
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás po-
zdravil v novém volebním 
období. Máme za sebou 
hektické a událostmi na-
bité období voleb a ná-
sledné vytváření radniční 
koalice. Nemohu začít 
jinak než poděkováním 
za projevenou důvěru, které si 
velice vážím – vždyť v historii Sta-
rého Lískovce se ještě žádnému 
starostovi nepodařilo obhájit svůj 
mandát podruhé. Přijímám tento 
fakt s velkou pokorou a pokusím 
se udělat vše pro to, abych vaši 
důvěru a důvěru Zastupitelstva 

Zápisník starosty
městské části nezklamal 
a spolu se svými spolu-
pracovníky pokračoval 
v započaté práci. Usta-
vující zasedání zastu-
pitelstva na nás vložilo 
břímě odpovědnosti za 
další čtyři roky práce 
pro rozvoj naší čtvrti.

Ustavující zastupitelstvo též roz-
hodlo, že počet uvolněných funk-
cionářů se sníží ze tří na dva. 
Naše městská část bude mít tedy 
starostu a pouze jednoho mís-
tostarostu. Jsme přesvědčení, že 
v dnešní době, kdy šetří všichni, 
musí šetřit i městská část. Usta-
vující zastupitelstvo zvolilo i novou 
Radu městské části. V té zasednou 
i noví lidé a jsem přesvědčen, 
že jejich entuziasmus a nadšení 
pro práci pro naši městskou část 
bude pro nás všechny přínosem 
(představení všech členů Rady 
městské části naleznete v samo-
statném článku).
Všem občanům Starého Lískovce 
přeji, aby v následujícím volebním 
období měli dobrý pocit z práce své 
radnice a mohli být hrdí na to, že 
jsou součásti této městské části.

Váš starosta
Vladan Krásný

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

Uzávěrka příštího čísla je 10. 12. 2010
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Slovo místostarosty

Po loňském vydařeném radničním 
dni bylo jasné, že ten letošní opět 
přiláká starolískovecké zájemce 
o sport a kulturu, které zláká touha 
zazávodit si, pobavit se a ve výsledku 
tak strávit příjemnou sobotu, první 
v měsíci říjnu.
Celý program oficiálně začal hodinu 
po poledni, ale už před tímto časem 
se začal scházet četný dav. Termín 
začátku byl zvolen oproti loňsku na 
pozdější dobu, návštěvníci tedy 

Starolískovecký Den radnice 
se i letos povedl

Vážení a milí spoluob-
čané,
dovolte mi, na začátek 
mého krátké ho příspěv-
ku, vám vyjádřit velké po-
děkování za projevení dů-
věry v uplynulých volbách 
do obecního zastupitel-
stva. Tato vaše podpora 
je pro nás signálem, že 
jste byli spokojeni s naší dosavadní 
prací pro městskou část. Zároveň 
je však také pro nás jakousi výzvou 
a závazkem pokračovat v nastole-
ném trendu, kterým je radikální 
proměna naší obce v místo spoko-
jeného a klidného života. Tento úkol 
nebyl a nikdy nebude jednoduchý. 
Čeká nás hodně práce a je velmi 
potěšující, když můžeme v zádech 
cítit vaši podporu. 
Jsem připraven vám pomoci řešit 
vaše každodenní starosti a problémy. 

Byl jsem pověřen, po do-
hodě s panem starostou, 
vedením Odboru správy 
budov a bytů a Odboru 
všeobecného. Neváhejte 
se proto na mě kdykoliv 
obrátit s problémy, které 
spadají do dikce těchto 
odborů. Samozřejmě se 
vám budu snažit vyjít vstříc 

i s řešením jiných vašich starostí.
Myslím si, že na ustavujícím za-
stupitelstvu byl zvolen velmi dobrý 
tým lidí, který je schopen dobře 
vykonávat službu ve prospěch 
vás, našich spoluobčanů. Tě-
ším se na každodenní setkávání 
s vámi. Nebojte se nás kontakto-
vat a pomáhat nám vytvářet lepší 
a po všech stránkách živý Starý 
Lískovec.

Mgr. Jiří Dvořáček
místostarosta

V TOMTO ČÍSLE:

