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starolískovecký 
zpravodaj

Dovolte, abychom vás opět 
pozvali na Starolískovecký 

novoroční ohňostroj 
k přivítání nového

roku 2011. 
Přijďte společně s námi 

oslavit nový rok.

V pondělí 3. ledna 
v 18.00 hodin 

na Mikuláškově náměstí.

Zápisník starosty
vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel 
a na nás opět čeká jedno 
z nejmilejších období 
kalendářního roku – vá-
noční svátky. Už z těch 
slov samotných na nás 
dýchne klidná a pohodo-
vá atmosféra bez stresů 
a starostí. 
tedy bez stresů. v dnešní době 
je leckdy moderní shánět drahé 
dárky ještě na Štědrý den dopo-
ledne, ale pevně věřím, že většina 
lidí si vánoce raději vychutná 
tradičně a bez moderních zmatků. 
vzpomínám si, že vždycky jsem 
byl šťastný, když jsme měli hezký 
stromeček, ve vaně plaval kapr 
a mohl jsem si vychutnat mihota-
vé světlo vánočních svíček – to 
by mi nikdy nedokázal nahradit 
sebedražší a sebehezčí dárek. 
O to při vánocích totiž vůbec 

vážení spoluobčané,
je již několikaletou tradicí 
postavit v naší městské 
části na začátku advent-
ní doby vánoční strom, 
který je následně ozdo-
ben světly a slavnostně 
rozsvícen za účasti dětí 
z našich mateřských škol. 
tato akce je také spojena 
s mikulášskou nadílkou. takto osvět-
lený a nazdobený strom nám všem 
připomíná, že se již nezadržitelně 
blíží nejkrásnější a nejpůsobivější 
svátky v roce, vánoce. 
Než se ale můžeme potěšit pohle-

dem na rozzářený vánoční 
strom, předchází tomu 
mnoho příprav a zajišťová-
ní všech potřebných věcí 
s tím spojených. Nejpr-
ve je nutné strom vůbec 
sehnat. v minulosti byly 
většinou využívány stromy 
stojící v blízkosti našich 
panelových domů, které 

svoji velikostí již způsobovaly spíše 
problémy těmto domům a jejím 
obyvatelům, anebo třeba bránily 
v provedení zateplení fasády.

vánoční strom
nejde, jejich smysl je 
jinde – ale na to jako 
by dnes spousta lidí 
zapomínala.
letos to vypadá, že 
bychom mohli zavzpo-
mínat na starší doby 
– meteorologové nám 
(samozřejmě hodně 
opatrně) slibují šanci 

na „bílé vánoce“. Sami určitě víte, 
že nic hezčího snad nemůže být. 
Zadumaná krajina pod sněhovým 
příkrovem, cesta panensky čistým 
sněhem na půlnoční mši, kdy se 
vaše stopy okamžitě zase schovají 
pod bílou peřinu. Nedočkavci 
mohou rovnou otestovat nové 
sáňky, případně brusle. a pořádně 
vymrzlí se pak vrátí ke zbytkům 
štědrovečerní tabule, protože na 
únavu po sportování je cukroví 
ideální.

Pokračování na str. 2

Pokračování na str. 2



prosinec 2010starolískovecký zpravodaj

2 strana

světlo z betléma
vážení a milí spoluobčané, 
přátelé, sousedé,
při čtení těchto řádků budou 
nejhezčí svátky v roce, který-
mi jsou vánoce, již za dveřmi. 
Předvánoční čas, kterému 
se také říká advent, je na-
prosto nesmyslně v dnešní 
době spojen se shonem, nákupním 
šílenstvím, úklidem, pečením cuk-
roví a v mnohých lidech příchod 
předvánočního času spíše vyvolává 
depresivní stavy. Podívejme se ale 
trochu do historie a připomeňme 
si, co vánoce mají za úkol člověku 
připomínat, jaký je vlastně smysl 
vánoc. vánoce jsou křesťanským 
svátkem, kdy si křesťané na celém 
světě připomínají narození Ježíše 
krista, který svým životem a smrtí 
učil lidi lásce k sobě navzájem.
Svátky ale mohou člověku přinést 
i zklamání z nenaplněných očeká-
vání. Nemluvím o ranní kocovině, 
žlučníkových záchvatech či vý-
dajích, které nutně poznamenají 
lednový rozpočet, mám na mysli 
prázdná místa u štědrovečerního 
stolu, která člověka hodně bolí: 
tady měl sedět „marnotratný syn“, 
který dnes prostě „musel“ za ka-
marády, tady manžel, který i letos 
musí být v práci, tady děti, které 
tento rok slaví vánoce u druhých 
tchánů. a co teprve prázdná místa 
po našich blízkých, kteří nás v tomto 
roce navždy opustili! čím je člověk 
starší, tím víc bolestně prázdných 
míst kolem sebe má.
v mnoha lidech vzbuzuje toto období 
všeobecného veselí spíše obavy, 
protože o to více pociťují svůj vlastní 
smutek. Je možné smutek a zklamá-
ní, které nás mohou o svátcích čekat, 
přece jen poněkud zmírnit? vánoční 
svátky nám především připomínají, 
že je mnohem radostnější dávat než 
brát, a proto si zaslouží velký obdiv 
ti, kdo navzdory všemu dokážou 
na svá trápení, smutek a těžkosti 

zapomenout a sdílet radost 
s druhými. Svatý Pavel říká: 
„Plačte s plačícími,“ a hned 
dodává: „Radujte se s ra-
dujícími se.“ Nejlíp je těm, 
kdo mají vnímavé a soucitné 
srdce, a závist, vlastnost tak 
lidskou a pochopitelnou, 

