
Vážení spoluobčané,
po předchozím, trochu smutném 
úvodníku přicházím tentokrát 
s optimističtějším tématem. Jistě 
jste již zaregistrovali informaci 
o „velkém třesku“, který v ne-
dávných dnech započal. Jed-
ná se o dobudování oddílného 
kanalizačního sytému ve staré 
zástavbě Starého Lískovce. Tedy 
o akci, která nemá v moderní 
historii Starého Lískovce obdoby.
Ať již investičním rozsahem cca 
250 milionů korun, tak dobou, 
kterou si její realizace vyžádá 
– dva roky. Uvědomujeme si sa-
mozřejmě, že to bude znamenat 
celou řadu komplikací pro obča-
ny Starého Lískovce, zvláště pak 
ty ze staré zástavby. Ale, jak jsme 
již mnohokrát proklamovali, vše 
dobré většinou musí být vykou-
peno určitým nepohodlím. Tak 
to ve světě funguje odnepaměti. 
A odměna za trpělivost a ono 
nepohodlí bývá většinou sladká.
My pevně věříme, že sladká bude 
i v tomto případě. Po dvou letech 
bojů s rozkopanými ulicemi se totiž 
stará zástavba promění v moderně 
řešenou lokalitu s nepopiratelným 
historickým kouzlem. Spolu s ka-
nalizací totiž bude rekonstruovaná 
i infrastruktura, takže se dočkáme 
například nových chodníků, silnic 
a osvětlení. A doufáme, že tato 
časově i finančně náročná inves-
tice zase posune Starý Lískovec 
o krok vpřed na náročné cestě 
k dokonalosti.
Veškeré plány a kontakty na 
projektanta, investora, technický 
dozor a zhotovitele projektu 
budou k dispozici na stránkách 
městské části www.starylisko-
vec.cz, případně na podatelně 
úřadu městské části.
Přeji co nejpříjemnější prožití 
prvních jarních dnů.

Váš starosta Vladan Krásný

Zápisník starosty
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Postav dům, zasaď strom…

Staré české přísloví pokračuje dál, 
není však náplní mého zamyšlení. 
Rád bych se zastavil u druhé pod-
mínky dokonale naplněného života, 
tak jak o tom toto přísloví hovoří. 
Zasaď strom. Zdá se, že splnění 
této podmínky je nejjednodušší. 
Ale jak už tomu tak bývá, co se 
jednoduchým zdá být, skrývá ur-
čitá úskalí. 
V dřívějších dobách to bylo jistě 
snadnější. Když si někdo usmyslel, 
že si před vlastním domem zasadí 
strom s myšlenkou, že se jednou 
bude těšit z jeho stínu, bylo to 
pouze jeho rozhodnutí. Samozřej-
mě musel u toho trochu přemýšlet 
a rozhodnout se, jaký strom zasadí 
a na jakém místě. To aby se jednou 
nestalo, že takto zasazený strom 
bude na obtíž nebo bude překážet 
a ohrožovat dům či jinou stavbu 
svojí velikostí. 
V dnešní době je tomu trochu jinak, 
zvláště pak v tak husté zástavbě, 
jaká je v naší městské části. Je jistě 
velmi šlechetné, dobré a chvály-
hodné, když se někdo rozhodne V TOMTO ČÍSLE:
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Pečovatelská služba nebo 
osobní asistence? Klidně obojí!

Zatímco pečovatelská služba je 
seniory hojně využívána, osobní 
asistence je spojována spíše s oso-
bami se zdravotním postižením. 
Osobní asistence je přitom vítaným 
doplňkem pečovatelské služby 
právě pro seniory.
„Většina pečovatelských služeb 
má stanovenu pracovní dobu od 
rána do odpoledne pět dní v týdnu. 
Osobní asistence je připravena za-
jistit uživatelům pomoc se sebeob-
sluhou, jídlem, nákupy a hygienou 
kdykoliv to potřebují, třeba večer, 
v noci, o víkendu nebo ve svátek. 
Kombinace obou sociálních slu-
žeb je proto možností, jak zůstat 
co nejdéle v domácím prostředí 
bez zvýšených zdravotních a bez-
pečnostních rizik“ vysvětluje Lucie 
Nováčková, vedoucí brněnského 
střediska osobní asistence občan-
ského sdružení Hewer.
Uživatel služby osobní asistence 
si může být jist, že k němu bude 

docházet stále stejná osoba a kdy-
koliv může požádat o její výměnu 
za někoho jiného. V objednaných 
hodinách vykonává osobní asistent 
přesně to, co si uživatel přeje – 
může pomáhat, obstarávat, či jen 
„dělat společnost“.
„V moderní společnosti často nepla-
tí dřívejší role a funkce rodiny, proto 
musí být nahrazeny jinými nástroji. 
Umožnit seniorům a zdravotně 
postiženým zůstat doma a zároveň 
nepřetěžovat rodinné příslušníky, 
to je úkolem osobní asistence, 
terénních odlehčovacích služeb  
a pečovatelské služby – a v době, 
kdy se zaměstnanci pečovatelských 
služeb věnují svým vlastním rodi-
nám, úkolem osobní asistence“ 
dodává Lucie Nováčková.
Služba osobní asistence je v Brně 
dostupná například na telefonním 
čísle 736 505 555. Více informací 
najdete na www.pecovatel.cz. 
Kontakt:
Mgr. Lucie Nováčková, Hewer  o.s.
736 505 555
brno@pecovatel.czUzávěrka příštího čísla je 15. 4. 2011

zvelebit své okolí zasa-
zením nějakého stromu 
nebo třeba i keře. Jen je 
potřeba hodně přemýšlet, 
kde takový strom zasa-
dit a také jaký druh. To 
aby se nestalo to, o čem 
jsem se již zmínil. Pod 
povrchem pozemků v naší 
městské části se nachází 
mnoho vedení inženýrských sítí, 
jako např. kanalizace, plyn, elek-
třina, přívod tepla atd. Všechny tyto 
sítě mají svá ochranná pásma, ve 
kterých je způsob využití takového 
pozemku velmi omezen. Jedním 
z takovýchto omezení je i nemožnost 
nad trasou toho či onoho vedení 
jakékoliv výsadby stromů i keřů. 
Důvod je naprosto jasný. V případě 
havárie nebo nutné opravy takové 
inženýrské sítě je pak, díky vzrost-
lému stromu, vše značně ztíženo, 
ne-li úplně znemožněno. 
Proto se na vás všechny, kteří se 
rozhodnete zkrášlit své okolí vý-
sadbou nového stromu na zdán-
livě volném prostranství, obracím 

s velkou prosbou. Než 
takový strom zasadíte, 
přijďte se s našimi pra-
covníky Odboru všeo-
becného nejdříve poradit. 
Na našem úřadě jsme 
schopni a ochotni zjistit 
trasování inženýrských sítí 
a na úseku životního pro-
středí vám rádi pomohou 

i s vhodným výběrem druhu dřeviny, 
která bude pro výsadbu ve vámi 
vybrané lokalitě vhodná. Vážíme si 
všech těch, kterým není lhostejné, 
v jakém prostředí žijeme, a kteří se 
svojí aktivitou snaží přispět k jeho 
zlepšení. Vše ale musí probíhat 
podle daných pravidel, abychom 
se v budoucnu vyhnuli případným 
problémům. 
Všem vám přeji krásné jarní dny 
a radost z probouzející se přírody.

Mgr. Jiří Dvořáček
místostarosta
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Střípky z webů našich škol

Vážení spoluobčané,
nadešla chvíle, abychom vás mohli 
informovat, jak pokračujeme s  pří-
pravami na opravu budovy poničené 
požárem dne 9. prosince 2010 
v ranních hodinách.
Jakmile  proběhlo řízení o likvidaci 
škody, mohli jsme začít něco dělat. 
Díky tomu, že Župa Jana Máchala 
nám zajistila finanční prostředky 
na likvidační práce  a náklady spo-
jené s opravou, mohli jsme začít 
s likvidačními pracemi. Některé 
práce byly prováděny odbornou 
firmou, některé prováděli členové 
Sokola brigádnicky. Suť byla ihned 
odvážena na patřičná místa k tomu 
určená. Byl zadán požadavek na 
vypracování projektu týkající se 
celkové opravy budovy. Na tyto 
záležitosti jsme vynaložili částku 
bezmála 100 000,- Kč.