Noví radní
se představují / str. 2

Děti z Labské
poprvé závodily / str. 3

Halloween
na ZŠ Labská trochu jinak / str. 3

Halloween
na ZŠ Bosonožská / str. 4

Zprávy z radnice
 / str. 5

Den
válečných veteránů / str. 6

KJM Brno,
pobočka Kurská 1 / str. 6

měli možnost po dobrém obědě na 
čerstvém vzduchu vytrávit. Místem 
konání bylo oproti loňsku nové 
vícegenerační hřiště na Bosonož-
ské, které dětem nabízelo kromě 
„programových“ zábav i spoustu 
možností, jak se vyřádit na různých 
atrakcích.
Celým dnem provázel kromě staros-
ty Vladana Krásného taky populární 
zpěvák Standa Hložek, takže plynulý 
tok programu byl zajištěn. Pokud se 
zrovna nezávodilo, předváděli své 
umění šermíři, na pořadu byla samo-
zřejmě i spousta drobných dětských 
soutěží a na závěr tombola.
Samotné závodní klání, které 
pořádal klub SK Špilberk, bylo 
rozčleněno do několika kategorií 
podle věku a pohlaví závodníků, 
oproti loňsku přibyl také sprint 
na sto metrů a kilometrová jíz-
da tatínků a maminek s kočárky. 
A jaké bylo pořadí v jednotlivých 
kategoriích?
Mezi nejmladšími se na čtyřsetme-
trové trati nejlépe umístila Monika 
Doskočilová před Klárou Bílkovou 
a Leou Bělohoubkovou. Kategorie 
od 6 do 8 let opanoval mezi chlapci 
Filip Zbořil, z dívek byla nejúspěš-
nější Gvendolína Bílková – trať 
měřila rovný kilometr. I další kate-
gorie (9 až 11 let) si projela jeden 
kilometrový okruh, se kterým se 
nejlépe vypořádali Ondřej Kalkaus 
a Nina Zbořilová.
Dva kilometry museli absolvovat 
závodníci v kategorii 12 až 15 let. 

Pokračování na str. 3
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Tak jsme se konečně dočkali. Po mnoha měsísích, 
kdy prostor před starolískoveckou poliklinikou 
připomínal spíše zákopové bojiště, je konečně 
vidět výsledek celé práce. A nejen vidět, můžeme 
se po něm i projít, „osahat“ si jej, odpočinout si 

na lavičkách a už jen s úsměvem vzpomínat na 
komplikace, které nám rekonstrukce způsobila. 
Nervy a stresy už jsou minulostí.
Věříme, že konečný výsledek přesvědčil i ne-
souhlasné hlasy o tom, že Starý Lískovec si tuto 
investici zasloužil. Tedy – abychom byli přesní – na 
úplně konečný výsledek si ještě musíme počkat 
do doby, než bude dobudováno i schodiště 

u Komerční banky. To by mělo být hotovo na jaře, 
tedy v době, kdy se poprvé zazelenají i stromky 
a květiny na stráni pod prostranstvím. Tehdy se 
celý prostor představí v celé své kráse – a až 
zapadne jarní sluníčko, můžeme zase vychutnat 
kouzlo světelných prvků. Než se tak ale stane, 
bude dán celý prostor do předčasného užívání. 
To znamená, že bude zprovozněno vše, co bylo 
do této chvíle vybudováno. Výtah, který bude 
sloužit nejen imobilním občanům, informační 
deska, ze které se budete moci dozvědět mnoho 
zajímavostí z dění v naší městské části i nově 
instalované veřejné osvětlení. To vše by mělo 
nastat v týdnu od 29. 11. 2010. Vodní prvek 
bude také provozuschopný, ale z důvodu pově-

trnostních podmínek bude dán plně do provozu 
až v jarních měsících příštího roku.
V současné době se také dokončuje rekonstrukce 
tolik kritizovaného schodiště u pošty, které s akcí 
„Rekonstrukce prostranství u polikliniky“ zdánlivě 
nesouvisí, respektive nebylo do této akce zahrnuto. 
Neutěšený a nevhodný stav tohoto schodiště nás 
ale přesvědčil o nutnosti jeho opravy.
V životě to tak funguje stále – pro to, aby mohlo 
vzniknout něco hezkého, je třeba hodně obětovat. 
V našem případě bylo obětováno několik měsíců 
našeho osobního pohodlí, ale výsledek – jak 
jsme pevně přesvědčeni – stojí za to.

Martin Lísal

Prostranství před poliklinikou v novém kabátě

JUDr. Jiřina Továrková
57 let, vdaná, dvě dospě-
lé děti

Mým cílem je celková ote-
vřenost radnice a zlepšení 
komunikace s občany.
Zájmy – divadlo, rodina, 
plavání.

David Kolínek 
30 let, vedoucí dopravy 
v telekomunikačně-mon-
tážní firmě

zájmy a koníčky:
- vedení skautského stře-
diska ve Starém Lískovci, 
příprava country-folkové-
ho festivalu Živý Lískovec, 
člen Pastorační rady farnosti 
u kostela sv. Jana Nepomuc-
kého ve Starém Lískovci
- cyklistika, volejbal, florbal, 
výpravy do přírody

Tomáš Machala
46 let, logistik 

Krédo v politice: Je jich 
víc, za všechny jmenuji 
„Slušnost nade vše“.

Zájmy a koníčky: sport, 
volnočasové aktivity

Petr Bohumel
33 let, jednatel školicího 
střediska v oblasti IT a soft 
skills, ženatý, dvě děti.

Zájmy a koníčky:
hudba, divadlo, sport.

Vladan Krásný
dosavadní starosta

Mgr. Jiří Dvořáček
dosavadní místostarosta

Taťana Absolínová, 
59 let, vdaná, dospělý 
syn

Nabízím plné nasazení 
v oblasti životního prostředí. 
Mojí prioritou je přátelská 
městská část, ve které se 
dobře žije.
Zájmy – kytičky, malování, 
fotografování, cestování. 