dokážou odsunout stranou. takoví 
lidé, kteří zapomenou sami na sebe, 
se pak mohou otevřít radosti, kterou 
prožívají ti druzí.
Sdílet radost s druhými a zapomínat 
na své trápení: není to jeden z nej-
krásnějších projevů lásky? 
Pravý rozměr vánoc může podpořit 
i přivezené Betlémské světlo. Myš-
lenka šířit Betlémské světlo vznikla 
v roce 1986 ve studiu hornorakous-
kého ORF v linci. v česku se tento 
novodobý vánoční zvyk šíří od pro-
since 1989. První světlo přivezli do 
revolučního československa čeští 
exiloví skauti z Rakouska. Plamínek 
zažehnutý v místě narození Ježíše 
krista a nazvaný Světlo přátelství 
putuje ve speciálním bezpečnostním 
obalu letecky z Izraele do lince, 
odkud se předává do 25 zemí světa 
a také institucím, například Evrop-
skému parlamentu nebo OSN. Do 
česka přiváží Betlémské světlo 
brněnští skauti, kteří se následně 
starají o jeho distribuci po celé 
naší zemi. Na jiném místě Starolís-
koveckého zpravodaje se dozvíte, 
kdy a odkud si budete moci přinést 
betlémské světlo také do svých 
domovů a potěšit se jeho září.
Přeji vám všem krásné vánoční 
svátky plné lásky a pokoje. Betlém-
ské světlo ať září nejen ve vašich 
domovech, ale hlavně ve vašich 
srdcích. a do nového roku 2011 
vám přeji všechno dobré.
(Námět článku byl  použit z knihy 
Denise Soneta: Já tě snad pře-
trhnu.)

Mgr. Jiří Dvořáček
místostarosta

rozsvěcení vánočního stromku

Starolískovecké prosincové rado-
vánky se již staly dobrou tradicí 
a letošek nebyl výjimkou. toužebně 
očekávané datum rozsvícení stro-
mečku stanovil tentokrát hodný 
Mikuláš na 6. prosince. Již dlouho 
před avizovanou desátou hodinou se 
na ulici Osová, kde stromek i letos 
stojí, scházelo převážně dětské 
obyvatelstvo, a jejich rozzářené 
oči dávaly tušit, že se již nemohou 
dočkat první letošní nadílky.
Netrvalo dlouho a dostavil se 
s nezbytným doprovodem čerta 
a anděla i Mikuláš. Nikdo zatím 
netušil, co nese v tlumoku a zda 
z toho děti něco uvidí, či zda se 
ke slovu dostane čert, význam-

ně chrastící řetězem. Nakonec 
vše dopadlo dobře, za doprovodu 
pana starosty a místostarosty děti 
zazpívaly několik vánočních koled 
a hlavně dokázaly, že byly celý rok 
hodné a že ani v roce následujícím 
rozhodně nebudou své rodiče a uči-
telky zlobit.
čertův pytel tak nakonec zůstal 
prázdný, místo toho na děti čekala 
sladká odměna. a když se pak roz-
zářil nádherný vánoční stromeček, 
bylo možno pozorovat, že i oči 
přítomných dětí planou podobným 
světlem. Je možno s jistotou tvr-
dit, že se na Štědrý den těší zase 
o něco více.

Martin Lísal

Dokončení ze str. 1

Poselství vánoc v sobě však skrývá 
i důležitější věc.
alespoň jednou za rok bychom 
si měli uvědomit, jak obrovskou 
cenu život má a jak se vyplatí být 
na všechny blízké okolo sebe 
hodný, milý a pozorný. třeba nám 
dojde, že se vlastně nemáme zas 
tak špatně, že žijeme spokojený 
život, a že o pár domů dál mohou 
řešit smutnější věci. třeba, že 
někdo blízký už s nimi u vánoční 
tabule nesedí. O to více bychom si 
během nadcházejících svátků měli 
uvědomit, jak je život relativní, jak 
jsou naše hodnoty často proměn-
livé a jak někdy nepochopitelně 
zaměňujeme opravdové životní 
hodnoty za obyčejné pozlátko. 

vážení spoluobčané, přeji vám 
co nejsrdečněji příjemné prožití 
vánočních svátků a klidný poho-
dový vstup do nového roku, který 
snad přinese nám všem jen to 
nejlepší.

Váš starosta
Vladan Krásný

Zápisník starosty
Dokončení ze str. 1
 
v loňském a letošním roce byla 
však situace jiná.
Oba stromy nám věnovala paní Mi-
luše koppová. loni ze své zahrady, 
která přiléhá k jejímu rodinnému 
domu, letos ze zahrady u železniční 
tratě na ulici Šoustalova. loňský 
vánoční strom byl krásný, ten le-
tošní si ke své kráse přibral ještě 
mohutnost. těžkosti spojené se 
skácením stromů a převozem na 
jejich nové místo však bohatě vy-
nahradily rozzářené oči dětí, které 
se jdou večer na rozsvícený strom 
podívat. Právě pro tuto radost dětí 
i dospělých akci „vánoční strom“ 
děláme moc rádi. 

tímto bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se na této akci jakkoliv podíleli. 
Zvláštní dík však patří paní milu-
ši koppové, která nám krásné 
vánoční stromy věnovala a nej-
větším dílem tak přispěla k vytvo-
ření předvánoční atmosféry v naší 
městské části.