Bez finanční podpory Župy Jana 
Máchala bychom ani nezačali, neboť 
jsme nezisková organizace jako 
každá jiná v naší městské části.
Vypracovaný projekt jsme obdr-
želi dne 15. 2. 2011 a na základě 
projektu byl vypracován rozpočet, 
který jsme obdrželi 22. 2. 2011.
Již nyní máme  velmi důležité podkla-
dy týkající se finančních prostředků.
Vyčíslení celkové škody ve výši  
2 433 000,- Kč
Celkové náklady dle projektu ve 
výši 4 055 658,- Kč
Z těchto dvou skutečných čísel 
sami dobře pochopíte, kolik ještě 
finančních prostředků je zapotřebí, 
aby byla celá rekonstrukce započata 
a také úspěšně dokončena.
Pokračujeme dál v jednání s insti-
tucemi, které by mohly finančními 
prostředky pomoci. Není to až tak 

Informace z TJ SOKOL Starý Lískovec

ZŠ Labská – městský přebor 
v plavání 3.–5. ročníků 

ZŠ Bosonožská
Ve středu 30. 3. 2011 v 16.00 hodin pořádá škola ukáz-
kové hodiny v dyslektických třídách. Přijďte se podívat, 
jak v těchto třídách probíhá výuka.
V úterý 19. 4. 2011 se uskuteční již 6. ročník speciální 
olympiády pro dyslektiky ve 2.–5. ročníku. Olympiáda se 
koná pod záštitou Pedagogické fakulty MU. Žáci budou 
soutěžit ve tříčlenných družstvech, složených z žáků 
stejného ročníku. Olympiáda je určena jak pro žáky 
dyslektických tříd, tak žáky integrované pro poruchy 
učení v běžných třídách či nálezem z pedagogicko-psy-

chologické poradny. Jednotlivé disciplíny nebudou, jak 
bývá zvykem, rozděleny podle předmětů, žáci se utkají 
ve specifických dovednostech. Půjde jak o vědomosti, 
ale i zručnost, obratnost, logické myšlení, luštění šifer, 
osmisměrky, skládání puzzlů, orientaci v tabulkách atd...

ZŠ Elišky Přemyslovny
V pátek 4. 3. 2011 se žáci 6.–8. třídy zúčastnili s doprovodem 
třídních učitelů (p. uč. Hubatková, p. uč. Juřičková, p. uč. 
Krška) výstavy „Brno cesta za poznáním města“ v Křížové 
chodbě Nové radnice. Kulturně historickou výstavu, řadu 

úkolů a aktivit, které si žáci mohli vyzkoušet, nejen pro ně 
připravili žáci 7. A a 7. B ZŠ Husova Brno spolu s učiteli 
a lektorkami Muzea města Brna během půlročního projektu.

ZŠ Labská
1. března 2011 proběhly na ZŠ Labská úspěšně plavecké 
závody za účasti 13 brněnských škol a 120 žáků.
V jarním období připravuje škola pro své děti z prvního 
stupně a jejich rodiče dvoje tvořivé dílny: 31. 3. Velikonoční 
dekorace technikou nešitý patchwork a 7. 4. Pletení z pe-
digu. Přihlašovat se můžete na adrese smekle@seznam.cz.

ZŠ Labská – kurzy bruslení pro MŠ

ZŠ Labská ve spolupráci s HC KOMETA uspořádala pro děti mateřských 
škol naší městské části bezplatný kurz základů bruslení.
Akce se zúčastnilo 48 dětí našich MŠ. První krůčky na ledě zvládali hoši 
i děvčata pod vedením trenérů a trenérek školy a klubu.
Budoucí prvňáčci naší školy se mohou těšit od září na pokračování tohoto 
výcviku v rámci školy, a to opět zdarma.
Rodiče chlapců – zájemců o hokej – dostanou podrobnější informace 
v pondělí 28. 3. 2011 v 16.00 hodin na ZŠ Labská.
Hokejový klub je schopen zapůjčit zájemcům základní hokejovou výstroj.

Lubomír Strnad, ředitel ZŠ Labská

Již tradičně se na naší škole na konci zimy konaly plavecké závody. Je 
vidět, že plavců se chřipková epidemie netýká. Na startovní bloky nastou-
pilo 172 žáků z třinácti brněnských škol. Závodníci ze třetích tříd změřili 
své síly v plaveckých stylech prsa a kraul na jedné délce bazénu tj. 17m. 
Vyspělejší plavci ze 4. a 5. ročníků zdolávali již dvě délky bazénu. Jejich 
úsilí vyvrcholilo štafetami jednotlivých škol. 
Radost z vítězství a smutek z porážky se dal vyčíst z mnohých očí, ale od-
hodlání zúčastnit se i příští rok je velké. Tak trénujte a příští rok nashledanou.
Výsledky na www.zslabska.cz. 

Mgr.  Alena Svobodová

jednoduché, neboť majetek není 
ve správě obce, ale je majetkem 
České obce Sokolské se sídlem 
v Praze. Naše jednota  má pouze 
majetek ve své správě, tzn. že jej 
obhospodařuje, provádí opravy, 
umožňuje široké veřejnosti možnost 
sportovního vyžití a také umožňuje 
uskutečňování kulturních a spole-
čenských akcí pro veřejnost or-
ganizovanou jiným občanskými 
sdruženími v naší městské části.
Není vše tak jednoduché, jak si 
někteří myslí. Všichni dobře víme, 
jak dlouho se vyřizují různá povo-
lení, formality, které jsou zapotřebí 
k obnovení budovy a vrácení spor-
tovního a kulturního života do naší 
městské části.
Nakonec bych vás ráda informovala 
o tom, kdo z řad našich spoluob-
čanů reagoval na výzvu ve Staro-

lískoveckém zpravodaji  a  přispěl 
finanční částkou.
Jsou to: manželé Šmajerovi 
částkou 500,- Kč, Jarošovi (ml.) 
částkou 1000,- Kč, Bergmano-
vi částkou 1000,- Kč, Kiliánovi 
částkou 1000, Kč, Vojáčkovi část-
kou 1000,- Kč, Šikulovi částkou 
1000,- Kč, občanské sdružení 
OREL Starý Lískovec částkou 
5000,- Kč, EKO Komíny s.r.o. Hru-
šovany částkou 25 0000,- Kč.  Tyto 
příspěvky jsou evidovány v našem 
účetnictví. Všem výše jmenovaným 
TJ SOKOL Starý Lískovec děkuje. 
Jsem přesvědčena, že jakmile vás 
budeme moci nadále informovat, 
sdělíme nové informace ve Staro-
lískoveckém zpravodaji.

starosta Sokola 
Sotolářová Božena
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Okénko do farnostiKarneval ve školní družině 
ZŠ Labská

Anderlová Bedřiška
Balášová Jiřina
Bartoňková Marie
Binar Pavel
Březinová Božena
Buchta Jan
Bukáček  Miroslav 
Csecsödiová Mária
Černochová Matylda
Diblíková Jiřina
Dominiková Božena
Dratva Boris
Duchoňová Vlastimila
Fraňková Marie
Grmela Radovan 
Grycová Kristína
Hanzlíčková Josefa
Horová Jitka
Hradílková Anna
Hřebíček Bohuslav
Hudcová Františka
Chalabalová Libuše
Chrastinová Jana
Ježa Josef
Kafoňková Jiřina
Kailerová Ludmila
Kaiserlich Jiří
Kalendová Jaroslava
Kapitán Zdeněk
Kašpárková Marie
Kočka Josef

Komárek Alois
Kozlová Marta
Krejčí Ilena
Kubátová Božena
Kubeš Vladimír
Kyselá Valburga
Kytnarová Ludmila
Lazarev Anatolij
Machálková Terezie
Macharačková Veronika
Malacková Marie
Mertová Božena
Mičulková Antonie
Mikolášová Drahoslava
Mikuš Josef
Mildeová Věra
Minarčík Oldřich
Navrátilová Květoslava
Němcová Marie
Nohel Vladimír
Nováková Marie
Novotná Blanka
Novotná Olga
Nunvářová Jaroslava
Ondrášková Marie
Oprchalová Anselma
Páč Libor
Pavlíková
Pelclová Emílie
Poláková Františka
Poláková Marie

Račoch Libor
Rybová Zdenka
Říha Miroslav
Schieblová Jiřina
Schön Antonín
Slámová Blažena
Slavík Bohuslav
Sobolová Drahomíra
Stejskalová Marie
Straka Zbyněk
Suchý Jiří
Synková Vlasta
Syrová Jindřiška
Šafář Jaroslav
Široký Jan
Školáková Slavomíra
Šplíchal Miroslav
Šťastný Blažej
Šulcová Marie
Švedová Juliana
Velan Karel
Velebová Helena
Venglošová Jaroslava
Veselý Josef
Vojtišková Eva
Volejníčková Růžena
Vrška Oldřich
Zapletal Josef
Zavadilová Blažena
Zollmanová Anežka
Žalkovská Josefa