Noví radní se představují
Krabičky na dárky

Nakreslíme si libovolně velkou čvercovou pod-
stavu krabičky. Nad každou stranou čtverce 
nakreslíme trojúhelník tak vysoký, aby se nám 
do krabičky vešel dárek. Krabičku vystřihne-
me a v rozích trojúhelníku uděláme dírky na 
protažení stužky. Aby se nám krabička dobře 
skládala, v přehybu ji lehce prorýhněte pomocí 
kuchyňského nože a pravítka. Teď už jenom 
provlečeme stužku a můžeme krabičku dozdobit 
jmenovkou nebo polepit třeba hvězdičkami.

Co potřebujeme:
•tvrdší papír
•tužku
•pravítko
•nůžky
•stužku

Šikovné ruce
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Starolískovecký Den radnice se i letos povedl

Nejrychleji se to povedlo Petrovi 
Polákovi, mezi dívkami si prvenství 
zajistila Eliška Ráabová. Věkové 
rozmezí 16 až 17 let závodění příliš 
nepřálo, chlapci se nepřihlásili do-
konce žádní, prvenství tak dobyla 
Tereza Janoušková.
I starší osmnácti let jeli dvoukilome-
trový závod, celý okruh si tak projeli 
dvakrát. Pro vavříny vítěze si do bruslili 

Lukáš Bár a Petra Kalábová.
Závody kočárků opanovala Petra 
Černá, vrcholem večera ale byl – 
stejně jako na olympiádě – sprint na 
sto metrů. Rychlostí fenomenálních 
běžců se cílem prořítili v jednotli-
vých kategoriích jako první Tomáš 
Korec a Gvendolína Bílková (od 
15 let níže) a Filip Šustr s Terezou 
Janouškovou (starší 15 let). Po 
volné jízdě ulicemi Starého Lískovce 
následovalo slavnostní vyhlášení 

V září loňského roku obnovil pla-
vecký oddíl Univerzity Brno hodiny 
pro mládež na bazénu v Základní 
škole Labská. Za školní rok prošlo 
výukou 42 dětí. Bohužel ne všechny 
vydržely celý rok. Přestože plavání 
probíhá dvakrát týdně, většina dětí 
navštěvovala jenom jeden trénink. 
Zejména u menších dětí byl proto 
pokrok poněkud pomalejší.
Přes tyto drobné nedostatky se 
rozhodla Univerzita ve výuce po-
kračovat. Protože většina dětí už 
není nováčky, zvítězil nápad obsadit 
první závody. Byl jimi městský přebor 
žactva v bazénu na Lesné. Nejmenší 
děti měly za úkol uplavat 25 metrů. 
Toho se výborně zhostila sedmiletá 
Natálka Dvořáčková, která dokonce 
dokázala porazit šest starších sou-
peřek. Osmiletá Barbora Mrůzková, 
na městském přeboru již v minulosti 

startovala. V konkurenci většinou 
devítiletých děvčat se umístila na 
devátém místě. Dvě malé plavkyně 
doprovodil Jan Weidenhöfer. Ten 
na Labské začínal a nyní plave 
v družstvu pokročilých plavců na 
Kraví hoře. Příjemně překvapil 
druhým místem. Trenéři z Labské 
se netají pocitem, že účast mohla 
být větší. Věra Zaoralová k tomu 
říká: „Dětí, které uplavou 25 metrů 
máme v našich hodinách víc, ale 
nechtěli jsme nikoho nutit. Zdá se, 
že zatím byl silnější ostych a obava 
z výsledku na prvních závodech.“ 
Dalšími závody, jichž by se měly 
děti z Labské zúčastnit, je Brněnský 
tučňáček, určený pro děti do devíti 
let. Všichni věří, že se tu Labská 
představí v hojnějším počtu.

Jiří Povolný

Na oslavu tradičního keltského svátku 
si žáci 9. tříd naší školy společně 
s učitelkami anglického jazyka při-
pravili pestrý a různorodý program 
pro svoje spolužáky z 1. stupně.
Cílem tohoto programu bylo mladší 
děti seznámit s tradicemi, které 
se k tomuto svátku váží, obohatit 
jejich anglickou slovní zásobu a na-
učit je zábavnou formou něčemu 
novému. 
Výroba masek a výzdoba tříd daly 
žákům i učitelům pořádně zabrat 
(dokonce si na to i řádně přivstali), 
ale výsledek působil přesvědčivě 
a místy i hrůzostrašně. Za svoji 

snahu byly malé děti odměněny 
drobnou sladkostí a pro ty velké 
byly odměnou rozzářené oči jejich 
mladších spolužáků.
Opět se ukázalo, že většina žáků se 
dokáže pro tvořivou aktivitu nejenom 
nadchnout, ale i věnovat tvorbě 
část svého volného času. Někteří 
pak dokáží velmi přesvědčivě vést 
program pro malé děti. Každá taková 
zkušenost je přínosem jak pro mlad-
ší žáky, tak i pro žáky starší, kterým 
patří upřímné poděkování.