Mgr. Jiří Dvořáček
místostarosta

vánoční strom
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naše děti – do našich škol (lednový  zápis do základních škol)

Zápis budoucích prvňáčků do naší školy se  koná 

v  pondělí 17. 1. 2011 od 13.00 do 18.00 hodin
a v úterý 18. 1. 2011 také od 13.00 do 18.00 hodin 
Na všechny nové žáky se moc těšíme!

chcete si se svým předškolákem zahrát na budoucího školáka?• 
Dne 5. ledna 2011 si to můžete vyzkoušet! v rámci edukativně stimulačních 
skupin, které probíhají v naší MŠ, proběhne u nás taková „ představovací“ 
hodina pro budoucí prvňáčky, které se mohou zúčastnit všichni, kdo 
budou mít zájem.
tedy ve středu 5. 1. 2011 v budově ZŠ Elišky Přemyslovny 10 ve 14.30 
máte možnost si to s námi vyzkoušet.

Upozornění nejen pro rodiče budoucích prvňáčků – Den otevře-• 
ných dveří na „elišce“

Pokud si naši školu chcete prohlédnout, bude pro širší veřejnost otevřena  
11. ledna 2011 od 8 do 12 hodin . velmi rádi vás u nás uvítáme.

www.zspremyslovny.cz Mgr. Margita Kotásková 

nabíDka výUky:
výuka anglického jazyka od 1. třídy nadstandardně dotovaná z EU• 
od 7. třídy výuka druhé cizího jazyka (N, Fr, R)• 
speciální výuka českého jazyka pro žáky s poruchami učení• 
logopedie• 
kurz bruslení v 1.–4. třídě• 
plavání od 1. třídy• 
výuka informatiky v počítačových učebnách• 
školy v přírodě• 
lyžařské kurzy• 
zeměpisné exkurze• 
výjezdy do zahraničí• 
zdravotní tv v 1.–9. třídě• 
adaptační pobyty• 
speciální sportovní třídy od 5. třídy• 
dopravní výchova• 

Rodičům budoucích prvňáčků nabízíme edukativní skupiny od března 
do května příštího roku. Na škole pracuje stabilizovaný pedagogický 
kolektiv. výuka je aprobovaná a probíhá moderními metodami, včetně 
projektové výuky, výuky pomocí ICt apod. dle školního vzdělávacího 
programu JaRO.
velkou pozornost věnujeme smysluplnému využití volného času a nabízíme 
činnost ve 20 zájmových kroužcích jako např.: sborový zpěv, keramika, 
flétna, šachy, hokej, plavání, výuka cizích jazyků, sportovní hry, informatika, 
atletika, judo, roztleskávačky, taekwon-do.
Zvláštností školy je aktivní činnost v projektech EU. Mezi nejdůležitější 
patří nový projekt Intenzifikace výuky aj.
Dále škola využívá projektů  Zdravá škola

vIP II (Školní poradenské pracoviště)• 
Užití interaktivní tabule• 
výchova k volbě povolání• 

Školní družina zajišťuje činnost ve specializovaných hernách v době od 
6.30 do 16.30 hodin.
Školní kuchyně zajišťuje výběr ze dvou hlavních jídel denně, popř. se lze 
dohodnout individuálně na dietní úpravě.

Zápis se koná: v pátek 21. ledna 2011 od 14.00 do 18.00 hodin
 v sobotu 22. ledna 2011 od 9.00 do 11.00 hodin
        
www.zslabska.cz Lubomír Strnad, ředitel školy

tato malá škola , která se nachází 
ve staré zástavbě naší městské 
části, má svou velmi specifickou 
rodinnou atmosféru. MŠ i ZŠ jsou 
zde krásně a vzácně propojeny do 
harmonického celku, v jehož koneč-
ném výsledku jsou opravdu dobře 
vzdělaní žáci, kteří si touto školou 
prošli, a která v nich zanechala 
nezapomenutelný pocit správně 
zvoleného místa ke vzdělání, kde 
se téměř nevyskytují sociálně nežá-
doucí jevy (kouření, alkohol, drogy, 
šikana) a kde se děti, žáci  a učitelé 
cítí opravdu dobře.
Škola má dvě oddělení MŠ, 9 tříd 
ZŠ, dvě oddělení školní družiny 
a vlastní jídelnu.
Během roku je připravováno mnoho 
akcí pro rodiče i děti nad rámec 
běžného provozu. Jsou zde sa-
mozřejmostí exkurze, návštěvy 
brněnských divadel s dětmi, letní 
i zimní školy v přírodě, výjezdy 
za poznáním i procvičením cizích 
jazyků – např. tradiční předvánoční 
vídeň vždy s jiným tematickým 
zaměřením, zájezd do anglie, kde 
děti bydlí v rodinách a chodí na 
výuku angličtiny do tamějších škol, 
letní školy v přírodě v Chorvatsku  

