech voleb  může volič obdržet 
hlasovací lístky i ve volební místnosti.

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

V Brně dne 10. září 2010 

Vladan Krásný
starosta MČ Brno-Starý Lískovec

čeným kandidátům. Označená 
volební strana pak obdrží zbý-
vající hlasy do 21, které budou 
připsány kandidátům v pořadí 
od shora dolů. V případě, že 
volič označí 21 kandidátů mimo 
označenou stranu, pak logicky 
žádný z kandidátů označené 
strany nezískává hlas.
Volič označí pouze • jednotlivé 
kandidáty (a nikoliv volební 
stranu) ať ze stejné volební stra-
ny či různých volebních stran: 
hlas se započte každému jed-
notlivě označenému kandidátu. 
Nesmí však být označen větší 
počet kandidátů, než je 21.
Při označení volební strany se • 
k případnému označení jejích 
vlastních jednotlivých kandidá-
tů (preferencí) nepřihlíží.

Převzato od ČSÚ Praha, upraveno.
-nov-
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Prohlášení Rady městské části Brno-Starý Lískovec 
k volební inzerci politické strany NEZ-DEM
Vzhledem k tomu, že v předvolební inzerci 
politické strany NEZ-DEM jsou uveřejňovány 
evidentní nepravdy, polopravdy a zavádějící 
informace, považuje Rada městské části za 
nutné se k textu této inzerce vyjádřit.

Žádné zakázky nejsou a nebyly v tomto 
volebním období předražovány. U všech 
proběhla řádná  nabídková a výběrová ří-
zení, v souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách. Navíc, konkrétně na podnět  
NEZ-DEM, byla tato výběrová řízení opa-
kovaně kontrolována nadřízenými orgány, 
včetně Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže. A to vždy bez jakýchkoliv výhrad. 
Žádná z firem, které realizují jednotlivé prá-
ce a zakázky na území městské části, není 
ani v příbuzenském, spřízněném nebo jiném 
vztahu k žádnému členu Rady městské 
části, ani k uvolněným funkcionářům!!! 

Prohlášení  NEZ-DEM o chystaném a do-
konce odhlasovaném zdražení nájemného 
v obecních bytech je zcela nepravdivé. Ná-
jemné nebylo navýšeno již v minulém roce 
a současná Rada městské části v součas-
ném složení o jeho navýšení ani nejednala, 
ani ho nepřipravuje.

Byty jsou přidělovány na základě pravidel 
schválených  Zastupitelstvem městské části 
Brno-Starý Lískovec, jsou veřejně přístup-
ná, přidělování bytů je zcela transparentní 
a neovlivnitelné. 

Služební vozidlo je využíváno zaměstnanci 
a úředníky ÚMČ Brno-Starý Lískovec k pl-
nění pracovních úkolů. Vozidlo bylo zakou-
peno na základě doporučení nadřízených 
orgánů, které shledaly používání soukro-
mých vozidel jednotlivých zaměstnanců pro 
výkon pracovních úkolů za právně sporné 
a nehospodárné. 
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Přívalové  deště  prověřily hasiče

Jednotka sboru dobrovolných ha-
sičů MČ-Brno Starý Lískovec byla 
vyslána krajským operačním stře-
diskem Hasičského záchranného 
sboru dne 23.7.2010 ve 23:52 
na Ulici Jemelkovu (č.p.66), kde 
při přívalových deštích došlo k za-
plavení garáže tohoto rodinného 
domu. Jednotka vyjela na místo 
události s vozem Tatra 148 CAS 
32 v počtu 1+2.
Na křižovatce ul.Točná - Klobásová 
však zjistila, že je zde v tvořící se 
vodní laguně uvízlý osobní automo-
bil. Toto vozidlo jsme za pomoci 
zásahového vozidla a lana vyprostili 

a průzkumem okolí zjistili, že voda 
ohrožuje dům na ulici Klobásová 
(č.p.33). Průzkum ukázal, že jsou 
ucpané kanálové vpusti blátem 
a kamením, proto byly otevřeny. 
Ulice Klobásová byla v tuto dobu 
uzavřena Policii ČR a my  dále tyto 
vpusti vyčistili a uzavřeli.
Po příjezdu na ulici Jemelkovu  
(č.p.66) jsme zpozorovali neustále 
přitékání velkého množství vody od 
Kamenného vrchu a z laguny, která 
se utvořila na tramvajové zastávce 
Dunajská.
Na odčerpání vody z tramvajového 
kolejiště, zahrady a garáže rodin-
ného domu  nasazujeme plovoucí 
čerpadlo a opět se snažíme vyčistit 
ucpané kanály na  této ulici. Na 
místě je s námi přítomna hlídka 
Městské policie a starosta naší 
městské části, který o vzniklé situ-
aci informuje dispečink Dopravního 
podniku města Brna.
Po návratu na hasičskou zbrojnici 
nad ránem, jsme opět povoláni na 
odčerpávání zatopených garáží do 
MČ - Brno Slatina na ulici Langero-
vu, kde spolu s dalšími dobrovol-
nými a profesionálními jednotkami 
požární ochrany likvidujeme násled-
ky této spouště.
Ráno v 8:00 se vracíme na hasič-
skou zbrojnici, měníme výzbroj, 