Za učitele anglického jazyka 
Mgr. Lucie Žigárdyová

Dokončení ze str. 1 výsledků s oceněními pro nejlepší 
závodníky a tombola.
Stejně jako loni se všichni zúčast-
nění rozcházeli s dobrým pocitem 
z akce, která už si plným právem 
zaslouží přídomek „tradiční“. Věř-
me, že i nadále zůstane dobrým 
zvykem naší čtvrti pobavit sebe 
i naše ratolesti podobnými dny, 
které vnesou do našich životů tolik 
potřebný prvek zábavy, pohybu na 
čerstvém vzduchu a hlavně pocitu 

z dobře stráveného času. A na 
úplný závěr nesmíme samozřej-
mě zapomenout poděkovat všem 
sponzorům, bez jejichž podpory se 
akce podobného formátu nemohla 
vůbec uskutečnit.
Poznámka redakce:
Vzhledem k tomu, že v říjnu probí-
haly komunální volby, zveřejňujeme 
tento článek až v listopadovém 
čísle

Martin Lísal

Děti z Labské poprvé závodily Halloween na ZŠ Labská trochu jinak

Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací
Základní umělecká škola Pavla Křížkovského

Kristenova 27, 624 00 Brno
www.gymum.cz, www.zusbrno.cz

7. 12. 2010  Den otevřených dveří (Kristenova 27, Brno, 
13–17 h)

14. 12. 2010  Vánoční koncert na radnici (Radnice ÚMČ Brno-Komín, 
Vavřinecká 15, začátek v 17 h)

2. 1. 2011  Novoroční koncert (Kostel sv. Vavřince v Brně-Komíně, 
začátek v 18 h)
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pořádá
ve středu 1. 12. 2010 v 16.00 hod.

UKÁZKOVOU HODINU v 1. třídě

Srdečně zveme všechny budoucí 
prvňáčky a jejich rodiče, přijďte se 
podívat, co Vás příští rok čeká! 

Telefon: 547 218 242, Více na: 
www.zsbos9.cz

Výuka  ANGLIČTINY již od 1.ročníku! Široká nabídka zájmových 
kroužků přímo ve škole.Individuální přístup k dětem.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

ZŠ Bosonožská 9, Brno-Starý Lískovec

Za 5,6 milionu Kč z EU bude zkvalit-
něna výuka anglického jazyka na naší 
škole v příštích letech. Výuka tohoto 
jazyka patří mezi priority školy.
Škole byla schválena tato podpora 
na projekt s názvem „Podpora výuky 
anglického jazyka s využitím ICT 
a moderních způsobů výuky“.
V rámci tohoto projektu bude vy-
budována
• jazyková laboratoř
•  instalovány 2 interaktivní tabule 

+ ICT technika v učebnách Aj
•  vybudována knihovna včetně ICT 

techniky a internetu

v pondělí 29. 11. 2010 pro 
předškoláky a jejich rodiče
Vážení rodiče předškoláků, den zá-
pisu se blíží a naše škola vám chce 
nabídnout možnost nahlédnout do 
prostředí, ve kterém vaše dítě stráví 
svá budoucí školní léta.
Nabízíme prohlídku celé školy a dě-
tem možnost zkusit na vlastní kůži, 
co je čeká.
Zkusí to vaše dítě také? Čekáme na 
vás u hlavního vchodu do školy.

prohlídka celé školy
Program:
•  13.30–14.00

plavání – nezapomeňte plavky, 
čepici, mýdlo, ručník a fén

•  14.30–15.00
výuka anglického jazyka – jak 
se budu učit

•  15.00–15.30
práce v edukativí skupince – 
co to je?

•  15.00–16.00
informační centrum – budu 
pracovat i s počítačem

•  15.30–16.00
sborový zpěv zpěváčků – za-
zpívej si s námi

•  16.00–16.30
sportovní hry – v tělocvičně 
je nejlíp (cvičky a sportovní 
oblečení)

•  16.30–17.30
prohlídka celé školy

Možnost konzultace problémů se 
školní psycholožkou 14.00–17.00
Více infomací o škole najdete na 
www.zslabska.cz
Těšíme se na vaši návštěvu

Mgr. Alena Svobodová
zástupkyně ředitele

V pátek 22.10.2010 se uskuteč-
nil na naší škole projektový den 
Halloween. Děti z I. stupně hned 
po ránu vyrazily na průvod Starým 
Lískovcem v maskách. Poté si ve 

svých třídách vyrobily Halloweenské 
výrobky, které si odnesly domů. Na 
závěr pro ně žáci 9. ročníků připravili 
cestu za pokladem. Mgr. Kateřina 
Horáková, zástupkyně ředitelky.

5,6 milionů Kč z EU na ZŠ Labská

Domov pro seniory na Mikuláškově náměstí v Brně
 Vás srdečně zve na vzpomínkovou výstavu 

„NĚMÍ SVĚDCI NAŠEHO MLÁDÍ“.
Vystavené předměty provázely naše životy 

v 60.–80. letech minulého století.
Slavnostní zahájení výstavy s kulturním programem se koná

ve čtvrtek 9. prosince 2010 od 14.00 hodin 
ve společenské místnosti domova.