ZŠ a mŠ elišky  přemyslovny, představení školy proč přihlásit budoucího prvňáčka na ZŠ labská

i v česku pro ZŠ i MŠ apod.
Zdejší pedagogové pracují  s dětmi 
i žáky novými metodami a formami 
práce, snaží se, aby byla škola 
opravdu hrou.
Po rekonstrukci je budova  bez-
bariérová, vzdělává několik vážně 
tělesně postižených dětí, také se do 
běžné výuky bez větších problémů 
začleňují žáci s vývojovými poru-
chami učení (dyslexie, dysgrafie, 
apod.), kterých stále v naší populaci 
přibývá.
v rámci školy existují  kroužky hry 
na flétnu, sportovní kroužek, vý-
tvarný, florbal, konverzace aj  dětí 
z 1.stupně, aj v MŠ vedená paní 
učitelkou ze ZŠ, některé  kroužky 
jsou tradiční, jiné se mění podle 
zájmu rodičů a dětí. vyučuje se zde  
i hra na kytaru a žáci mají možnost 
zazpívat si ve školním  souboru 
Notička.
Pokud tedy chcete, aby vaše dítě 
bylo vzděláváno v komornějším 
prostředí, kde se téměř všichni 
dobře znají a snaží se vzájemně 
si pomáhat, ZŠ a MŠ Elišky Pře-
myslovny je pro vás tou správnou 
volbou.

vážení rodiče,
jako každý rok i v nadcházejícím lednu budete 
rozhodovat o budoucnosti vašich ratolestí 
při zápisu do základních škol. rád bych na 
vás v této souvislosti apeloval, abyste plně 
využili bohatých možností, které vám nabízí 
naše městská část. Je velkým štěstím, že 

zde máme tři plně fungující a velice kva-
litní základní školy, přičemž každá z nich 
v něčem vyniká.
Domnívám se, že i pro pohodlí vašich po-
tomků i vás je lepší, když vyberete školu 
v blízkosti domova, navíc, když ona škola 
je – jak jsem již předesílal – kvalitní, a dle 

mnoha ukazatelů rozhodně minimálně 
obstojí v konkurenci jiných základních škol 
v městě brně. neváhejte tedy, a využijte 
jednu z možností, které vám školy v naší 
městské části nabízí.

Vladan Krásný, starosta

vzděláváme žáky v běžných třídách 
i ve třídách pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Jsme Fa-
kultní školou Pedagogické fakulty 
Masarykovy univerzity. Spolupra-
cujeme s katedrou speciální pe-
dagogiky a jsme zde zapojeni do 
projektu ESF s názvem „Podpora 
pedagogické praxe“.
Podařilo se nám získat finanční 
prostředky z operačního programu 
„vzdělávání pro konkurenceschop-
nost“. Cílem projektu „Multimédia 
ve výuce na základní škole“ je 
zvýšení kvality vzdělávání pomocí 
širšího zavedení multimediálních 
programů do běžné výuky. 
třetím rokem jsme zapojeni do pro-

gramu EkOŠkOla, kde usilujeme 
o získání titulu. Žáky školy vedeme 
k ochraně životního prostředí. Zapojili 
jsme se do programu RECyklO-
HRaNí, který je spojený s osvětovou 
činností v problematice nakládání 
s odpady. v oblasti ekologické vý-
chovy spolupracujeme s občanskými 
sdruženími lipka a Rezekvítek, kde 
jsme zapojení do pilotního programu 
Voda okolo nás. Žáci 1. stupně 
pracují podle programu Tvořivá 
škola (činnostní učení).
Od první třídy máme zavedenou 
výuku anglického jazyka a od 4. třídy 
výuku informačních a komunikačních 
technologií. 

Ze života ZŠ bosonožská

Pokračování na str. 4
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ZŠ Bosonožská se zapojila do 
pokusu o světový rekord ve vytvo-
ření největší galerie znaků měst 
a obcí vytvořených z odpadových 
materiálů. Znak vytvořený našimi 
žáky reprezentuje městskou část 
Brno, Starý lískovec. 
akci pořádá agentura Dobrý den 
Pelhřimov s.r.o. a společnost 
EkO-kOM. Úkolem je informovat 
širokou veřejnost o nutnosti třídění 
odpadu a možnostech jeho dalšího 
zpracování. 
v rámci této akce bylo vytvořeno 
téměř 900 znaků měst a obcí z celé 
republiky. Náš znak byl vybrán do 
krajské galerie mezi 35 nejlepších 
znaků, které budou vystaveny na 

veletrhu GO a Regiontour 2011, 
který se koná 13.–16. 1. 2011 na 
výstavišti Bvv.

pokus o světový rekord

naše děti – do našich škol

vánoční půjčovní doba pobočky kJm kurská: 
čtvrtek 23. 12.    9–14 
pondělí 27. 12.    9–12     13–18 
středa 29. 12.  13–18 

srdečně vás zveme 
na besedu Marie klementové s promítáním toulky amazonským pra-• 
lesem v úterý 18. ledna v 17.00 hod. 
výstavu obrazů jihlavského malíře libora Obršlíka do 24. ledna 2011• 

knihovna Jiřího mahena, 
pobočka kurská – novinky

v rámci jednoho z okruhů učiva 
věnujícího se naší české histo-
rii zdramatizovala třída 3.a pod 
vedením tř. uč. kateřiny Ježové 
jednu ze starých českých pověstí 
Dívčí válka .
Žáci se během několika málo vyuč.
hodin naučili svým rolím a ztvárnili 
např. bojechtivou vlastu, proradnou 
Šárku, důvěřivého Ctirada i další 
postavy z vyšehradu a Děvína . 
Dne 23. 11. pak přiblížili v několika 
krátkých představeních celou pověst 
ostatním žákům 1. stupně.

Naši třeťáci zvládli na výbornou 
nejen své role, mnozí z nich v téměř 
dobových kostýmech i se zbraněmi, 
ale rovněž je musíme pochválit i za 
„akční bojové scény“, za nichž se 
doopravdy nikomu nic nestalo, 
i když navenek pro obecenstvo 
vypadaly chvílemi hrůzostrašně.
výsledkem byla nejen spokojenost 
„herců“, ale i rozesmátého a zároveň 
napjatého publika.