výstroj a povoláváme další členy 
naší jednotky na střídání.
V 8:34 vyjíždíme k zaplavenému 
sklepu a garáži na ulici Malostran-
ská (č.p.48).
I zde odčerpáváme vodu za pomoci 
plovoucího a kalového čerpadla, 
i sousední zatopenou zahradu.
Na zpáteční cestě dostává naše 
jednotka zprávu o zaplavení čtyř 
tenisových kurtů na ulici Klobásové. 
Průzkumem jsme zde zjistili spolu 
s oznamovatelem a správcem ob-
jektu výšku hladiny vody asi 60 cm. 

K odčerpání vody nasazujeme 2 ks 
požární stříkačky PS 12, dvě kalová 
a jedno plovoucí čerpadlo. Po ob-
hlídce okolí jsme zjistili, že voda na 
tenisové kurty stále přitéká z části 
zaplaveného koupaliště a fotbalo-
vého hřiště, proto povoláváme na 
místo posilové jednotky požární 
ochrany.
Na pomoc přijíždí jednotky Hasič-
ského záchranného sboru Brno 
- Lidická a Odborného učiliště po-
žární ochrany Brno, ti nám výrazně 
pomohli odstranit tuto obrovskou 
lagunu vody. Po poklizení techniky, 
výzbroje a předání místa události 
správci objektu se po 20 hodi-
nách od prvního výjezdu vracíme 
ve 20:00 zpět na základnu s vědo-
mím, že jsme pomohli nejen našim 
spoluobčanům, ale také občanům 
MČ Brno-Slatina  v boji s tímto ni-
čivým přírodním živlem.

Karel Maršálek
velitel družstva JSDH 

MČ Brno-Starý Lískovec

Motivační 
program pro ženy

Centrum naděje a pomoci pořádá 
od 14.9.2010 Motivační program 
pro ženy. 
V průběhu osmi setkání vždy 1x týd-
ně účastnice mají možnost sdílení 
o radostech i těžkostech všedního 
i nevšedního života, podpořit zno-
vunalezení své krásy a svých darů, 
uvědomění si své jedinečnosti.
Setkání budou probíhat v prosto-
rách Centra naděje a pomoci (CE-
NAP) na Vodní13, Brno. 
Kurz je financován z Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím 
OP LZZ,a pro účastnice je posky-
tován zdarma.
Přihlášky a další informace 
naleznete na www.cenap.cz, 
tel.: 543 331 471.

Švestkové muffiny

Ingredience:
85 g rozpuštěného a vychladlého 
másla, 2 velká vejce rozšlehaná, 
200 ml mléka, 140 g krupicového 
cukru, 1/2 sáčku vanilinového 
cukru, 250 g hladké mouky pro-
sáté s 1 lžičkou prášku do pečiva, 
1 lžička jemně mleté jedlé sody, 
15 nakrájených švestek + balíček 
skořicového cukru, hrst naseka-
ných mandlí

Jak dlouho?
Doba přípravy:•  15 minut
Pečení: 20–25 minut• 

Počet porcí
12 kousků• 

Příprava jídla:
1.  Troubu předehřejte na 200, 

horkovzdušnou na 180 stup-
ňů. Do každého z dvanácti 
důlků formy na muffiny vložte 
papírový košíček.

2. Ve džbánku promíchejte 
máslo, vejce, mléko, cukr 
a vanilku. Do středně velké 
mísy prosijte mouku s kypři-
cím práškem, přidejte sodu 
a nakrájené švestky se skoři-
covým cukrem a promíchejte. 
Tekuté přísady přilijte do mísy 
s moukou a krátce zamíchejte 
– pozor, nepřemíchat!

3.  Lžící rozdělte těsto do ko-
šíčků,posypte mandličkami, 
vložte plech do trouby a pečte 
dvacet až pětadvacet minut, 
aby byly muffiny pevné a na 
povrchu zlatavé.