Naši jubilanti

Na ZŠ Labská budou již druhý rok po sobě 
končit žáci IX. ročníků školní docházku 
vypracováním a obhajobou závěrečných 
prací. Dostanou tak možnost zúročit své 
znalosti i dovednosti práce s literaturou 
a informačními technologiemi.
Učitelé jim nabídli 66 témat tak, aby si každý 
mohl vybrat. Pracovat mohou každý sám, 
nebo ve dvojici na písemné práci, audiovi-
zuálním projektu, učební pomůcce apod. 
Každý žák bude mít k dispozici přístup do 
školní knihovny a informačního centra. 
Pravidelně bude konzultovat od záměru, 
přes průběh zpracování, až po dokončení 
práce postup s příslušným vyučujícím. 
Na práci mají čas od února do konce 
dubna. Potom si připraví způsob předve-
dení a prezentace práce a její obhajobu 
před spolužáky i odbornými  hodnotiteli. 
Přestože mají žáci velký prostor na vlastní 
přístup a uplatnění svých představ, musí 

dodržet předepsané požadavky, jako je 
počet stran u písemné práce, nebo oken 
u elektronické prezentace, dále formální 
stránku zpracování – od velikosti písma, 
řádkování, až po uvedení zdrojů se kterými 
pracovali, případně poznámkový aparát. 
Vyhodnocení proběhne v květnu a začát-
kem června při veřejném představení a ob-
hajobě prací. Hodnocení bude započítáno 
do klasifikace za II. pololetí školního roku. 
Nejlepší práce, zejména ty v elektronické 
podobě, budou představeny i na webových 
stránkách školy a předvedeny na interak-
tivní tabuli rodičům a dalším zájemcům.
Škola chce i touto formou vést  žáky až do 
konce školní docházky 
k systematické a smysluplné práci a po-
moci jim tak co nejlépe a plynule  přejít 
na střední školy a učiliště.

Dr. Jaroslav Hloušek, výchovný poradce

Celý měsíc žila školní družina přípravou na karneval, který se uskutečnil 
v jídelně školy dne 24. února 2011. Mezi tancem probíhaly soutěže, 
závěrem bylo losování. Kdo si vytáhl lístek s označením „Šmouly“, dostal 
překvapení. Za bohatou tombolu v podobě sladkostí děkujeme převážně 
rodičům.

Alena Cegielková, vedoucí vychovatelka ŠD

Dar času
Známe to každý a jsme s tím kon-
frontováni každý okamžik života. 
Nestíhám, nemám čas, je toho 
moc… Jsou to jakási zaklínadla 
člověka dnešní, rychlé a uspě-
chané doby. Neustále nahlížíme 
na hodinky, či displeje mobilů 
a zjišťujeme, jak ten čas rychle letí. 
Utíkají hodiny, dny, týdny i měsíce. 
A to vše pokračuje v řádu roků 
a jednou, totálně, bez jakéhokoliv 
našeho zásahu skončí. Doba, ve 
které žijeme, je krásná, ale i rychlá 
a tím i krátká. A jak již to v životě 
bývá, záleží hodně na našem postoji 
k této realitě. Je možné se uštvat, 
je možné dennodenně opakovat 
tuto mantru o nestíhání, a nebo je 
možné zkusit něco jiného. A ne-
musím se zbavovat toho všeho, co 
tvoří můj život s jeho nestíháním, 
a odejít někam do ticha pouště, 
či utéci kamsi na konec světa. Ale 
může jít o to pokoušet se dívat na 
věci novým pohledem. Přijmu-li 
vůbec celý život jako veliký dar, 
a není vůbec podstatné, kdo je 
pro mě jeho dárcem, přijmu s tím 
i zároveň hodnotu času jako velké 
obdarování. A z daru se vždy žije, 
z daru má člověk dobrý pocit, dar 
motivuje a o daru se vydává svě-
dectví. A člověk je jaksi z podstaty 
lidství zván k naplnění darů – jak 
života, tak času, který život tvoří. 

Známe to z různých anket a dotazů. 
Co byste dělal, kdyby byl před vámi 
jen jediný den života nebo jen jedna 
hodina. A odpovědi jsou různé. Od: 
vyspal bych se, rozloučil se s blízký-
mi, zašel na nějaké oblíbené místo, 
napsal testament, utratil všechny 
peníze na účtu… Jaká odpověď 
je správná? To asi budeme hledat 
každý sám u sebe, někde v hlubi-
nách své duše. Nevíme a neznáme, 
nakolik nám dárce života svěřil čas 
pozemského bytí. I když medicína 
dokáže zázraky, i když se průměrný 
věk stále prodlužuje, jednou ten oka-
mžik přijde. To je jeden ze zásadních 
a neměnných faktů našeho života. 
Nejde o to, aby nás to uvádělo do 
depresí a zoufalství, ale k prostému 
zamyšlení. Dar života i času jsem 
dostal, je v mých rukou a jednou jej 
odevzdám. A jen já sám jsem zván 
k tomu, abych tento dar naplnil, aby 
mi přinášel radost a vnitřní pokoj, 
abych se nemusel, nikdy, sám před 
sebou stydět.
Čas plyne a utíká. Prožívejme ho 
s vděčností, je to pro nás závazek, 
mějme naději ve chvílích, kdy se 
nedaří. Jděme stále dopředu, do-
kažme se radovat z dobře prožitého 
času a náš život bude i svědectvím 
druhým. Život je cestou. A přejme 
si, aby byl u každého z nás cestou, 
která je dobrá.

P. Pavel Opatřil, farář

Závěrečné práce deváťáků na ZŠ Labská
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Čištění komunikací a ostatních dopravních ploch 
v MČ Brno-Starý Lískovec v roce 2011

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

blokové čištění po zimním 
období

1. 4. 2011 8. 4. 2011 15. 4. 2011 22. 4. 2011 27. 4. 2011 29. 4. 2011 Po zimě provádí 
Bkom

blokové čištění včetně che-
mické likvidace plevele

16. 5. 2011 18. 5. 2011 23. 5. 2011 25. 5. 2011 30. 5. 2011 1. 6. 2011 2. 6. noční 
z 2. 6. na 3. 6.

čištění místních komunikací 
a parkovišť včetně chemic-
ké likvidace plevele bez 
dopravního značení

15. 8. 2011 17. 8. 2011 22. 8. 2011 24. 8. 2011 29. 8. 2011 31. 8. 2011 25. 8. noční 
z 25. na  26. 8.

strojní čištění místních ko-
munikací a parkovišť bez 
dopravního značení

19. 9.–23. 9. 19. 9.–23. 9. 19. 9.–23. 9. 19. 9.–23. 9. 19. 9.–23. 9. 19. 9.–23. 9. 15. 9. noční 
z 15. 9.  na 16. 9.

blokové čištění před zimní 
údržbou

12. 10. 2011 14. 10. 2011 19. 10. 2011 20. 10. 2011 26. 10. 2011 2. 11. 2011 3. 11. noční   
z 3.  na 4. 11.

Zákos: Základní komunikační systém (trasy MHD)

Blok č. 1 Labská 1–37 vč. parkovišť a ZÁKOS, Mikuláškovo nám. 
14, 15, 16, 17, vč. parkoviště, Mikuláškovo nám. oba 
vnitrobloky vč. parkoviště před domy 5 a 6,  Vltavská 
ZÁKOS vč. zálivů pro parkování vozidel, Vltavská 9–13 
vč. parkoviště, Vltavská 1–3 vč. parkoviště, Vltavská 
– parkoviště nad tramvajovou zastávkou MHD, spojnice 
Vltavská x Osová.

Blok č. 2 Osová 2–8 vč. zálivů pro parkování a parkoviště, Dunajská 
1–5, 7–15, 17–25, 27–31, 37–45 vč. jednosměrných 
spojnic, parkovišť u těchto bloků a ZÁKOSu, Karpatská 
1–9 vč. parkovišť.

Blok č. 3 U Hřiště vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště pod 
U Hřiště č. 9, U Hřiště ZÁKOS, Valašská vč. parkovišť, U 
pošty vč. parkovišť, Bosonožská vč. zálivů pro parkování 
vozidel a parkovišť, včetně zásobovací komunikace k MŠ 
Bosonožská, Kyjevská vč. parkovišť a ZÁKOS.

Blok č. 4 Oderská 12–1 vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, 
Oderská x Dunajská spojnice ulic, Sevastopolská vč. 
zálivů pro parkování vozidel a parkoviště, ul. Kosmonautů  
parkoviště, odstavné plochy a příjezdy k domům č. 17 a 
19, Irkutská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť 
a komunikace ke Mlýnu.

Blok č. 5 Ul. Kroupova obě komunikace, Jemelkova pouze par-
koviště, Krymská vč. zálivů pro parkování vozidel a parko-
viště, Kurská vč. parkovišť, Malešovská, Malostranská, 
Martina Ševčíka, Šoustalova

Blok č. 6 U penzionu parkoviště, Hermannova, Svah, Příčky vč. 
parkoviště, Čermákova vč. parkovišť v sídlišti, Máchalo-
va, Pšikalova, Točná i za dálnicí D1, Klobásova slepá 
odbočka, Kosmonautů vč. zálivů pro parkování vozidel.