Mgr. Kateřina Ježová

Dívčí válka na ZŠ labská

bohoslužby o vánocích 2010
24. 12. Štědrý den

15.00 mše svatá hlavně pro děti
24.00 půlnoční

25. 12. slavnost narození páně
7.30 9.30 17.00 Živý Betlém

26. 12. svátek sv. rodiny Ježíše, marie a Josefa
7.30 9.30

31. 12. silvestr
16.00 mše svatá na poděkování za uplynulý rok

1. 1. slavnost matky boží panny marie
7.30 9.30

výbor srpŠ ZŠ a mŠ brno, elišky přemyslovny 10
vás srdečně zve na tradiční

ples srpŠ 

v pátek  21. 1. 2011 od  19.30 hod
v prostorách ZŠ elišky přemyslovny   
ve starém lískovci. 
k tanci a poslechu hraje blue band. 
tombola. vstupné: 30 kč, místenka 60 kč
předprodej vstupenek od 4. 1. 2011 
v budově školy.

Členové sboru dobrovolných hasičů ve Starém Lís-
kovci přejí svým spoluobčanům nádherné prožití 
svátků vánočních a hodně štěstí a úspěchů v novém 
roce 2011.

Lenka Brücknerová, starostka SDH

Dokončení ze str. 3

Od 3. třídy si žáci vybírají z povinně 
volitelných předmětů a od 7. třídy 
nabízíme výuku druhého cizího ja-
zyka – jazyka německého. 
Našim žákům nabízíme pestrou 
nabídku zájmových kroužků. v zimě 
jezdíme na lyžařský výcvikový kurz, 
na jaře a na podzim pořádáme řadu 
poznávacích zájezdů do zajímavých 
míst v čR i do zahraničí. Organizuje-
me pro děti školy v přírodě a školní 
výlety. vzdělávací proces doplňu-
jeme o aktuální výukové programy, 
filmová a divadelní představení, 
koncerty, besedy, sportovní akce 
a jiné aktivity.
Nově jsme zrekonstruovali podlahu 
v jedné tělocvičně školy, vymalovali 
část prostor školy, postupně vymě-
ňujeme dveře do tříd a natíráme 
zárubně dveří, novým nábytkem 
jsme vybavili hernu školní druži-
ny a učebnu 1. třídy, do cvičné 
kuchyňky jsme pro výuku vaření 

zakoupili novou ledničku a myčku 
na nádobí.
Pro žáky brněnských škol každoroč-
ně pořádáme Speciální olympiádu 
pro dyslektiky. Spolupracujeme s ma-
teřskými školami, pro předškoláky 
pravidelně pořádáme překážkovou 
dráhu a ukázkové hodiny v 1. třídě. 
Po předchozí domluvě je možné ško-
lu kdykoliv navštívit a prohlédnout si 
prostředí školy. Na webových strán-
kách školy www.zsbos9.cz můžete 
získat další informace o škole.
     

Mgr. Hana Pohlídalová
zástupce statutárního orgánu

Zápis se koná: v pátek 21. ledna 2011 od 14.00 do 18.00 hodin
 v sobotu 22. ledna 2011 od 9.00 do 11.00 hodin
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Zprávy z radnice
vánoční přání

co potřebujeme:
•bílý tužší papír
•vánoční balící papír
•tužku
•nůžky
•lepidlo
•stužku

Zvolte si formát papíru a přehněte 
ho v polovině. Na přední stra-
nu si nakreslete vánoční motiv, 
například hvězdičku,rybu nebo 
stromek. Můžete třeba obkreslit 
vykrajovací formičky na těsto. Mo-
tiv pečlivě vystřihněte a podlepte 
barevným papírem. Přání můžete 
dozdobit stužkou.

vlastnoručně vyrobená přání vaše 
přátele určitě potěší.

Šikovné ruce

Informace z usnesení 1. schůze 
rady mč brno-starý lískovec ze 
dne 18. 11. 2010:
– schválila rozpočtová opatření č. 71 

a 72
– schválila návrh rozpočtu ÚMČ Brno-Starý 

Lískovec pro rok 2011
– souhlasila s převáděním finančních pro-

středků na projektový účet – podpora 
výuky anglického jazyka, ZŠ Labská 27

Informace z usnesení 2. schůze 
rady mč brno-starý lískovec ze 
dne 24. 11. 2010:
– schválila výměnu bytů  na ul. Labská 

č.o. 35 a Oblá č.o. 57
– souhlasila s dohodou o předání bytu č. 

24 na ul. Kosmonautů č.o. 23
– určila, že byt č. 9 na ul. Sevastopolská 

č.o. 11 bude pronajat jako byt sociální
– schválila uzavření smlouvy o nájmu 

k bytu č. 34, Ul. Kosmonautů č.o. 23
– schválila slevu na nájemném za výměnu 

oken – byt č. 10 na ul. Labská č.o. 3 
a v bytě č. 30 na ul. Vltavská č.o. 15

– schválila Smlouvu o odečítací a rozúčto-
vací službě a servisu s firmou Techem, 
spol. s r.o. – měření, odečítání, provádění 
ročních odečtů atd.