Gourmet
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Výběrové řízení je zveřejněno 
na úředních deskách města a měst-
ských částí  a na internetové ad-
rese www.brno.cz (Správa města 
> Magistrát města Brna > Úsek 
hospodářský > Bytový odbor > 
Půjčky z FRBmB).  
O půjčku mohou vlastníci nemovi-

Město poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení

tostí požádat v termínech od 1.9. 
do 15. 10. 2010 a od 1. 12. 2010 
do 15. 1. 2011. Žádosti na přede-
psaném formuláři jsou přijímány na 
Bytovém odboru na Malinovského 
nám. 3 nebo na úřadech městských 
částí, na jejímž území se opravova-
ná nemovitost nachází. Formuláře 

jsou k dispozici na všech úřadech, 
kde se žádosti podávají, a na výše 
uvedené internetové adrese. 
K zajištění půjček z Fondu rozvoje 
bydlení nepožaduje město ručitele. 
Tyto půjčky jsou jištěny zřízením 
zástavního práva k opravované 
nemovitosti ve prospěch města 
po dobu splácení. 
Smlouvu o půjčce vyhotoví Bytový 
odbor zdarma a poplatky za vedení 
účtu hradí město. Žadatel hradí 
poplatek za zápis vkladu zástavní-
ho práva do katastru nemovitostí. 

Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území města 
Brna půjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu bytových a rodin-
ných domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje pro-
střednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát roč-
ně výběrové řízení.

účel půjčky lhůta splatnosti horní hranice půjčky

obnova střechy 5 let 250 tis. Kč/rodinný dům
350 tis. Kč/bytový dům

zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení
ve stávajícím bytě

5 let 60 tis. Kč/byt. jednotka

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotka

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 110 tis. Kč/dům
zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč/dům
obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna oken a venkovních dveří, 
oprava balkonu, lodžie

5 let 120 tis. Kč/byt. jednotka

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím bytě nebo obnova 
bytového jádra

5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku

rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku
vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo půdní vestavbě 
(max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let 400 tis. Kč/byt. jednotka

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům
ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo,
rozvody)

5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě
200 tis. Kč/rodinný dům

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotka

Finanční prostředky čerpá žadatel 
dle konkrétních účelů v níže uve-
dené tabulce. Po úplném splacení 
půjčky zajistí město výmaz zástavní-
ho práva v katastru nemovitostí. 
Bližší informace o půjčkách z Fon-
du rozvoje bydlení mohou občané 
získat na Bytovém odboru MMB 
na Malinovského nám. 3, dveře. č. 
280 a 281,  nebo na telefonních čís-
lech 542 173 502, 542 173 245 
a 542 173 287. 

Bytový odbor MMB

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, která je k vyzvednutí 
na ÚMČ Brno-Starý Lískovec, Klobásova 9 (cca 14 dnů před zahájením 
sběru, vlastní tašky se nebudou vracet):

Podatelna – v úřední hodiny
PO:  8.00–17.30
ÚT:  7.30–13.00 
ST:  8.00–17.30 
ČT:  7.30–13.00 
PÁ:  7.30–13.00 

Odbor všeobecný, Jarmila Kaplanová, II. patro, dv. č. 307 – v úřední 
hodiny 
PO a ST: 7.30–17.30  

a tu v určených termínech svozu dle následujícího harmonogramu sběru 
textilu v říjnu 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 další-• 
mu zpracování na čistící textil, výrobu koberců, jako izolační materiál)

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

Děkujeme za Vaši účast na snaze maximálně ekologicky využít textilní odpad.

Sběr použitého textilu

Termín svozu Ulice

11.10.2010 Irkutská 1–3, Irkutská 2–8, Krymská 1–15, Kurská 
2–8, Kyjevská 1–3, Kyjevská 7–17, U Hřiště 9–17

12.10.2010 Karpatská 1–9, Kosmonautů 1–23, U Pošty 1–9, 
U Pošty 2–10, Valašská 1–7

13.10.2010

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

14.10.2010
Mikuláškovo nám. 1–6, Mikuláškovo nám. 10–17, 
Osová 2–8, Vltavská 1–21, Vltavská 2–8, Oderská 
1–9, Oderská 6–12

18.10.2010 Dunajská 1–45, Labská 1–37
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Informace z usnesení 123. schů-
ze Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 3. 8. 2010:
– schválila smlouvu, kdy předmě-

tem je zateplení obvodového 
pláště domu zvláštního určení, 
ul. Kosmonautů č.o.17

– schválila smlouvu, kdy před-
mětem je zateplení obvodové-
ho pláště domu zvl. určení, ul. 
Kosmonautů č.o. 19

– schválila podání žaloby o vykli-
zení bytu č. 44, ul. Kosmonau-
tů č.o.17

– schválila návrh SmB  - vymeze-
ní místní komunikace nebo je-
jich úseků, jež lze užít ke stání 
vozidel po zaplacení ceny

Informace z usnesení 124. schů-
ze Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 18. 8. 2010:
– schválila opravu bytového jádra 

v bytě č. 5, Osová č.o. 6
– schválila uhrazení dosud ne-

umořené částky za výměnu 
plastových prvků v bytě č.20, 
Osová č.o.4

– schválila slevu na nájemném za 
výměnu plastových prvků,  byt 
č. 28, Labská č.o.3

– schválila snížení  nájemného na 
dva měsíce o 10% firmě BONA-
PO, z důvodu havárie dešťové-
ho svodu

– schválila prodloužení smlouvy 
o umístění zařízení veřejné radi-
otelefonní sítě na střeše objek-
tu Kurská č.o.2

– schválila sloučení finančních 
prostředků, které budou pou-
žity na rekonstrukci dětského 
hřiště U Hřiště 9-17

– schválila opravu zemního povr-
chu na sportovním hřišti Miku-
láškovo nám.