Halloween na ZŠ Bosonožská

Den otevřených 
dveří na ZŠ Labská

Bramborová frittata

Ingredience:
500 g brambor, 300 g mladého 
špenátu, 1 červený paprikový 
lusk, 5 jarních cibulek, 1 lžíce 
panenského olivového oleje, 5 va-
jec, sůl, pepř, 4 lžíce strouhaného 
parmezánu

Jak dlouho?
Doba přípravy:•  20 minut
Doba pečení: • 20 minut

Příprava jídla:
Oloupané brambory nakrájíme 
na kostky. Špenát přebereme 
a opereme. Papriku nakrájíme 
na tenké proužky a cibulku na 
tenká kolečka.

Brambory vaříme ve vroucí vodě 
šest minut. Špenát vložíme do 
síta,v páře nad bramborami ho 
spaříme a potom vymačkáme.

Na teflonové pánvi rozpálíme 
olej. Papriku na něm smažíme 
2 minuty, pak přidáme brambory 
i jarní cibulku a vše smažíme 
další 2 minuty. Vejce rozkved-
láme ve velké míse, osolíme 
a opepříme. Vmícháme špenát 
a polovinu zeleniny a přidáme ke 
zbývající zelenině na pánvi. Pod 
pokličkou necháme asi 6 minut 
ztuhnout.

Gril předehřejeme na nejvyšší 
stupeň. Bramborovou frittátu po-
sypeme parmezánem a zapékáme 
4 minuty. Podáváme horké.

Gourmet

•  30 dětí, vítězů čtenářské soutěže, 
vyjede zdarma na studijní pobyt 
v Anglii

•  na škole bude působit rodilý 
mluvčí z anglicky mluvící země

•  budou vytvářeny malé skupiny 
žáků ve výuce, čímž se zintenzivní 
a zhodnotí výuka

•  nové metody práce a programy 
povedou k rozvoji čtenářské 
gramotnosti, komunikativních 
kompetencí v Aj i k celkovému 
rozvoji žáků školy

Tímto se naše škola zařadí mezi 
prioritní školy ve výuce Aj nejen 
v rámci našeho města.
Velké poděkování patří autorkám 
projektu, učitelkám angličtiny, 
paní Mgr.Vladimíře Hilalové a paní 
Mgr. Lucii Žigárdyové.

Lubomír Strnad, ředitel školy

Studio dramatické výchovy 
Labyrint, Švermova 19, Brno

PROGRAM NA PROSINEC
Otevřená dílna: Vánoční přání a PF 
2. prosince 2010 • 15.00–16.30 hod.
Přijďte si vyrobit jednoduché vánoční přání či PF, kterým potěšíte 
příbuzné či známé. Na dílnu je třeba se přihlásit na níže uvedeném 
kontaktu. Vstupné dobrovolné

Cestovatelský večer: USA 
9. prosince 2010 • 18.30–20.00 hod.
Vodopády, mrakodrapy, bizoni, medvědi, tlusťoši, pichlavé kaktusy, fast-
foody... Amerika pohledem české studentky. Vstupné dobrovolné.

Pořádající pobočka a kontakt: 
SDV Labyrint, Švermova 19, 625 00 Brno, Eva Mohaplová, 
telefon: 547 354 383, mobil: 605 438 636, email: efka@luzanky.cz
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Informace z usnesení 130. schů-
ze Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 8. 10. 2010:
- vzala na vědomí, že dne 
12. 10. 2010 se bude konat jed-
nací řízení bez uveřejnění – „Veřejné 
prostranství u polikliniky ve Starém 
Lískovci“
- souhlasila se složením komise 
zadavatele pro jednací řízení na 
dodatečné stavební práce veřejné 
zakázky „Veřejné prostranství u po-
likliniky ve Starém Lískovci“
- schválila rozpočtová opatření 
č. 65–66

Informace z usnesení 131. schů-
ze Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 13. 10. 2010:
-  schválila smlouvu o nájmu k bytu 

č. 19 na ul. Labská č.o. 31
-  schválila smlouvu o nájmu k bytu 

č. 1 na ul. Vltavská č.o. 17
-  schválila výměnu bytů – ul. Kos-

monautů č.o.19 – byt č. 8 a 50
-  schválila výměnu bytů – ul. Lab-

ská č.o.3, byt č. 16 a ul. Groho-
va č.o.41

-  schválila výměnu bytů - ul. Se-
vastopolská č.o.9 a ul. Jánská 
č.o.14

-  schválila výměnu bytů – ul. Du-
najská č.o.25, byt. č. 26 a ul. 
Meluzínova č.o.3 a ul. Masarova 
č.o.1

-  schválila smlouvy o nájmu k bytu 
č. 32 na ul. Kurská č.o.2

-  schválila finanční příspěvek na 
opravu bytového jádra v bytě 
č. 38, ul. Sevastopolská č.o.5

-  schválila návrh nové smlouvy 
s firmou GEMMA Systems, 
spol. s r.o.