– schválila výši finančních částek urče-
ných k vyplacení nájemcům bytů, které 
vznikly přestavbou společných prostor, 

která byla financováno nájemci těchto 
bytů – Mikuláškovo nám. č.o. 1, 2, 3, 
4, 12, 13

– schválila zadání veřejné zakázky na 
údržbu veřejné zeleně v lokalitě D

– vzala na vědomí odvolání proti rozhodnutí 
č. 24/132 a trvá na svém usnesení, 
dále nesouhlasila s bezplatnou inzercí 
žadatelky

– vzala na vědomí výsledek likvidace 
škodné události – poškození pneumatiky 
na křižovatce Kyjevská x Jemelkova

– vzala na vědomí stanovisko firmy SOMA-
RO CZ, s.r.o., kterým nebylo reklamaci 
uchycení svislého dopravního značení 
vyhověno

– schválila dání výpovědi nájemci bytu 
č. 18 na ul. Vltavská č.o. 6

– nesouhlasila s předloženou úpravou OZC 
SMB č. 20/2001 – Statut města Brna 
v oblasti zastupování města v územních 
řízeních

– schválila odpověď na dopis Polikli-
niky St. Lískovec, spol. s r.o. ve věci 
žádosti o náhradu ušlého zisku nájem-
cům nebytových prostor v souvislosti 
s přerušením dodávky vody ve dnech 
14.–16. 7. 2010

– schválila rozpočtová opatření č. 73 
a 74

– souhlasila s uzavřením smlouvy o do-
dávce elektřiny pro osvětlení ve scho-

dišťových stupních v zemní svítidlo 
v altánu v lokalitě „Veřejné prostranství 
u polikliniky“

– doporučila ZMČ stanovit výši měsíčních od-
měn členům ZMČ, výborů nebo komisí

Zastupitelstvo mč brno–starý 
lískovec na svém stavujícím za-
sedání 15. listopadu 2010 pro-
jednalo:
(výpis usnesení)
– schválilo Volební řád pro volbu starosty, 

místostarosty a dalších členů RMČ Starý 
Lískovec

– zvolilo členy volební komise
– stanovilo počet členů RMČ na sedm
– určilo funkce, pro které budou členové ZMČ 

uvolněni
–  v souladu se zákonem o obcích zvolilo pana 

Vladana Krásného do funkce starosty MČ 
Brno – St. Lískovec

– v souladu se zákonem o obcích zvolilo 
pana Mgr. Jiřího Dvořáčka do funkce mís-
tostarosty MČ Brno-St.Lískovec

– zvolilo další členy RMČ – Taťána Absolínová, 
JUDr. Jiřina Továrková, Petr Bohumel, Tomáš 
Machala, David Kolínek

– zřídilo Finanční výbor ZMČ a určilo počet člen 
na tři, zvolilo předsedu a další dva členy

– zřídilo Kontrolní výbor a určilo počet členů 
na pět, zvolilo předsedkyni a další čtyři 
členy

Hotelová škola na Bosonožské 
ulici v Brně je zaměřená na výcho-
vu a vzdělávání studentů v oboru 
Hotelnictví a turismus a Obchodní 
akademie.
tradičně již posedmnácté uspořádala 
Přehlídkový den, který se uskutečnil 
ve čtvrtek 2. prosince 2010 v pro-
storách naší školy. k vidění byly 
slavnostně prostřené tabule, bar-
manské i sommelierské umění, žáci 
předváděli různé variace a kombinace 
výrobků a surovin, aranžování, od-
borný servis a předvedli profesionální 

práci s vínem i jinými nápoji.
Celý den probíhala veřejná soutěž 
– zúčastnit se mohl každý návštěv-
ník po vyplnění anketního lístku – 
v hodnocení slavnostních tabulí. 
vítězství v této anketě si vysloužila 
tabule s názvem česká miss 2010 
a v hodnocení odborné komise 
zvítězila  slavnostní tabule s názvem 
vaše tělo si zaslouží naši péči – 
pedikúra a masáže.
Odborná porota také bedlivě pro-
hlížela technologické výrobky žáků 
třetích ročníků a jednomyslně se 

vyslovila pro vítězství Dezerty z kré-
mu mascarpone.
Budoucí žáci a jejich rodiče se 
mohli občerstvit v Blue Café, kde 
se podávaly kávové speciality 
s ukázkami moučníků, zhlédnout 
vystoupení freestylistů v barmanské 
show a určitě jen málokdo vynechal 
ukázky flambování pokrmů a práci 
mladých sommelierů.
Za celý den prošlo naší školou na 
550 návštěvníků, kterých se zodpo-
vědně ujímali žáci čtvrtých ročníků, 
pasovaní do rolí průvodců.

Dveře Hotelové školy dokořán

požár sokolovny

vážení spoluobčané, vážení podni-
katelé a firmy nacházející se v na-
šem regionu.
Dne 9. prosince 2010 v ranních 
hodinách došlo k požáru budovy tJ 
SOkOl Brno-Starý lískovec na ulici 
Máchalova. Požárem je poničená 
celá střecha, celý strop, celá elek-
troinstalace a také podla-
ha a částečně zdivo. Je 
to v současné době veliká 
ztráta kulturního zařízení 
jediného v této lokalitě. 
Škody jsou odhadovány 
na miliony. 
vzhledem k tomu, že ne-
jsme zisková organizace, 
obracím se na vás podnika-
tele, firmy, ale také občany 
této městské části o finanční pod-
poru v této krizové situaci. ti, kteří 
nám budou moci jakoukoliv částkou 
přispět, mohou tak učinit na účet 
tJ SOkOl Brno-Starý lískovec 
č.ú. 201955540/0300. Za každý 
finanční obnos budeme v této situaci 
vděčni. Pokud budete chtít přispět 
osobně, můžete se zkontaktovat 
se starostkou Sokola – Boženou 
Sotolářovou, a to na telefonním čísle 
774 4133 44. Přivítáme jakoukoliv 
pomoc. veškeré finanční příspěvky 
budou evidovány v účetnictví. Pokud 
někdo z podnikatelů či firem bude 
předávat finanční dar je možno 
obdržet sponzorskou smlouvu. 