Zákos Místní komunikace ZÁKOS, Akademická vč. parkoviště,  
Osová, Jemelkova, Klobásova, El. Přemyslovny, Jihlavská, 
Netroufalky, Bítešská, a komunikace na Ostopovice,

Upozorňujeme tímto občany MČ Brno – Starý Lískovec na § 19 zákona 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích:
Odst. 5 – „silniční správní úřad je oprávněn rozhodnout o označení místní 
komunikace nebo průjezdního úseku silnice nebo jejich částí, na kterých 
je z důvodu veřejného zájmu dočasně zakázáno stání silničních vozidel, 
příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu. Rozhodnutí o 
označení musí být provedeno nejméně týden před dnem dočasného zákazu 
stání na příslušné pozemní komunikaci a na řízení silničního správního 
úřadu se v tomto případě nevztahují obecné předpisy o správním řízení.“
Odst. 6 – „V případě neuposlechnutí rozhodnutí silničního správního 
úřadu podle předchozího odstavce je vlastník místní komunikace nebo 
průjezdního úseku silnice oprávněn odstranit silniční vozidlo na náklady 
jeho vlastníka, pokud vlastník silničního vozidla neprokáže závažné 
důvody, které mu znemožnily, aby silniční vozidlo odstranil včas sám.“ 
Pro tento účel je možno si zažádat u odboru všeobecného MČ Brno- 
Starý Lískovec o Povolení k parkování vozidla na komunikaci v době 
blokového čištění. Žádost s uvedením důvodů musí být podána předem 
( lze i osobní jednání ). Povolení bude vydáno po posouzení uvedených 
důvodů, po předložení  občanského a technického průkazu. Vydané 
povolení bude viditelně umístěno do automobilu s tím, že majitel zajistí 
úklid kolem vozidla sám.
Po dobu provádění blokového čištění bude prováděn odtah vozidel brání-
cích kvalitnímu vyčištění komunikací za přítomnosti Městské policie Brno. 
Brněnské komunikace, a.s., Renneská 1a, 657 68 Brno, mají smluvně 
zajištěn odtah pro městskou část Brno – Starý Lískovec firmou Černý, sídlo 
a odtahová plocha – Jihlavská, areál autobazaru Max, Brno – Bosonohy.

Odtahy vozidel při blokovém čištění
Vozidla budou odtahována pouze při blokovém čištění s dopravním značením. 
V případě čištění bez dopravního značení, se automobily neodtahují! 
Přesto žádáme o součinnost, a v případě možnosti o přeparkování vozidel 
v termínech  čištění příslušných bloků k dosažení co nejefektivnějších 
výsledků.
Sídlo firmy a odtahová plocha – Jihlavská, areál autobazaru Max, Brno- 
Bosonohy. Telefon – 602 578 867 nebo 547 357 384.
Odtahová firma po odtažení vozidla nahlašuje tuto skutečnost na číslo 
158 – Policie České republiky.

Odbor všeobecný, úsek místního hospodářství

Harmonogram jarního čištění BKOM v ulicích  v MČ Brno-Starý 
Lískovec,  s rozmístěným přenosným dopravním značením. Zbývající 
dopravně významné vozovky ve stejné městské části budou čištěny 
v předstihu nebo stejném termínu.

12. 4. 2011 Labská, Dunajská, Kyjevská
13. 4. 2011 ulice Kosmonautů, Vltavská

Úsek místního hospodářství 
ÚMČ Brno – Starý Lískovec

ZOO Brno – akce na měsíc duben
JARNÍ OTEVÍRÁNÍ ZOO: 9. 4. 2011, od 13.00 hodin
Tradiční otevírání zoo po zimě za doprovodu živé kapely. Kromě 
bohatého kulturního programu bude pro návštěvníky připravena jízda 
na ponících a komentované krmení u vybraných expozic. Bude také 
vyhlášena nová kampaň EAZA – Kampaň na záchranu velkých primátů.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ V ZOO: 25. 4. 2011, 13.00 –16.00 hodin
Pro návštěvníky z řad dětí bude připravena ukázka velikonočních 
mláďat a soutěžní stezka. 
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Separovaný sběr textilu

Vážení občané,
firma E+B TEXTIL, která pod záštitou 
Magistrátu města Brna provádí již 
několik let sběr, separaci a další 
ekologické zpracování použitého 
textilu, si Vás dovoluje oslovit.
Připravili jsme separovaný sběr tex-
tilu i ve Vaší městské části. Pro Vaše 
pohodlí jsme se rozhodli zorganizo-
vat sběr použitého textilu přímo 

Termín 
svozu Ulice

Počet bytů 
(sídliště – 
panelové 

domy)

Počet 
rodinných 

domů

 30. 3. 2011 Irkutská 1–3 80
Irkutská 2–8 128
Krymská 1–15 304
Kurská 2–8 149
Kyjevská 1–3 64
Kyjevská 7–17 192
U Hřiště 9–17 160
Celkem 1 077

31. 3. 2011 Karpatská 1–9 160
Kosmonautů 1–23 453
U Pošty 1–9 160
U Pošty 2–10 160
Valašská 1–7 128
Celkem 1 061

4. 4. 2011 Bosonožská 1–9 5
Bosonožská 11–17 128
Čermákova 1–20 17
Čermákova 22–32 108
Elišky Přemyslovny 8
Hermannova 12
Jemelkova 33
Klobásova 55
Kroupova 48
Máchalova 4
Malešovská 15
Malostranská 38
Martina Ševčíka 31
Příčky 15
Pšíkalova 8
Sevastopolská 1–11 245
Sevastopolská 2–12 240
Svah 17
Šoustalova 45
Točná, včetně Točná za 
dálnicí

14

U Hřiště – rodinné domy 10
Celkem 1 096

5. 4. 2011 Mikuláškovo nám. 1–6 132
Mikuláškovo nám. 10–17 176
Osová 2–8 88
Vltavská 1–21 376
Vltavská 2–8 88
Oderská 1–9, 6–12 289
Celkem 1 149

6. 4. 2011 Dunajská 1–45 736
Labská 1–37 535
Celkem 1 271

Velikonoční věneček 
z březového proutí

Přivítejte své hosty u dveří, 
které si sami ozdobíte 

vlastnoručně vyrobeným 
velikonočním věnečkem.

Co potřebujeme:
• dlouhé tenké větvičky 

z břízy
• lýko nebo pevný prová-

zek
• zahradnické nůžky
• stuhu
• ozdoby – malá vajíčka, 

peří, lýko

K práci můžeme bez obav pustit 
i nejmenší děti, zvlášť pokud 
použijeme plastová vejce. 
Vybereme si pevnou dlouhou 
větvičku a pevně ji provázkem 
svážeme do kruhu.  Dlouhé 
březové větvičky obtáčíme kolem 
základu a neustále kontrolujeme 
tvar. Tak pokračujeme až do-
sáhneme požadované tlouštky 
věnečku. Zahradnickými nůž-
kami zastřihneme přečnívající 
větvičky.
Věneček ozdobíme stuhou 
a malými vajíčky, doplníme pe-
říčky a lýkem a dotvoříme celé 
aranžmá. Pak už jen uvážeme 
stuhu na zavěšení.

Šikovné ruce

Co můžete nosit ?
• funkční oblečení ( pomoc lidem 

v zemích tzv. třetího světa )
• textilie z přírodních materiálů - 

např. bavlna, pletenina (určené 
k dalšímu zpracování na čistící 
textil, výrobu koberců, jako izo-
lační materiál)

Co recyklovat nelze ?
• oděvy znečištěné a poškoze-

né, matrace, koberce, obuv

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

od Vašich dveří – tzv. „DOOR“. 
Sběr proběhne ve dnech 30. 3. 
až 6. 4. 2011 v níže uvedených 
částech vaší městské části, v tento 
den můžete nepotřebný textil vložit 
do  tašky, která je k vyzvednutí na 
ÚMČ a umístit ji před své domovní 
dveře. Po 18. hod. budou tašky 
sesbírány a použitý textil odvezen 
k dalšímu zpracování.Můžete použít 
i vlastní tašku, ta se však nebude 
vracet.

Proč separovaný sběr textilu?
Přes 80 % textilního odpadu z do-
mácností je možné dále zužitkovat. 
Snažme se proto   o maximální 
ekologické využití textilního odpadu!