– neschválila vyřazení úseků míst-
ních komunikací ze seznamu 
ne udržovaných místních komu-
nikací

– schvaluje pro zajištění zimní 
údržby zhotovitele David Ska-

Zprávy z radnice

la S.D Garden, Poříčská 438, 
549 32 Velké Poříčí

– souhlasí s úpravou ploch veřej-
né zeleně – ul. Dunajská č.o.7 
a Kyjevská č.o.11 – dvouřadé 
uspořádání nášlapných dlaž-
dic, výsadby keřů apod.

– vzala na vědomí vyjádření Koo-
perativa, pojišťovna, a.s. o ne-
poskytnutí plnění ve škodní 
události č. 4103033986

– souhlasila s uhrazením škodní 
události – poškození pneuma-
tiky

– souhlasila s ukončením smluv 
na pronájmy pozemků pod ga-
ráží a garážových dvorů a se 
sepsáním nových smluv

– doporučila ZMČ souhlasit 
s nabytím pozemku p.č. KN 
1679/10 do vlastnictví SmB

– doporučila  ZMČ souhlasit se 
směnou pozemků v k.ú Starý 
Lískovec za pozemky v k.ú. Bo-
sonohy

– souhlasila s požadavkem neza-
jištění bezpečného přechodu 
pro chodce na ul. Kosmonautů 
nebo snížením rychlosti na ul. 
Kosmonautů v úseku mezi uli-
cemi Osová a U Pošty, případ-
ně kombinací obojího

– souhlasila s návrhem MP na 
doplnění svislé dopravní značky 
Zákaz stání na ul. Dunajská  na 
levé straně při vjezdu do jedno-
směrného úseku k domům, ře-
šení opakované neprůjezdnosti

– souhlasila s požadavkem na 
zajištění průjezdnosti a omeze-
ní parkování na ul. Kroupova 
– Zákaz stání za odbočkou na 
ul. Klobásovu ve směru ke kři-
žovatce ul. Kroupovy a Příčky

– schválila umístění volební pre-
zentace politických stran ve 
zpravodaji

– souhlasil s provedením akce 
„Básnící v ulicích“

– revokovala usnesení č. 13/122 
a souhlasila s tím, aby pro re-
alizaci zakázky „Zateplení štítů, 

stropů v technických místnos-
tech a výměna sklepních oken 
na ul. Kosmonautů č.o.23“ 
byl vybrán uchazeč REMOPA, 
s.r.o.

– vzala na vědomí rezignaci Mgr. 
Marka Sklenáře na členství 
v komisích RMČ z rodinných 
důvodů a jmenovala  nové čle-
ny

– souhlasila s uhrazením škodní 
události, úraz při zimní údržbě

– schválila konání druhého roční-
ku „Dne radnice MČ Brno-Sta-
rý Lískovec“ a text dopisu pro 
partnery akce

– schválila RO č. 45,46
– vzala na vědomí nevyplacení 

dotace organizaci Orel jednota 
Brno z důvodu neúčasti na akci 
Hody – Blatnička

– vzala na vědomí Zápis ze zase-
dání sociálně zdravotní komise 

– schválila firmy pro oslovení 
k podání cenové nabídky na 
akci „Rekonstrukce schodiště 
a opěrné zídky u objektu České 
pošty s.p. na ul. U Pošty

Informace z usnesení 125. schů-
ze Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 1. 9. 2010
– schválila výměny bytů
– schválila pronájem volných bytů 

– byt č. 26, Kyjevská č.o.3; byt 
č. 14. Labská č.o.9

– souhlasila s dohodou o záni-
ku nájmu, byt č. 21, Dunajská 
č.o.39

– vzala na vědomí souhlas SmB 
o nájmu bytu na ul. Kosmonau-
tů č.o.17 a schválila uzavření 
smlouvy

– vzala na vědomí přechody ná-
jemního práva

– souhlasila s uzavřením smlouvy 
o nájmu k bytu, byt .č 23, Ky-
jevská č.o.3

– schválila smlouvo o dílo, před-
mětem je oprava zdravotech-
nické instalace v bytových pa-
nelových domech