věřím, že tato záleži-
tost nebude nikomu 
lhostejnou a lidé se 
nebudou na toto téma 
bavit jako o kuriozitě, 
která nastala. 
tato budova slouží totiž 
nejenom členům Soko-
la, ale široké veřejnosti, 
neboť jsou zde konány 

kulturní a společenské akce různých 
organizací. Je to jediný objekt v této 
lokalitě, který je možno k podobným 
účelům využít, a jeho ztráta by pro 
kulturní život městské části byla 
velkou ranou.

Starosta Sokola 
Božena Sotolářová    
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čistírna oděvů, mandlování prádla ve st. lískovci 
karpatská 5, tel.: 605 85 22 67, po-pá 12-17.30, 

www.mandlovani.webz.cz

klub důchodců – nová zástavba: akce a činnosti v roce 2010

Počátek roku 2010 jsme přivítali 
tradičně společně s občany naší 
Městské části na Mikuláškově 
náměstí ve Starém lískovci při 
ohňostroji s přáním, aby nám zdra-
ví vydrželo a my moli navštěvovat 
všechny dostupné akce.
v plesové sezoně jsme si byli 
zatancovat na Plese důchodců 
ve Starém lískovci, Bohunicích 
a Ostopovicích. Pravidelně na-
vštěvujeme taneční odpoledne 
v Bosonohých a klubu na křenové 
ul. v Brně. také Josefská zábava 
v tuřanech byla jaksepatří. Milé 
bylo posezení u country muziky.
abychom znali všechny nové výrob-
ky na našem trhu, navštívili jsme 
předváděcí akce v Dalešickém 
pivovaru, v komíně, Pohořelicích, 
Jaroměřicích nad Rokytnou, v Mo-
helnici a v Otvínově. Společně jsme 
oslavili MDŽ v Bílém domě v Brně, 
taktéž Den matek v našem klubu 
společně s panem starostou vlada-
nem krásným a místostarosty paní 
Doležalovou a panem Dvořáčkem. 
Navštěvujeme divadlo Reduta, kde 
se konají besedy k divadelním 

premiérám, vystupují zde studenti 
JaMU a taneční konzervatoře. 
v našem klubu proběhla přednáška 
na téma „trénování paměti“, jež je 
v našem věku nezbytností.
Před jarními volbami jsem navštívili 
Brněnskou přehradu, kde proběh-
lo setkání s panem Sobotkou. 
Rovněž návštěva Bílého domu při 
debatě s představiteli jednotlivých 
strana nebyla na škodu.
Několikrát jsem navštívili sál na 
Dominikánském nám., kde jsme 
se  v rámci benefičních konce-
tů „Mladí seniorům“ setkali se 
studenty konzervatoře.výstava 
kosatců a byli v arboretu Bota-
nické zahrady v Brně nás velice 
nadchla. tolik barev pohromadě 
lze vidět pouze zde.
velmi dobrá je i spolupráce s kni-
hovnicemi kJM na kurské ul., 
které připravily mnoho aktivit. Měli 
jsem možnost navštívit vernisáž 
výstavy „čtvero ročních skupenství 
vody“ a cestopisné promítání zá-
běrů ze SOkOtRy – Indonéského 
ostrova nás zavedlo daleko za 
hranice našeho života. Dále zde 

proběhla debata o humoristech ev-
ropského východu s panem Doc. 
PhDr. Jiřím Sedlákem, CSc.
Někteří z nás pracovali ve voleb-
ních komisích na jaře i na podzim. 
absolvovali jsme houbařský výlet 
do vysokých Popovic a nasbírali 
plno hub. Zájezd do Prostějova 

za tamními památkami byl poučný 
a zajímavý. Několikrát nás navštívila 
paní místostarosta a nutno podo-
tknout, že vždy s nemalou pozor-
ností. vzájemná diskuse přiblížila 
mnohé problémy a úspěchy na Mč 
a prohloubila vztah mezi radnicí 
a našim klubem důchodů.

Není to zbytečné, v době vánoc, které oplývají 
mnohými, pomalu blednoucími symboly přicházet 
s něčím novým?
Nebylo to zbytečné! Rozzářené oči dětí, radost 
starších a mnoho úsměvů, které ohřívají již přes 
patnáct let vánoce, nám všem dokazuje, že to 
nebylo zbytečné. Spojit lidi různých národností, 
lidi neznámé a cizí, alespoň na chvíli probudit 
to dobré, co je v nás ukryto – snad to není zby-
tečné ani podivné, neboť  

„to světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“
(Evangelium podle Jana 1,5)

Skauti ze starolískoveckého střediska a Římskokatolická farnost Brno- 
-Starý lískovec a Bohunice vám nabízejí možnost přijít si pro Betlémské 
světlo na Štědrý den 24. 12. 2010 od 9.00 do 12.00 hod. do žluté 
učebny na faře, ul. Elišky Přemyslovny 27, Brno.

není to zbytečné?

  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, tel.: 604 422 892

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

  krmiva a doplňky pro zvířata. Možnost osobního odběru v Brně- 
-Starém lískovci. www.kupkrmivo.cz  Zaváděcí ceny.