-  souhlasila s tím, aby pro realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu 
Dostavba přízemí v přístavbách 
bytových domů na ul. Labská 
č.o.31 a 33 byla vybrána fa KP 
stavby, s.r.o.

-  souhlasila s postupem nastave-
ným a uplatňovaným MČ Brno – 
Starý Lískovec, který je v zásadě 
totožný s Metodikou vymáhání 
dluhů na nájemném v majetku 
města Brna

-  doporučila ZMČ souhlasit s po-
dáním žádost o dotaci z rozpočtu 
JMK na požární techniku

-  schválila smlouvu s firmou Lu-
bomír Straka – FLORA servis 
– rekonstrukce dětského hřiště 
ve vnitrobloku U hřiště č. 9-17

-  schválila Plán zimní údržby míst-
ních komunikací v zimním období 
2010–2011

-  souhlasila se skácením dřevin 
a pozemku ul. Kosmonautů 
č.o.11 z důvodů opravy havárie 
kanalizační přípojky

-  souhlasila se skácením břízy na 
ul.Kyjevská č.o.11

-  nesouhlasila se skácením 3 to-
polů na ul. Irkutská č.o.6–8

Zprávy z radnice

-  souhlasila se skácením dřevin 
na pozemcích Mikuláškovo nám. 
č.o.16

-  vzala na vědomí vyjádření Koo-
perativa, pojišťovna a.s. o ne-
poskytnutí pojistného plnění ke 
škodní události – náhrada vzniklá 
zničením sloupu pádem stromu 
na ul. Sevastopolská č.o.2

-  schválila plán zimní údržby chod-
níků, schodů a cest pro pěší 
v zimním období 2010–2011

-  doporučila ZMČ schválit bezú-
platný převod pozemku p.č. KN 
463/12 do vlastnictví SmB

-  doporučila ZMČ souhlasit s výku-
pem id. 1/2 pozemku p. č. KN 
73 a dále s jeho prodejem spo-
luvlastnicím tohoto pozemku, 
případně třetí osobě

-  vzala na vědomí ukončení smlou-
vy na pronájem části pozemku 
p.č. KN 286/1 a 287/1

-  souhlasila s požadavkem na 
zřízení přechodů pro chodce 
v blízkosti MŠ Kosmonautů

-  schválila podání návrhu na roz-
hodnutí vyklizením byt č. 28 na 
ul. Kurská č.o.6

-  schválila rozpočtoví opatření 
č. 68

-  schválila smlouvu na Dostavbu 
přízemí v přístavbách bytových 
domů Labská č.o.31 a 33 s fir-
mou KP stavby, s.r.o.,

-  schválila zpětvzetí výpovědi 
z nájmu bytu č. 11 na ul. Kurská 
č.o.8

-  neschválila umístění lunaparku 
na parkovišti ul. U penzionu

-  schválila dodatek č. 2 k prove-
dení stavby „Veřejné prostranství 
u polikliniky“

Informace z usnesení 132. schů-
ze Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 27. 10. 2010:
-  vzala na vědomí přechody nájem-

ního práva u bytů : byt. č 31 na 
ul. Vltavská č.o.17; byt č. 2 na 
ul. Vltavská č.o.2;, byt č. 27 na 
ul. Sevastopolská č.o.7

-  schválila výměnu bytů na ul. Ky-
jevská č.o.1, byt č. 31 a na ul. 
Oblá č.o.59

-  vzala na vědomí souhlas SmB 
s uzavřením smlouvy k bytu 
č. 40 v domě zvláštního určení 
na ul. Kosmonautů č.o.23

-  souhlasila s dohodou o zániku 
nájmu k bytu č 1 na ul. Dunaj-
ská č.o.39 a k bytu č. 37 na ul. 
Kosmonautů č.o.17

-  schválila uhrazení dosud neumo-
řené částky ve výši 9 120,-Kč za 
výměnu plastových prvků v bytě 
č. 16 na ul. Mikuláškovo nám. 
č.o. 4

-  souhlasila s plošným dodáním 
a montáží jednotných sušáků na 
prádlo na balkony bytů na ul. Kos-
monautů č.o. 17 a 19 firmou HAN-
SL Miroslav – HANZA servis

-  učila, že by t. 16 na ul. Osová 
č.o.4 bude pronajat jako pře-
dem neopravený a byt č. 13 na 
ul. Sevastopolská č.o.5 bude 
pronajat jako předem opravený

-  schválila smlouvu na dodání a in-
stalaci elektronických rozdělova-
čů topných nákladů v bytových 
domech firmou Techem, spol. 
s r.o.