– souhlasila s oslovením ucha-
zečů na zakázku „Dodání a in-
stalace elektronických rozdě-
lovačů topných nákladů (RTN) 
v bytových domech“

– uzavření dodatků ke smlouvě 
o nájmu bytů pro PVO v přístav-
bách bytových domů Labská 
č.o.31 a 33

– schválila smlouvu  s firmou 
REMOPA s.r.o. za zateplení 
štítů, stropů a výměnu sklep-
ních oken na u.l. Kosmonautů 
č.o.23

– schválila uzavření nájemní 
smlouvy o umístění zařízení na 
střeše objektu Kurská č.o.2 
s firmou  Telefónica O2 Czech 
Republic

– vzala na vědomí pořádání kul-
turní akce „Živý Lískovec“

– schválila RO č. 47,48,49,50
– trvala na svém usnesení č. 

15/122 – Dopravní telematika
– jmenovala starostu členem kon-

kurzní komise v řízení na místo 
ředitelky ZŠ a MŠ, Brno, Elišky 
Přemyslovny 10

– schválila podání žaloby o vykli-
zení bytu č. 10, ul. Kyjevská 
č.o.3 a bytu č. 4, Dunajská 
č.o.43

– doporučila ZMČ souhlasit 
s podáním žádosti na svěření 
pozemků za účelem pronájmu 
budoucím vlastníkům garáží

– schválila smlouvu, kdy předmě-
tem je oprava části krytu finální-
ho povrchu z litého asfaltu hřiš-
tě pro míčové hry, Mikuláškovo 
nám.

– schválila pro zajištění úprav 
ploch veřejné zeleně na ul. Du-
najská č.o.7 a Kyjevská č.o.11 
firmu David Skala S.D. Garden, 
Velké Poříčí 438

– navrhla na finanční ohodnoce-
ní za ráci ve II.pololetí školního 
roku 2009/2010 ředitele

– vzala na vědomí koncepční ma-
teriál „Obecní školství v městě 
Brně“

– pověřuje ředitelku MŠ Oderská 
podáním žádosti o prodloužení 
termínu pro splnění požadavku 
na zajištění odpovídajících pa-
rametrů umělého osvětlení

– schválila podání reklamace vad 
na vícegeneračním hřišti Boso-
nožská

Brněnská obecně prospěšná 
společnost A Kluby ČR pomáhají-
cí lidem se závislostí na alkoholu, 
hazardním hráčství a lidem znevý-
hodněným na trhu práce, vstupují 
do nového školního roku hned 
několika akcemi pro veřejnost.
29. 9. můžete navštívit Den otevře-
ných dveří v našem Centru pod-
pory zaměstnanosti na Křenové 
62a v 1. patře. V 10.00 proběhne 
přednáška na téma Dítě a počí-
tač – o závislosti dnešních dětí 
na počítači a internetu, ve 14.00 
workshop pro zaměstnavatele, kteří 
mají zájem zapojit se do projektu 

A kluby

tzv. pracovních míst na zkoušku.
1. 10. můžete od 13.00 do 
18.00 navštívit náš stánek na 
Kobližné a vyzkoušet si jaká 
je cesta „Na dno láhve a zpět“.
8. 10. se uskuteční finále pě-
vecké soutěže pro děti a mlá-
dež Slavíci ve školní lavici, 
v 10.00 v Sále Břetislava Bakaly.
A ti, co nestihnou ani jednu z akcí 
nebo se na ně nemohou dostavit, si 
nás mohou poslechnout na stanici 
Český rozhlas Brno 24. 9. v 10.30 
v relaci Zdraví a 30. 9. v odpoled-
ním Randesvous.

KJM Brno, 
pobočka Kurská 1 

Vás srdečně zve na 
– přednášku doc. PhDr. Jiřího 

Sedláka, CSc. 
Humoristé evropského Východu 
v úterý 5. října v 10.00 hod. 

–  na cestopisné promítání 
Marie Klementové 

Sokotra – ostrovní perla v In-
dickém oceánu v úterý 12. října 
v 17.00 hod. 

– slavnostní pasování prvňáč-
ků na čtenáře knihovny 

ve čtvrtek 7. října od 13.00 do 
18.00 hod. 

- výstavu Za stromy roku 2010 
výstava finalistů soutěže strom 
roku 2010 od 20. 9. do 14. 10. 
s hlasováním do 10. 10. 2010 

- autorské čtení Jana Buriana 
Přízrak v nákupním středisku 
v úterý  26. října v 17.00 hod. 