Boží milosti

Ingredience:
• 250 g polohrubé mouky
• ořech másla
• 2 žloutky + 1 celé vejce
• šťáva a nastrouhaná kůra 

z půlky citronu
• 2 lžíce rumu
• špetka soli
• domácí sádlo na smažení
• moučkový  cukr

Jak dlouho?
• Doba přípravy: 30 minut
• Odpočinutí těsta: 3 hodiny

Na vál dejte mouku, máslo, 
žloutky i celé vejce, citronovou 
kůru a šťávu, rum a sůl. Deset 
minut důkladně hněťte těsto až 
je krásně hladké. Zabalte ho 
do potravinářské fólie a nechte 
v chladu odpočinout tři hodiny.

Z těsta vyválejte tenký  plát na sílu 
stébla a z něj rádlem vykrajujte 
oválky.  Každý  kousek ještě dva-
krát uprostřed rádýlkem ozdob-
ně prořízněte. Oválek přehněte 
v půlce a stiskněte. Vyválené 
a nakrájené tvary ještě přikryjte 
a nechte deset minut odpočinout.

Smažte ve větším množství roz-
páleného sádla dozlatova. Bě-
hem smažení se těsto nafukuje 
a puchýřuje, což je žádoucí. 
Usmažené odkládejte na pa-
pírový  ubrousek, aby se vsákl 
přebytečný  tuk.
Ještě teplé posypte moučkový m 
cukrem.

Gourmet
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Velikonoce

Jaro už nebuší na dveře, už je celkem rázně otevřelo. 
Zatímco před pár dny ještě padal sníh, dnes se po-
časí přizpůsobilo kalendáři a na první jarní den nám 
dodalo hodně sluníčka. Za měsíc nás navíc čekají 
Velikonoční svátky, jedna z příjemných tradic první 
poloviny roku. Pojďme se nyní podívat, co se v sou-
vislosti s těmito svátky traduje v lidové slovesnosti.

Zelený čtvrtek letos připadá na 21. duben. Je-li bílý, zaručuje to teplé léto. Nicméně 
tento experiment bychom si letos možná odpustili. Pokud bude mrznout i o den 
později, na Velký pátek, neurodí se ovoce. Když přijde déšť, čeká nás „žíznivý 
rok“. To platí i o Bílé sobotě. Pokud ovšem během velikonoc bude jasno, můžeme 
se těšit na laciné máslo. 

Podle našich předků je také několik obyčejů, které bychom se měli snažit dodržet. 
Na tzv. Sazometnou středu se doporučuje nemračit se a neškaredit. Jinak nás 
totiž čeká nepříjemnost – mračit a škaredit se budeme každou středu v roce. 
Na Zelený čtvrtek bychom měli jíst zelenou stravu, budeme silní a zdraví. Když 
uslyšíme zvony, je prý dobré zacinkat mincemi, dle jedné z pranostik jich poté 
budeme mít celý rok dost.

Ochranu před nemocemi nám zaručí, když na Velký pátek skočíme ráno do 
potoka. Kdo vytáhne ze dna pusou kamínek a hodí jej levou rukou za sebe, 
bude mít zdravé zuby. Pranostika nám ale neříká, co dělat, pokud při podobném 
pokusu o zuby přijdeme. A jelikož tento den zvony neuslyšíme, musíme jejich 
zvuk nahradit řehtačkami.

Na Bílou sobotu se doporučuje vybílit celý byt (ve smyslu uklidit, nikoliv rozebrat 
a zničit). Pletou se pomlázky, barví vajíčka. Nedělní Boží hod už byl (s nadsáz-
kou) jen přípravou na Velikonoční pondělí. Tradice pomlázky je prý zakotvena 
už v pohanské době, doložena je každopádně někdy ve 14. století. Z té doby 
pochází i lití vodou (polit byl ten, kdo časně nevstal). Dnes už se tyto zvyky liší 
místo od místa, v zásadě jsou ale podobné. 

Dalšími tradicemi jsou například vajíčka či velikonoční beránek. V obojím je skrytá 
symbolika. Beránek značí v křesťanském světě Ježíše Krista, který se obrazně 
obětoval za spásu světa. I tento symbol má ale své místo v ještě dávnějších do-
bách. Vajíčko zase znamená zavřený hrob, ze kterého Kristus vstal jako symbol 
nesmrtelnosti.  Jinak je to také symbol plodnosti, protože i barvení a pojídání 
vajíček je mnohem starší, nejstarší nalezený důkaz pochází už ze starého Egypta!  
Velikonoční vajíčka rozdává většinou zajíček, může to ale být například i liška či 
slepička (zase podle kraje).

Na závěr se můžeme rozloučit posledním řádkem z tradiční velikonoční koledy. 
Takže :

Krásné Velikonoce, bohatou pomlázku a ať nikdy nemáte nouzi o lásku!

Moudrost našich předků

V sobotu 5. března 2011 uspořádal Sbor 
dobrovolných hasičů Starý Lískovec 
– Sport ve spolupráci  se ZŠ a MŠ El. 
Přemyslovny v jejích přívětivých zdech 
tradiční dětský maškarní karneval. Po 
vyhoření místní sokolovny byla jediná 
možnost, kde uspořádat tuto akci ve školní 
tělocvičně a určitě se tento nápad vydařil, 
což dosvědčil velký zájem z řad dětí a je-
jich rodičů a prarodičů, kterých se sešlo 

Dětský hasičský karneval trochu jinak

Pozvánka na koncert ke Dni matek
V neděli 8. května 2011 proběhne od 19 hodin ve velkém sále 
sídla Kanceláře veřejného ochránce práv na Údolní 39 koncert 
ke Dni matek. Tento koncert organizuje občanské sdružení Ženy50 
již počtvrté, jako projev úcty, uznání a poděkování všem ženám. 

Tentokrát bylo ke spolupráci přizváno Moravské klavírní trio, přední 
brněnský komorní soubor s více než desetiletou tradicí. 
Srdečně zve – nejen ženy – občanské sdružení Ženy50. 
Vstupné dobrovolné.

Po sérii příměstských výletů se tentokrát podíváme 
trochu dál. Zdánlivě nedostupná cizina se pro nás 
v posledních letech stala poněkud snadněji dosaži-
telnou. Poslední dobou se totiž rozmáhá stále více 
fenomén takzvaných „low-cost“ aerolinek, což ve 
výsledku znamená, že za pár set korun se můžete 
podívat kamkoliv po Evropě (cena samozřejmě roste 
se vzdáleností). My si vybrali jihoitalský přístav 
Bari, kam stála letenka z Prahy se společností Wizz 
Air asi tři stovky. Doletět se dá třeba i do Říma.

Bari je velké přibližně jako Brno, je to také město s řadou vysokých škol, leží na pobřeží 
Jaderského moře. Jako takové nabízí samozřejmě méně, než italské hlavní město. Je 
to přeci jen jih, což znamená relativně chudší kraj, nepřipravený na davy turistů. To 
je ale zároveň i devizou – na ulici nejste neustále obklopen davem s fotoaparáty, na 
nábřeží je vždy volná lavička a nemusíte se honit celý den, abyste stihli vše, co chcete.
Za zmínku rozhodně stojí přístav. Nepopsatelné kouzlo úzkých uliček, vůně moře, 
všudypřítomný ruch, spousta menších lodiček, jachet, a vedle toho mohutné trajekty 
a parníky s destinací Limassol, Valetta či třeba Káhira. Menší procházkou podél moře 
dosáhneme klidné pláže, kde už první odvážlivci testují teplotu vody, zbytek je pozoruje 
z pohodlných sedaček u baru. Klid a ideální dovolená.
Pokud už máte sezení dost, dá se jít do staré čtvrti. Uzounké uličky, všude schůdky, 
průchody a nadchody, změť oken a balkonů, ruch tradičního života a spousta menších 
či větších kostelů. Ten největší je zasvěcen svatému Mikuláši, za zmínku stojí i kated-
rála San Sabino. Vše s nefalšovanou historickou patinou. Opomenout nesmíme ani 
normanský hrad s palmami na nádvoří. Bohužel v současné době toho z něj neuvidíte 
moc, prochází zřejmě rekonstrukcí. Více jsme se ale nedozvěděli, neboť jsme zde narazili 
na častý problém – místní příliš neholdují cizím jazykům. Pokud tedy neumíte dobře 
italsky, připravte se na klasickou domluvu „rukama nohama“. Za návštěvu stojí také 
místní divadlo na vodě, či jeden z klasických rybích trhů.
Jinak ubytování lze pořídit levně, taxikář vás zde (soudě dle našich zkušeností) neošidí 
a restaurace či prodejna suvenýrů se dá nalézt na každém rohu. Problémem je tedy jen 
místní neznalost angličtiny a pak také pružná otevírací doba všech možných podniků. 
Jinak řečeno – Italové jsou temperamentní a vše řeší podle momentální nálady. Něčím 
takovým jako přesně vymezená otevírací doba si nechtějí lámat hlavu. Takže pokud 
například místní fotbalový tým hraje v sobotu zápas, nečekejte, že bude všude otevřeno. 
Majitel restaurace raději oželí případný zisk, jen aby se mohl v klidu a nerušeně dívat. 
Překvapilo nás, že třeba ani v pondělí se s otevřením obchůdků nechvátalo. Výhodou 
je, pokud jste tzv. nočními ptáky – Italové jsou na tento styl života zvyklí a kvůli pár 
turistům se rozhodně nehodlají měnit. My to řešili jednoduše – přizpůsobili jsme styl, 
spali odpoledne a ožívali večer. Jiná možnost totiž asi není – pokud máte v hotelu či 
hostelu okna na ulici, pro všudypřítomný hlahol stejně neusnete.
Takže pokud toužíte po mixu ciziny, památek a moře, za rozumnou cenu a v relativním 
klidu, může pro vás právě Bari být ideálním místem pro krátkou, několikadenní dovolenou. 