  Od 28.11.2010 do 23.12.2010 bude  v objektu DtJ Brno, klobáso-
va 34, Brno-Starý lískovec probíhat prodej vánočních stromků, 
a to vždy od 9.00 do 16.30.

  masér s 14-letou praxí,  z důvodu stěhování do St. lískovce, nabízí pár 
posledních volných míst na pravidelné masáže. tel.: 777 684 846

  prodám 3+1 na ul. karpatská. tel : 605854152

  výměna: byt sb 3+1 na ul. Sevastopolská za byt k privatizaci. tel. 
728 899 797
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Rychlá půjčka
až do 500 tis. Kč

snadná půjčka

dnes schválíme,
dnes vyplatíme!

30–500 tis. Kč

NOVINKA !!!
Tel.: 776 440 470

nízké splátky
Tel.: 777 778 519

peníze vám vyplatíme
ještě dnes!!!

“nOvInKa“

mob.: 608 449 191, Brno-Bohunice, Ukrajinská 2d

WWW.POZARUCNISERVIS.CZ

servis výpočetní techniky,  
notebooků a ostatní elektroniky

rozvody a instalace sítí

Centrum komplexních služeb 
pro rodinu a domácnost 

  non stop pobytové služby pro seniory  
(i pro imobilní) – doba pobytu je 
neomezená 

  hlídání děti – mini školka – pracovní 
doba 7dnů 

  další služby podle vašich požadavku 

Kabátníkova 18, Brno-Královo Pole
tel./f. 541 211 110, mob. 774 155 561

provozovatel OS Niť Ariadnina
IČO: 28555465, www.nitariadnina.cz

Orlí 3, 602 00 Brno
Po–Pá 10–17

tel.: 723 299 996

Poradíme Vám, jak:
-  ochránit rodinu a zabezpečit  

se na stáří
-  pojistit auto a domov
-  spořit s AXA Clubem a využít 

bankovní služby
CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
UKB, Kamenice 5, 625 00 Brno Tel./Fax: +420 549 492 019, czv@fsps.muni.cz

nabízí  široké veřejnosti účast ve sportovních kurzech a seminářích, možnost pravidelného 
cvičení, relaxace  i zábavy  v nových prostorách Univerzitního kampusu Bohunice.

Nabízíme např.:  Cvičení pro zájemce s kardiovaskulárním onemocněním 
                               Senior-fitness s hudbou a tancem
                               Plavání (neplavci, zdokonalovací a kondiční)
                          Zdravovíkend  ( prevence bolesti zad, kloubů, podpora správného držení těla,                          
                               kompenzace psychického fyzického pracovního zatížení, cílená relaxace)
                               Relaxační a kompenzační cvičení  (Pilates, Zumba, Jóga, Irské tance, Aqua                 
                               aerobik, Spinning, Velké míče, Posilovna, Bodystyling, Zdravotní TV,…)

Kompletní  nabídka: http://fsps.muni.cz/czv/aktualne.php 

Na NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ  
● chladničky ●  pračky ● 

●  Myčky ●  sporáky ● 
●  kUchyŇskÉ VEsTaVBy ●

ZDARMA

Brno, Křenová 19
(areál bývalé Mosilany) tel.: 543 235 156

www.chladservis.cz 

odvoz starého spotřebiče

SLEVA 
až 5000 Kč

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ 500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

KOSMETICKÉ 
STUDIO KRÁSY

NOVĚ OTEVŘENO, 
1. NÁVŠTĚVA 50% SLEVA. 

Prodej vánočních poukazů.
Eva Skryjová, Tel. 723 157 280 

Železná 26, Brno-Horní Heršpice 
www.esstudio.wz.cz  

  (Parkování přímo u studia)
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Těšte se, až poprvé sešlápnete plyn v no -
vém voze Škoda Fabia s jedinečným moto-
rem TSI! Každý kilometr pro Vás bude
mimořádným zážitkem díky jeho nečekané
živosti, síle i překvapující úspornosti.

Nová Škoda Fabia 1,2 TSI o výkonu 63 kW
může být Vaše s akčním bonusem TSI Start
v hodnotě 10 000 Kč. Zvolit však můžete
i výhodné financování od ŠkoFINu se
splátkou již od 3 600 Kč.*

Zajděte si již dnes pro Váš nový vůz Fabia
TSI ke svému prodejci Škoda.

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:

Nová ŠkodaFabia
PŘEDJEDE VAŠE OČEKÁVÁNÍ

* Příklad kalkulace financování vozu Škoda Fabia
Classic 1,2 TSI/63 kW: akontace 40 000 Kč,
měsíční splátka včetně pojištění odpovědnosti
3 600 Kč, délka financování 72 měsíců, zůstat -
ková hodnota 40 000 Kč, RPSN 8,65 %.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu

Fabia: 4,2–5,9 l/100 km, 109–139 g/km

SIMPLY CLEVER

Autonova10-2010_Liskacek:Autonova05-2008_cmyk.qxd 22.9.2010 13:51 Stránka 1

Otevření ordinace 
praktického lékaře 

Registrace 
nových pacientů. 

MUDr. Helena Jandíková 
U Hřiště 6, 625 00 Brno 

tel. 545 574 350

Rekonstrukce koupelen na klíč
Renovace bytů a podlah

Vypracování projektu včetně vyřízení
ohlášky nebo stavebního povolení

Osobní přístup

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

mob.: 724 288 636
www.krasnakoupelna.cz

Jarys_stav:Sestava 1 12.8.2009