Na všechny akce vstup volný.
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Tip na výlet – Akátová věž Výhon
Ve slunečných dnech babího léta 
jsme se vydali na výlet do Židlo-
chovic. Město leží 20 km jižně od 
Brna v Dyjsko - svrateckém úvalu 
na soutoku řek Svratky a Litavy (Ce-
zavy) 190 m n.m. na úpatí masivu 
Výhonu, který je severozápadním 
zakončením Ždánického lesa. Zlá-
kala nás nejen  nově postavená  
akátová rozhledna na židlocho-
vickém kopci Výhon, ale i snadná  
dopravní dostupnost autobusem  
č. 505 z hlavního autobusového 
nádraží v Brně. Odjezd z Brna 
z autobusového nádraží je v 8. 00 
nebo v 10. 00h linkou číslo 505. 
V Židlochovicích jste za 42 minut 
a v místním Regionálním  informač-
ním centru s vinotékou, které na-
jdete kousek za radnicí, dostanete 
mapku s turistickými trasami. Koupit 
si můžete turistickou  známku s žid-
lochovickou  rozhlednou, či ochut-
nat nebo zakoupit vinařské produkty 
z regionu Židlochovicka.
Po žluté značce se vydejte do 
přírodního parku Výhon s pěknou  
naučnou stezkou ,  která je tvořena 
11 tematickými panely. Projdete 
se malebnou krajinou tvořenou 
sady, zahradami, vinicemi, lesíkem 
a travnatými lady. . Výhon patří mezi 

nejbohatší paleontologické lokality 
na Moravě. V minulosti zde byly na-
lezeny unikátní pozůstatky spodních 
čelistí velryby, žraločí zuby, ostny 
a destičky ježovek. Toto území je 
chráněnou oblastí s množstvím bo-
tanických zajímavostí.Vyskytuje se 
zde řada chráněných rostlin, jsou 
jimi například: vstavač vojenský, 
len žlutý,pětiprstka žežulník, hloh 
jednosemenný aj. Na území parku 
je registrováno 66 druhů ptáků. 
Mezi nejvzácnější patří vlha pestrá, 
strnad luční a pěnice vlašská.Vrchol 
masivu Výhon dosahuje nadmořské 
výšky 354,5 m. n. m. spolu s výš-
kou podesty vyhlídky rozhledny 
+14,5 m tvoří dohromady celko-
vou nadmořskou výšku 369,0 m n 
m.a je tak nápadnou dominantou 
s nádherným  panoramatickým vý-
hledem do rovinaté krajiny Dyjsko-
Svrateckého úvalu.
Po překonání 76 schodů se vám 
jako na dlani otevře vyhlídka na 
všechny obce jižně od Brna: Modři-
ce, Tuřany s typickými věžemi pout-
ního kostela, Chrlice s typickými 
obilními sily, Rajhrad s dvěma kláš-
tery. Severně od našeho stanoviště 
je na obzoru Drahanská vrchovina, 
na jejímž úpatí můžeme dohlédnout 

k Pozořicím, k Viničným Šumicím 
a zřetelně jsou také vidět objekty 
cementárny v Mokré. Poněkud blíže 
spatříte Pracký kopec s Mohylou 
míru, pěkný pohled je i na Brno. 
Typická silueta vám umožní brzy 
se orientovat a mimo dominanty 
Špilberk a Petrov rozeznáte i další 
budovy. Až daleko na obzoru za 
Špilberkem naleznete typický kužel 
Babího lomu s rozhlednou neda-
leko Lelekovic. Nelze opomenout 
zajímavé panorama od Hádů až 
po sídliště Bohunice a Starý Lís-
kovec s výškovou budovou fakultní 
nemocnice. Myšlenou čarou přes 
Rajhrad a rajhradský klášter vás 
zavede zrak ke kostelu v Ořechově.
Přesně na západě spatříte mračna 
vodní páry z odpařovačů jaderné 
elektrárny v Dukovanech. Při zvláště 
jasném počasí můžeme dohlédnout 
až k náměšťským lesům u Mohelna, 
kde je na Zeleném kopci známá roz-
hledna Babylon. Nepřehlédnutelná 
silueta Pavlovských kopců na jižní 
straně, včetně svatého Kopečku 
u Mikulova, není posledním ob-
jektem který můžete z rozhledny 
shlédnout. V dáli vystupují mezi 
rakouským Hollabrunem a Mistel-
bachem Liské hory (Leiser Berge), 

které jižní obzor uzavírají. Blíže v Ra-
kousku nedaleko Mikulova je ještě 
jedna dominanta vytvářející kuželo-
vitý útvar – Höllenstein s nedalekým 
hradem Falkensteinem Doporučuji 
si vzít na výlet dalekohled.
Po zelené značce se vrátíte do 
Židlochovic. Součástí turistické-
ho okruhu je v blízkosti centra 
města gotická zvonice s pěknou 
sadovou úpravou. K doplnění te-
kutin a zahnání hladu doporučuji 
restauraci s výbornou pizzou hned 
vedle radnice.  Máteli ještě chuť 
a sílu poznávat další zajímavosti, 
tak je tu pěkný zámek a zámecký 
park o rozloze 23 ha. V anglickém 
parku roste 25 druhů jehličnatých 
stromů a 87 druhů listnatých dře-
vin. Zajímavou stavbou je Robertův 
cukrovar. V roce 1880 zde bylo 
zavedeno první elektrické osvětlení 
na Moravě. Nyní je v zachovalých 
památkově chráněných částech 
obchodní centrum, tělovýchovné 
zařízení a obytná čtvrť.
 Pak už nezbývá než dojít na neda-
lekou autobusovou zastávku a opět 
linkou 505se vrátit v 16.57 hodin.
zpátky do Brna . Přeji pěkné počasí 
a dobrou náladu!