Tip na výlet – Bari

okolo dvouset.  A tak jediný nedostatek 
byl v malém množství místa na sezení. 
Náš sbor, který čítá pouhých 14 členů, 
požádal o pomoc několik přátel a Ti se 
převelice osvědčili a patří jim obrovský dík. 
Poděkovat bychom  ovšem chtěli všem, 
kteří se v sobotu zúčastnili plesu, bez 
masek a jejich doprovodu, bychom byli 
v tělocvičně sami. V reji masek se objevili 
různé pohádkové bytosti, např. princezny, 

princové, víly, spidermani, dinosauři, ča-
rodějové, zvířátka a další. Pro děti byly 
připraveny soutěže, tombola  a na konci 
plesu, každý kdo soutěžil, dostal dárek. 
Dále bychom chtěli poděkovat sponzorům, 
v první řadě starostovi, radním městské 

části, paní ředitelce ZŠ, firmám a institu-
cím, kteří nás podpořili. 

Fotografie a video z karnevalu naleznete 
na internetových stránkách:
www.sdhstaryliskovec-sport.xf.cz 
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Studio dramatické výchovy 
Labyrint, Švermova 19, Brno

PROGRAM NA MĚSÍC DUBEN
KONEČNA STANICE: VÝCHOVNÝ ÚSTAV
Představení divadla fórum v podání klientů Výchovného ústavu Olešnice 
a studentů sociální pedagogiky PdF MU Brno. 
5. 4. 2011 v 16 hod. Cena: vstupné dobrovolné

RUSKÁ KUCHYNĚ: PELMENI
Gastronomická dílna zaměřená na přípravu tradiční speciality z Uralu. 
Vede ruská dobrovolnice Olga Batraková.
7. 4. 2011 v 15 hod. Cena: vstupné dobrovolné

Rukojmí: Kdo koho vlastně zajal?
Přátelský spolek amatérských divadelníků STUDIVIDLO uvede hru plnou 
gagů, neuvěřitelných situací a výborných hlášek.
9. 4. 2011 od 17 hod. Cena: vstupné dobrovolné

DĚTSKÁ SCÉNA 2011 – RECITACE
Regionální kolo celostátní postupové přehlídky dětského sólového přednesu.
12.–13. 4. 2011 od 9.00 do 13 hod.

Drama ve finsku
Dílna zaměřená na využití dramatu k rozvoji komunikativních dovedností, 
sebevyjádření a sebevědomí. Vede finská lektorka Tintti Karppinen.
Podrobnější informace: tom@luzanky.cz
13.–16. 4. 2011 od 9 do 16 hod

ŘEDITELSKÉ VOLNO
Klubová projekce dokumentárního filmu studentů Gymnázia Matyáše 
Lecha autenticky popisující kauzu odvolání ředitele v říjnu 2009.
21. 4. 2011 v 17.30 hod

CIRKUSOVÁ SHOW
Předpremiéra zbrusu nového kousku Cirkusu LeGrando: jednokolky, 
žonglování, kouzla, klauni, pozemní i vzdušná akrobacie.
21. 4. 2011 v 19.30 hod. Cena: vstupné dobrovolné

KLUB LABYRINT DOKOŘÁN
Fotbálek, šipky, playstation a další aktivity pro ty, co nechtějí zůstat o ve-
likonočních prázdninách doma.
21. – 22. 4. 2011 od 10 do 16 hod. Cena: 50,- Kč/den

Náš výlet začal v pátek ve vlaku směr Hruš-
ka. Hruška je vesnice, kde je fara, ve které 
jsme byli ubytovaní. Přijeli jsme, rozdělili se 
do pokojů a šli na večeři. Večeře probíhala 
netradičně, a to tak, že se udělal „Švédský 
stůl“ z toho, co jsme přivezli. Každý tak 
mohl ochutnat jídlo toho druhého.
Všichni už téměř dojídali. Najednou se 
ozvalo rádio. Nějaká francouzská píseň. 
Zaposlouchali jsme se do hlasu zpěvačky, 
když ji náhle přerušil počítačový hlas: 
„Došlo k jaderné havárii, urychleně se 
přesuňte do protijaderného krytu“. Do 
jídelny vběhli vojáci v plynových maskách 
(vedoucí) a začaly houkat sirény. Všichni 

jsme museli rychle seběhnout do sklepa 
„krytu“, abychom unikli radiaci.
Ve sklepě kromě světla, průvodce krytem 
a vysílačky nebylo nic jiného. Pár minut 
se nic nedělo, pak s námi začal komu-
nikovat počítač. Vysvětlil, jak se máme 
v krytu chovat, že jsme nejspíš poslední 
lidé, co přežili a že není jisté, jak dlouho 
tam budeme. 
Počítač s námi moc často nekomunikoval, 
vždycky se ozval po nějaké době s různými 
úkoly jako třeba - opravit díru v krytu, 
zvýšit morálku hraním společenských her, 
či zamyslet se nad svou smrtí a sepsat 
závěť. Nevěděli jsme, jestli přežijeme, 

Skauti na Hrušce

CVČ Linka, Kosmonautů 4
APRÍLOVÁ ZAHRADNÍ SLAVNOST  1. 4. 2011  16. 00–18.00
Odpoledne, určené rodičům s dětmi  i starším zvídavým dětem, plné 
aprílových hříček, optických klamů a všemožných pokusů. Nechte se 
překvapit, přijde i kouzelník... Akce bude probíhat v zahradě i v budově, 
do sálu a kluboven vstup v přezůvkách. Koná se za každého počasí :-) 
Vstupenky v předprodeji od 23. března u pracovníků LINKY, zbylé 
vstupenky na místě..

DÍLNIČKA PRO DĚTI 11. 4. 2011  17.00–18.30
Výroba textilních hraček a loutek - s sebou vysloužilé prstové rukavice, 
palčáky, čepice, osiřelé liché zimní ponožky, rukáv ze svetru apod...  
Budeme stříhat, lepit,  šít, vyrábět bambule na bambulkovači...
Pro všechny od 8 let. Můžete přijít bez přihlášení, s sebou kartu 
Dílničky nebo 65 Kč.

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKA PRO DĚTI 18. 4. 2011  17.00–19.00 
Osazení a výzdoba jarního květináče, zdobení kraslic různými techni-
kami, pečení velikonočních dekorací. S sebou bílá vyfouknutá vajíčka 
a hrst cibulových slupek, ostatní materiál včetně rostlin bude k dis-
pozici. K vidění a pohlazení budou živá kuřátka.Přihlaste se, prosím, 
předem na sitarcikova@luzanky.cz  Pro všechny od 8 let, s sebou 
kartu Dílničky nebo 130 Kč

KURZ VITRÁŽÍ TIFFANY 13. 4. 2011  17.00–20.00
Dílna pro dospělé, pod vedením lektorky si touto technikou vytvoříte 
závěsného motýla z barevných skel.  Pro začátečníky i pro účastníky 
loňského kurzu. Přihlaste se, prosím, předem. 
Maximální počet účastníků je 5, informace a přihlášky na sitarcikova@
luzanky.cz  Cena 300 Kč. Platba za kurz do 8. 4. 2011 v hotovosti 
nebo převodem – informace obdržíte po přihlášení.

STÁLÁ NABÍDKA POHYBOVÝCH AKTIVIT PRO DOSPĚLÉ
Cvičení na gymballech: 
úterý 18.00–19.00, čtvrtek 9.00–10.00, katves75@seznam.cz
Bodystyling: 
úterý 19.00–20.00, čtvrtek 18.30–19.30, katves75@seznam.cz
Orientální tanec:  pondělí 19.30–20.30  
Kalanetika: čtvrtek 19.30–20.30
Všechny výše uvedené pohybové aktivity pro dospělé za 50 Kč/hod., 
Tai-či: informace o termínech a ceně u lektorky, janasya@gmail.com

BARVÍNEK pro rodiče s dětmi
Každý čtvrtek 10.00–11.30, hraní, cvičení, tvoření pro veselé nožičky 
a šikovné ručičky. Můžete přijít bez přihlašování, 1 vstup/ 50 Kč/ dítě, 
vhodné pro děti od cca 2 let.