-  schválila prodej vánočních strom-
ků v objektu DTJ Brno, Klobáso-
va 34 ve dnech 28. 11. 2010–
23. 12. 2010

-  vzala na vědomí vyjádření zhoto-
vitele dopravního hřiště Dunajská 
č.o. 37–45 ve věci reklamace 
vodorovného a svislého doprav-
ního značení

-  schvaluje podání návrhu na vý-
kon rozhodnutí vyklizením bytu 
č. 23 na ul. Vltavská č.o.21

-  schválila dání výpovědi z ná-
jmu bytu č. 6 na ul. Vltavská 
č.o.19 a z bytu č. 26 na ul. Vl-
tavská č.o.19

-  nesouhlasila s tím, aby v souladu 
s uzavřenou nájemní smlouvou 
s TJ TATRAN Starý Lískovec ten-
to provedl na pozemku p.č. KN 
998/10 vrt – hydrogeologický 
průzkum pro závlahu sportovního 
areálu

-  souhlasila s tím, aby pro realiza-
ci stavebních prací – zateplení 
sloupů v přístavbě na ul. Labská 
č.o.29 byl vybrán uchazeče IZO-
POL – Ing. Benža

-  vzala na vědomí výsledek kon-
kursního řízení na místo ředitele/
ky ZŠ Brno, Bosonožská 9 sou-
hlasila s jmenováním Mgr. Lenky 
Špačkové na místo ředitelky

-  vzala na vědomí sdělení ředi-
telky MŠ Labská 7 o podané 
žádosti o přidělení dotace na 
rok 2011 z nadačního fondu – 
zkvalitnění hrací plochy na školní 
zahradě atd.

-  schválila zpětvzetí výpovědi 
z nájmu bytu č. 14 na ul. Osová 
č.o.6

-  schválila podání trestního ozná-
mení na neznámého pachate-
le pro podezření ze spáchání 
trestného činu poškozování cizí 
věci

-  vzala na vědomí žádost provo-
zovatelky textilu v objektu Poli-
kliniky Starý Lískovec o finanční 
kompenzaci vzhledem k ušlému 
zisku během stavebních prací 
a nesouhlasila s finanční kom-
penzací

-  souhlasila s vydáním územní-
ho rozhodnutí na akci „D1 01 
1901 Starý Lískovec – Brno,-
jih“

-  vzala na vědomí vyjádření Koo-
perativa, pojišťovna, a.s. o nepo-
skytnutí pojistného plnění – úraz 
při zimní údržbě

-  nesouhlasila, aby v souladu 

s uzavřenou nájemní smlouvou 
s TJ TAT RAN Starý Lískovec ten-
to zřídil na pronajaté nemovitosti 
p.č. KN 460/2 venkovní kryté 
posezení „ Zahrádka u restau-
race Sportbar na ul. Klobásova 
č.o.79“

-  schválila podání návrhu na vydání 
platebního rozkazu proti nájemci 
bytu č. 14 na ul. Mikuláškovo 
nám. č.o.1

-  schválila neinvestiční náklady na 
jednoho žáka v jednotlivých ZŠ 
Brno-Starý Lískovec

Informace z usnesení 133. schů-
ze Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 8. 11. 2010:
-  souhlasila s uzavřením smlouvy 

na servis výtahů Premium na „Ve-
řejném prostranství u polikliniky“, 
kde předmětem je seřízení, ma-
zání, odborné prohlídky, zkoušky 
atd. s firmou KONE, a.s.

Informace z usnesení 134. schů-
ze Rady MČ Brno-Starý Lískovec 
ze dne 10. 11. 2010:
-  vzala na vědomí přechody ná-

jemního práva u bytu : byt. č 
29 na ul. Dunajská č.o. 45; byt 
č. 18 na ul. Kurská č.o.4

-  souhlasila s podnájmem části 
bytu č. 7 na ul. Sevastopolská 
č.o. 14

-  určila, že byt č. 1 na ul. Dunajská 
č.o. 39 bude pronajat jako byt 
při výjimečně mimořádně tíživé 
sociální situaci

-  schválila společný nájem k bytu 
č. 20 na ul. Sevastopolská 
č.o.5

-  souhlasila s dohodou o zániku 
nájmu k bytu č. P3 na ul. Labská 
č.o.33 k bytu č. 9 na ul. Sevas-
topolská č.o.11

-  vzala na vědomí souhlas SmB 
o nájmu k bytu č. 33 na ul. Kos-
monautů č.o.23

-  schválila uzavření smlouvy o ná-
jmu k bytu č. 26 na ul. Kosmo-
nautů č.o.23

-  schválila uzavření Smlouvy o do-
dávce elektřiny pro vánoční 
osvětlení

-  souhlasila s uzavřením Smlouvy 
o připojení k distribuční sou-
stavě v souvislosti s realizací 
stavebních úprav „ Veřejného 
prostranství u polikliniky ve Sta-
rém Lískovci“

-  souhlasila s uzavřením smluv 
o sdružených dodávkách elek-
třiny

-  vzala na vědomí rezignaci člena 
ZMČ na jeho mandát a nastou-
pení náhradníka z kandidátní 
listiny volební strany TOP 09

-  schválila rozpočtová opatření 
č. 69 a 70

-  souhlasila s uzavřením smlouvy 
o nájmu části pozemku p.č.KN 
286/1 a 287/1 při ul. Jemelkově
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Inzerce

Dne 8. 11. 2010 byla položena kytice k pomníku padlých válečných hrdinů 
na ulici Točná. Pietního aktu se zúčastnili starolískovečtí váleční veteráni 
p. Henek a p. Alois Fišr, společně s Mgr. Květuší Doležalovou.