Taťana Absolínová

Celková výška rozhledny: 17,7 m
Vyhlídková plošina: 14,5 m
Nadmořská výška turistického areálu: 355 m. n. m
Nadmořská výška vyhlídkové plošiny: 369,5 m
Počet schodů: 76 (z toho 3 betonové, 61 dřevěných, 
12 kovových
GPS souřadnice: Loc: 49°2'31.017"N, 16°38'20.37"E
Zahájení stavby: 27. 2. 2009
Uvedení do provozu: 1. 8. 2009
Stavební materiál: akátové dřevo
Projektant rozhledny: Ing. arch. Pavel Jura
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2. ročník country-folkového fes tivalu Živý 
Lískovec 2010 je úspěšně za námi.
Ale než jsme si mohli říci, že to skutečně 
byl úspěšný ročník, předcházely tomu 
téměř roční přípravy. Ty byly hlavně o za-
jištění kapel a různých drobností, které 
je třeba řešit dlouho dopředu. Na jarní 
schůzce už jsme řešili podrobnosti: jaký 
bude doprovodný program, kolik soutěží 
pro děti, zda máme určitě domluvené 
podium a zvukaře a že na nás kapely 
nezapomněly. A ke konci školního roku 
se rozběhla i mediální kampaň na rádiích 
a v tiskovinách, ale také na internetu.
Nakonec jsme se dočkali prvního zářijo-
vého víkendu. Přípravy na sobotní festival 
bylo třeba začít už v pátek, kdy jsme 
spolu s 35tičlenným servisním týmem 
připravovali areál mezi kostelem a školou 

na ul. El. Přemyslovny. Bylo třeba postavit 
oplocení, zázemí pro muzikanty, rozmístit 
toalety, postavit malé tee-pee. Nedočkavě 
jsme vyhlíželi sobotní ráno a počasí, které 
se stále měnilo, nehledě na předpověď. 
Kolem oběda nás polil déšť a rozhodovali 
jsme o přesunu do sokolovny. Nakonec ale 
všechny pozitivní hlasy přehlušily ty méně 
optimistické, v rychlosti jsme dostavěli 
podium a ve 14 hodin otevřeli areál. Počí-
tali jsme s tím, že návštěvnost bude díky 
počasí menší nebo alespoň stejná jako 
v loňském roce, ale záhy po otevření areálu 
se u vstupu vytvořil chumel návštěvníků, 
který neopadl až do 17 hodin.
A co bylo pro všechny vlastně připraveno? 

Pro milovníky hudby to byly kapely Žalman 
a spol., Hop Trop, Nezmaři, F.T.Prim, Ran-
gers band, Tabáskova partyja a písničkář 
Pepa Štross, který také celý večer provázel 
laskavým slovem. Pro děti, ale nejen pro 
ně, byl připraven doprovodný program: 
parní vláček, šlapadla, trampolína a ská-
kací hrad. Skutečně pro děti bylo součástí 
festivalu odpoledne her a soutěží, kdy děti 
mohly vyzkoušet střelbu z luku, jak se 
balí spacák a další aktivity. Na všechny 
pak čekala odměna v malém indiánském 
stanu, kam se děti mohly podívat. 
Protože počasí už odpoledne nezlobilo, 
krom drobné večerní přeháňky, čekal nás 
lehce studený podvečer. Nedělní úklid už 

jen potvrdil sobotní předpoklady, že si 
cestu na tento ročník našlo skoro 800 
návštěvníků. Je to pro nás zavazující, 
protože bychom chtěli další ročník Živé-
ho Lískovce opět připravit a přivézt do 
Starého Lískovce další známé osobnosti 
country a folkové scény.
Dovolte mi poděkovat všem, kdo letošní roč-
ník jakkoliv podpořili, ale zvláště skautům 
našeho skautského střediska, kteří se ve 
spolupráci s naší farností velmi zapojili nejen 
do příprav, ale i do průběhu festivalu.
Fotografie a další informace můžete nalézt 
na oficiálních webech:
www.2010.zivyliskovec.eu a 
www.facebook.com/zivyliskovec.