Den válečných veteránů

  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

  Prodám nebo pronajmu dvojgaráž v lokalitě ul. Kyjevská. 
Tel . 602 728 392, 547 355 605

  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, Klobásova 
34, Brno – Starý Lískovec probíhat prodej vánočních stromků a to 
vždy od 9:00 do 16:30.

KJM Brno, pobočka Kurská 1
Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny, srdečně Vás zveme na výstavu obrazů 
jihlavského malíře Libora Obršlíka 8. prosince 2010–24. ledna 2011.
Výstava bude přístupná v půjčovní době knihovny.
Svým milým čtenářům a uživatelům bude naše pobočka k dispozici i v ob-
dobí mezi svátky: pondělí 27. 12. 9–12  13–18 

 středa 29. 12                   13–18 
 čtvrtek 30. 12.        z a v ř e n o 

Ve čtvrtek 23. 12. bude půjčovní doba jen  9–14 hod. 

Poděkování za účast 
na Dni otevřených dveří na ZŠ a MŠ, 
Brno, Elišky Přemyslovny 10

Vážení, rodiče, prarodiče, absolven-
ti, součastní žáci, zástupci našeho 
ÚMČ a všichni, kdo jste za námi 
21.10. 2010 přišli!
Velmi si ceníme vaší přízně a dě-
kujeme, že jste se našeho Dne 
otevřených dveří zúčastnili.
Bylo nám s vámi ve škole dobře 
a doufáme, že jste si u nás také 
prožili příjemné chvilky!
Ať už ráno ve výuce, při odpoledních 
dílničkách, na E-on rodinném fotbál-
ku nebo při programu v tělocvičně, 
ve kterém se krásně skloubila vy-
stoupení žáků naší školy s perfektně 
připraveným exhibičním vystoupením 
Karate teamu Bohunice.
Vámi připravené dobrůtky, které 
jste mohli všichni ochutnat v naší 
školní jídelně byly výtečné!
Velké uznání a díky všem, kteří 
se do této soutěžní prezentace 

zapojili! Vyhodnocení nejlepších 
i s rozsáhlou fotogalerií naleznete 
na našem školním webu (na www.
zspremyslovny.cz)
Děkujeme rodičům našich žáků Ja-
romírovi a Ireně Kučerovým a jejich 
firmě tvGold.cz za zpracování videí i za 
mediální podporu naší školy, odkazy 
najdete taktéž na našich webových 
stránkách i na www.tvgold.cz .
Upřímné poděkování patří firmě 
E-on za marketinkovou podporu 
této akce!
U této příležitosti bych velmi ráda po-
děkovala také za bezplatnou pomoc 
škole při jinak nákladných opravách 
panu ing. R. Zamazalovi a jeho firmě 
Zamazal ml.& spol.,s.r.o. a panu K. 
Navarovi a firmě ČEVS. a.s.

Za ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 
Margita Kotásková

Blíží se adventní doba a je pomalu čas myslet na dárky 
pro své nejbližší, nebo i pro sebe samotné. 

Římskokatolická farnost Brno-Lískovec vás zve na 

předvánoční prodej knih (nejen) z Karmelitánského nakladatelství

a produktů Fair trade – káva, čaj, čokoláda, a to

2. a 3. adventní neděli vždy po mši svaté 
(tj. 5. a 12. prosince v 8.30 a 10.30 hod.) ve žluté učebně u fary.
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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)

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

WWW.POZARUCNISERVIS.CZ

servis výpočetní techniky,  
notebooků a ostatní elektroniky

rozvody a instalace sítí

Neúčelové půjčky bez

zajištění!!!
Bez poplatku, Okamžité čerpání, 
Bankovní úrok, Možnost předčas-
ného splacení, ZDARMA pojištění 
schopnosti splácet

Tel.: 543 215 724 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

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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Provedeme zednické – obkladačské,
instalatérské a elektrikářské práce.

Tel.: 777 / 595 525

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 .
Aktuální nabídka: http://fsps.muni.cz/czv/aktualne.php 
Širokou nabídku pro rok 2011 zveřejníme v průběhu prosince 2010.

Telefon non-stop: 737 171 367
po–čt: 11–16.30, pá: 11–15 • PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME

Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti

StarožitnostiStarožitnosti
Svatopetrská 22a, 617 00 Brno-Komárov

zastávka Konopná (u hotelu Bílá růže, tr.: 9, 12)
IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI
Zejména: Nábytek • obrazy • rámy • hodiny • kapesní 
a náramkové hodinky do r. v. 1970 • stříbrné příbory • české
granáty • tabatěrky • pudřenky • svícny • lustry • šperky 
• alpaku kombinovanou se sklem • porcelánové figurky 
• veškeré sklo • bižuterii • světla • rádia • gramofony •
fotoaparáty • dalekohledy • hračky • divadla • betlémy •
vánoční ozdoby • vojenské věci, hudební nástroje • plakáty •
knihy • pohlednice • reklamní předměty a další
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