David Kolínek, zástupce vedoucího 
skautského střediska, zastupitel, KDU-ČSL

STAROLÍSKOVECKÉ

VINOBRANÍ
2010

PROGRAM:

Sobota 2. října Neděle 3. října
Sokolovna - Máchalova 3 kostel sv. Jana Nepomuckého

19.00 - zahájení

19.30 - příchod královské družiny

20.30 - Moravská beseda stárků a

Tanečního kroužku dětí

22.30 -

00.00 - tombola

02.00 - ukončení zábavy

09.30 - slavnostní mše svatá

k výročí posvěcení kostela

za účasti krojované chasy

15.00 -

- následujesoutěž v natahování koštýřem

modlitba za farnost v kostele

odpoledne na farní

zahradě

Sobotním večerem provází cimbálová a dechová muzika.

Zváni jsou všichni přátelé folklóru a dobré zábavy.

Starý Lískovec

Srdečně Vás zvou

Předprodej vstupenek probíhá v Sokolovně v pátek 1.10. od 18.00 do 19.00 Statutární město Brno

Starý Lískovec byl po roce opět ŽIVÝ
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Tisk a inzerce Tomáš Psota – oranžová reklama, tel.: 511 115 794, e-mail: inzerce@zpravodajebrno.cz • Určeno obyvatelům MČ Brno-Starý Lískovec • Zdarma • Náklad 6 000 ks

 Nabízím veškerý servis stolních počítačů a notebooků, více na www.
hr-computers.cz, Jan Ryšávka, tel. 604 535 647, info@hr-computers.cz

 Přepisy 8mm filmů na DVD, te.  604 422 892

 Mandlovna, tel. 720 200 464, www.zehleni.webz.cz

 Provádíme zateplení vchodových prostor, bytových domů. Podhledy, 
dělící příčky sádrokartonem a kazetové podhledy. Tel. 604 586 841, 
www.sadrokarton.hostuju.cz

 S přítelkyní hledáme nutně ke koupit byt 1+kk až 2+kk v blízkosti 
Campusu, máme hotovost. Tel. 608 778 168, johann001@seznam.cz

 Koupím rodinný dům v Brně i okolí k bydlení (větší i menší, i ve 
špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec.
Tel. 546 220 361. Zn. Brno i okraj.

 Hledám zahradu kdekoliv v Brně i okolí, ve vlastnictví. Možno 
i s chatou. Finance mám. Tel. 776 637 839

 Koupím garáž kdekoliv v Brně, i v horším stavu. Dohoda jistá. 
Tel. 776 809 213.

 Koupím pozemek v Brně i okolí, pokud možno stavební (menší i větší). 
Prosím nabídněte. Rychlé jednání. Tel. 776 637 839.

Inzerce
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Provedeme zednické – obkladačské,
instalatérské a elektrikářské práce.

Tel.: 777 / 595 525

Otevření ordinace 
praktického lékaře 

Registrace 
nových pacientů. 

MUDr. Helena Jandíková 
U Hřiště 6, 625 00 Brno 

tel. 545 574 350

Rekonstrukce výtahů v panelových domech

Dodávky a montáže všech typů výtahů

Kompletní servis všech typů výtahů

Opravy a modernizace

Výroba interiérů kabin

Poradenství

ZITTA – výtahy, s. r. o., Vážany nad Litavou , Slavkov u Brna
Tel.: +420 544 223 900, E-mail: zitta@zitta.czwww.zitta.cz

…když vás schody nebaví!
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NENECHTE SI UJET VOZY
ŠKODA OCTAVIA
EDITION
S TURBOMOTORY A ZVÝ-
HODNĚNÍM AŽ 85 000 KČ!

Využijte jedinečné kombinace síly,
úspornosti a komfortu za mimořádně
výhodných podmínek. Poznejte vozy
Škoda Octavia Edition CZ s turbomotory
TSI a TDI CR a zákaznickou výhodou až
85 000 Kč. Například Octavia Prima
Edition CZ 1,2 TSI v provedení liftback
může být Vaše již za 334 900 Kč. Potěší
Vás nejen slevou 39 000 Kč, ale i níz-
kými provozními náklady a povinným
ručením. Vy i Vaše rodina na svých
cestách jistě oceníte klimatizaci Climatic
i el. ovládání oken vpředu aj.
Informujte se u nás ještě dnes!

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

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

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

SÍLA, KTEROU OCENÍTE

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Octavia: 4,5–7,8 l/100 km, 119–182 g/km

CZ

SIMPLY CLEVER

CVIČENÍ JÓGY
na Dominikánském nám. 6/7 

a Bezručově 3
www.joga.cz/brno

tel. 608 508 108
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

www.nabyteknovapohoda.cz

NOVÁ POHODA
Jsme t  stále pro vás

ČESKÁ VÝROBA  JISTÁ KVALITA

kvalitní české výrobky
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