HLÍDACÍ KOUTEK KULIČKA 
Potřebujete si zajít na úřad nebo do města? Pohlídáme a zabavíme 
vaše děti. Na děti od tří let čekají tety s připraveným programem 
v našem hlídacím koutku.
Ve všední dny 8.00–12.00, 50 Kč/hod, přihlašování na jednotlivé dny 
předem na tel. 605 035 256. Novinka – hlídání ve středu odpoledne 
13.00–17.00. Bližší informace získáte na: kisa@luzanky.cz

VEŠKERÉ INFORMACE O NAŠICH AKTIVITÁCH NAJDETE NA  
www.luzanky.cz

naštěstí byl však objeven záchranný 
prášek, díky kterému jsme se všichni 
zachránili. Z bunkru jsme vycházeli po pár 
hodinách zdřevěnělí, ale s mnoha zážitky 
ze zajímavé hry.
Druhý den dopoledne jsme vyrazili na 
výlet. Dojeli jsme vlakem před hřbitov 
vesnice, která se jmenovala Vrahovice. 
Odtud jsme vyšli do okolí hledat bunkr, 
který tu měl být. Ale kde nic, tu nic. Našli 
jsme pouze zásyp, posed, včely a další 
zajímavosti. Naše zklamání z neúspěšné-
ho hledání však vytrhl zdařilý oběd, který 
jsme si udělali na vlastnoručně vytvoře-
ném ohništi. Po obědě jsme se vydali zpět 
na faru. Cestou jsme si zahráli ponorku 
a ještě další hry a fotili různá místa.
V sobotu jsme hráli ještě jednu zajímavou 
hru. Začala tak, že nás vedoucí k večeru 
vyvedli ven a tam nám zavázali oči. Pak 
nás vodili různě po venku. Po půl hodině 
jsme si rozvázali oči a zjistili jsme, že 
musíme zachránit českého letce, který tu 
někde v poli spadl a je zraněn. Musíme 
si však dávat pozor na nepřátelské letce, 
kteří nás mohou pronásledovat. Letce jsme 
za chvíli našli, ale také nás za chvíli našli 
nepřátelé. Museli jsme jim uniknout a zá-
roveň donést zraněného letce do bezpečí. 

Byla to napínavá hra se spoustou zvratů. 
Naštěstí jsme měli skvělou obranu, a tak 
jsme zraněného letce zachránili.
Večer jsme si ještě jako týmy zahráli novou 
stolní hru: Česko. Byla tam spousta otázek 
o historii, přírodě a slavných osobnostech 
česka. Po této hře byla večerka a šli jsme 
spát.
Neděle probíhala rychle. Ráno do kostela, 
který byl téměř pět metrů před farou a pak 
poslední hra víkendu: „Měň až vyměň“. 
Úkolem bylo vyměnit sirku za co nejzají-
mavější věc. Asi po hodině jsme se vrátili 
s opravdu rozličnými věcmi. Někdo donesl 
balík bonbónů, někdo svíčku nebo sošku, 
skleničku či talíř. Bylo až k podivu, co 
člověk může dostat za sirku.
Po obědě jsme se všichni sbalili, uklidili 
faru, rozloučili se s farářem a rozjeli se 
domů. Těšila jsem se na teplou postel 
a pohodlí domova, ale zároveň mi bylo 
líto, že výprava končí, protože jsem byla 
poprvé po dlouhé zimě venku a moc jsem 
si užívala pomalu přicházejícího jara. Dou-
fám, že brzy znovu někam pojedeme.

družina skautek Kryserky
Junák – středisko Starý Lískovec Brno

staryliskovec.skauting.cz
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Informace z usnesení 8. Rady MČ Brno-Starý 
Lískovec ze dne 23. 2. 2011
– vzala na vědomí že Bytová a dislokační 

komise v souladu se Způsobem proná-
jmu bytů v majetku města Brna svěře-
ných MČ Brno-Starý Lískovec, schvále-
ném na VI. zasedání ZMČ Brno-Starý 
Lískovec konaném dne 19. 3. 2008 
určila na svém 1. jednání konaném 
dne 16. 2. 2011, že byt č. 6 na ulici Se-
vastopolská č. o. 11, o velikosti 2+kk, 
bude pronajat jako předem opravený

– schválila výměnu bytů mezi dvěma 
nájemci a schválila uzavření smlouvy 
o nájmu bytu k bytu č. 16, 2+kk, na ul. 
Sevastopolská č.o. 7

– neschválila výměnu bytů mezi třemi 
nájemci a neschválila uzavření smlou-
vy o nájmu bytu k bytu č. 3, 3+1, na 
ul. Vltavská č.o. 2

– neschválila výměnu bytů mezi dvěma 
nájemci a neschválila uzavření smlou-
vy o nájmu bytu k bytu č. 2, 2+kk, na 
ul. Dunajská č. o. 43 a uzavření smlou-
vy o nájmu bytu k bytu č. 3, 3+1, na 
ul. Dunajská č. o. 43

– schválila výměnu bytů mezi dvěma 
nájemci a schválila uzavření smlouvy 
o nájmu bytu k bytu č. 36, 2+kk, na 
ul. Sevastopolská č. o. 3

– neschválila výměnu bytů mezi třemi 
nájemci a neschválila uzavření smlou-
vy o nájmu bytu k bytu č. 29, 4+1, na 
ul. Vltavská č. o. 21

– schválila společný nájem k bytu č. 10, 
3+1, na ul. Sevastopolská č. o. 11 
a schválila uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k bytu č. 10, 3+1, na ul. Sevas-
topolská č. o. 11 dle smluvních pod-
mínek stávajícího nájemce, tj. smlouva 
o nájmu bytu na dobu neurčitou, regu-
lované nájemné

– schválila společný nájem k bytu č. 16, 
2+kk, na ul. Sevastopolská č. o. 11 
a schválila uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k  bytu č. 16, 2+kk,  na ul. Sevas-
topolská č. o. 11 dle  smluvních pod-
mínek stávajícího nájemce, tj. smlouva 
o nájmu bytu na dobu neurčitou, regu-
lované nájemné

– schválila uzavření smlouvy o ná-
jmu bytu k bytu č. 27 na ul. Labská 
č. o. 37, regulované nájemné, na dobu 
určitou dvou let

– schválila uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k bytu č. 2, 3+1, na ul. Sevasto-
polská č. o. 5, regulované nájemné, na 
dobu určitou 6 měsíců

– schválila vyplacení kauce na byt č. 19, 
1+kk, na ul. Sevastopolská č. o. 3 plus 
příslušné úroky

– schválila pronájem bytu č. 1, na ul. 
Labská č. o. 37, 1+kk, cena oprav 
252 523,- Kč, registrace č. 001/11, 
smlouva o nájmu bytu na dobu určitou 
dvou let, regulované nájemné a schvá-
lila uzavření Darovací smlouvy na fi-
nanční částku 252 523,- Kč, Smlouvy 
o budoucí smlouvě o nájmu bytu a po 
úhradě výše uvedené částky Městské 
části Brno-Starý Lískovec Smlouvy 
o nájmu bytu k bytu č. 1, v bytovém 
domě na ulici Labská  č. o. 37, Brno 
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– schválila pronájem bytu č. 13, na 

ul. Vltavská č. o. 6, 2+kk, předpoklá-
daná cena oprav 400 000,- Kč, regis-
trace č. 002/11, smlouva o nájmu bytu 
na dobu určitou dvou let, regulované 
nájemné a schválila uzavření Smlouvy 
o nájmu bytu k bytu č. 13, na ul. Vltav-
ská  č. o. 6, Brno

– souhlasila s Dohodou č. 09 9 400 10 
00203 o zániku nájmu bytu k bytu č. 
6, 2+kk, na ul. Sevastopolská č. o. 11

– vzala na vědomí přechod nájemního 
práva ve smyslu ust. § 706 občan-
ského zákoníku, k bytu č. 22, na ul. 
Dunajská č. o. 41, po úmrtí nájemce 
a schválila uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k bytu č. 22, v bytovém domě na 
ulici Dunajská č. o. 41, na dobu neurči-
tou, regulované nájemné

– vzala na vědomí přechod nájemního 
práva ve smyslu ust. § 706 občan-
ského zákoníku, k bytu č. 15, na ul. 
Vltavská č. o. 17, po úmrtí nájemce 
a schválila uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k bytu č. 15, na ul. Vltavská č. o. 
17, na dobu neurčitou, regulované ná-
jemné

– vzala na vědomí přechod nájemního 
práva ve smyslu ust. § 706 občanské-
ho zákoníku, k bytu č. 4, na ul. Osová 
č. o. 4, po úmrtí nájemce a schválila 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu 
č. 4, na ul. Osová č. o. 4, na dobu neu-
rčitou, regulované nájemné

– schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o nájmu nebytových prostor č. 09 
2 500 10 00171

– schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o nájmu nebytových prostor č. 09 
2 500 10 00120

– schválila Dodatek č. 11 ke smlouvě 
o nájmu nebytových prostor č. 09 
2 500 99 00723

– schválila Dodatek č. 5 ke smlouvě 
o nájmu nebytových prostor č. 09 
2 500 04 00030

– schválila Smlouvy o nájmu bytu pro 
byty v domech zvláštního určení na 
dobu určitou i na dobu neurčitou

– doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-
Starý Lískovec schválit přílohy č. 1 a 2 
obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Brna č. 5/2010 o zákazu požívání 
alkoholu na veřejných prostranstvích, za 
účelem zabezpečení místních záležitostí 
veřejného pořádku po těchto změnách:
Zákaz požívání alkoholických nápojů 
se nevztahuje na veřejná prostranství 
uvedená v čl. 1 odst. 2 v době a místě 
konání níže uvedených akcí: Novoroční 
ohňostroj, Starolískovecké mladé hody, 
Starolískovecké vinobraní, Den radnice, 
Živý Betlém.

– doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Sta-
rý Lískovec ke schválení návrh novely 
obecně závazné vyhlášky Statutárního 
města Brna č. 21/2009 o pravidlech 
pro pohyb psů na veřejných prostran-
stvích, za účelem zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku a návrh 
přílohy č. 2 této vyhlášky

– schválila RO č. 4
– schválila uzavření „Smlouvy o převzetí 

a svozu odpadu“ č. 1300048613
– souhlasila s uzavřením dohody o skon-

čení smlouvy o nájmu nemovitosti 
čj. 09 2 500 99 01062 na pronájem 
ideálního podílu jedné dvaapadesátiny 
pozemku garážového dvora zbudova-
ného na pozemku  p. č. KN 1943 k. ú. 
Starý Lískovec a souhlasila s uzavře-
ním smlouvy o nájmu nemovitosti na 
pronájem ideálního podílu jedné dvaa-
padesátiny  pozemku  garážového dvo-
ra zbudovaného na pozemku p. č. KN 
1943 k. ú. Starý Lískovec

– souhlasila s uzavřením dohody o skon-
čení smlouvy o nájmu nemovitosti čj. 
09 2 500 01 00146 na pronájem ide-
álního podílu jedné šestnáctiny garážo-
vého dvora na pozemku p. č. KN 2859 
k.ú. Starý Lískovec; souhlasila s uzavře-
ním dohody o skončení smlouvy o náj-
mu nemovitosti čj. 09 2 500 01 00147 
na pronájem ideálního podílu jedné 
šestnáctiny garážového dvora na po-
zemku p. č. KN 2859 k. ú. Starý Lísko-
vec a souhlasila s uzavřením smlouvy 
o nájmu nemovitosti na pronájem ideál-
ního podílu jedné šestnáctiny  pozemku  
garážového dvora na pozemku p. č. KN 
2859 k. ú. Starý Lískovec a s uzavře-
ním smlouvy o nájmu nemovitosti na 
pronájem ideálního podílu jedné šest-
náctiny  pozemku  garážového dvora 
na pozemku p. č. KN 2859 k. ú. Starý 
Lískovec

– souhlasila s pronájmem části pozem-
ku p.č KN 2328 o výměře 60 m2, k. ú. 
Starý Lískovec, společnosti S.A.M 
Brno s.r.o.

– nesouhlasila s umístěním novinového 
stánku na p.č. 2192 a 1684/11 v k.ú. 
Starý Lískovec

– souhlasila s umístěním stánku pro 
prodej rychlého občerstvení na p.č. 
1681/12 v k.ú. Starý Lískovec v přípa-
dě souhlasu dotčených orgánů státní 
správy a ostatních dotčených správců

– nesouhlasila s umístěním lunaparku 
v Městské části Brno-Starý Lískovec

– neschválila poskytnutí navýšení pří-
spěvku na provoz pro ZŠ a MŠ, Brno, 
Elišky Přemyslovny 10

– schválila přidělení dotací z rozpočtu 
MČ Brno-Starý Lískovec na rok 2011 
jednotlivým zájmovým organizacím, 
a to ve výši: Orel Jednota Starý Lísko-
vec 40 000 Kč; Junák – svaz skautů 
a skautek ČR 25 000 Kč; SDH – Starý 
Lískovec 20 000 Kč; SDH Starý Lísko-
vec – SPORT 15 000 Kč; Římskokato-
lická farnost Brno – Lískovec 30 000 
Kč; Lužánky – středisko volného času, 
pobočka  LINKA, Kosmonautů 5 000 Kč

– navrhla na finanční ohodnocení za prá-
ci v I. pololetí školního roku 2010/2011 
tyto ředitele:

 Mgr. Lubomíra Strnada, ZŠ Labská 27; 
Mgr. Margitu Kotáskovou, ZŠ a MŠ El. 
Přemyslovny 10, pověřená vedením 
školy; pí. Evu Matouškovou, MŠ Lab-
ská 7; pí. Hanu Milotovou, MŠ Oderská 
2; Mgr. Šárku Pantůčkovou, MŠ Boso-
nožská 4

– schválila dotaci zájmové organizaci 

Sboru dobrovolných hasičů Starý Lís-
kovec – SPORT z rozpočtu městské 
části ve výši 3 000 Kč na rok 2011 
a schválila Smlouvu o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu statutárního města Brna, 
MČ Brno-Starý Lískovec s číslem  099 
300 11 00010

– schválila zpětvzetí výpovědi z nájmu  
bytu č. 6 o velikosti 2+0 na ul. Vltav-
ská 19 v Brně

– souhlasila s uzavřením dvou Dohod 
o realizaci přeložky plynovodní přípoj-
ky a části odběrného plynového zaříze-
ní dle § 70 zák. Č. 458/2000 Sb. 

– schválila vymáhání peněžitých pohledá-
vek: Dlužník I., bytem ul. Kosmonautů 
17, Brno, dlužná částka 115 029,- Kč; 
Dlužník II., bytem ul. Kosmonautů 17, 
Brno, dlužná částky 80 602,- Kč; Dluž-
ník III., bytem ul.  Dunajská 45, Brno, 
dlužná částka 104 822,- Kč; Dlužník 
IV., bytem ul. Vltavská 21, Brno, dluž-
ná částka 84 441,- Kč; Dlužník V., by-
tem ul. Kurská 2, Brno, dlužná částka 
178 911,- Kč

– schválila investiční záměr rekonstruk-
ce prostoru školy Brno, Bosonožská 9

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno-Starý 
Lískovec ze dne 9. 3. 2011
– určila, že městu Brnu v průběhu kalen-

dářního roku 2011 nenabídne uvolně-
ný byt, který by vyhovoval podmínkám 
sociálního bytu

– schválila finanční podíl ve výši 50 000 
Kč na opravu bytového jádra v bytě 
číslo 27, v bytovém domě na ulici Kur-
ská  č. or. 6

– schválila uzavření Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 8, 
v bytovém domě na ulici Kurská 
č.o. 8, Brno, velikost 1+kk, regulované 
nájemné, na dobu určitou dvou let

– schválila uzavření Smlouvy o nájmu 
bytu k bytu č. 26, v bytovém domě na 
ulici Kosmonautů č. o. 23, Brno, veli-
kost 1+kk, regulované nájemné,  na 
dobu určitou 6 měsíců

– trvala na svém usnesení č. 4 při-
jatém na 84. schůzi konané dne 
16. 9. 2009, ve kterém revokovala své 
usnesení č. 1 přijaté na 73. schůzi ko-
nané dne 10. 6. 2009, ve kterém nedo-
poručila Zastupitelstvu MČ Brno-Starý 
Lískovec schválit prominutí poplatku 
z prodlení ve smyslu usnesení č. 29 
odst. 3 a 4, z IV./07 zasedání ZMČ 
konaného dne 13. 12. 2007, ve výši 
100 %  tj. 42 125 Kč z částky poplat-
ku z prodlení 42 125 Kč, nájemci bytu  
č. 30 na ul. Dunajská č. o. 43 v Brně-
Starém Lískovci s tím, že je povinen 
uhradit vyčíslený poplatek z prodlení 
ve výši 42 125 Kč jednorázově nej-
později v termínu do 31. 7. 2009 nebo 
v pravidelných měsíčních splátkách na 
základě splátkového kalendáře nejpoz-
ději v termínu do 31. 12. 2010 a do-
poručila  Zastupitelstvu MČ Brno-Starý 
Lískovec revokovat své usnesení č. 17 
přijaté na XIII./09 zasedání konaném 
dne 25. 6. 2009 a neschválit prominu-
tí poplatku z prodlení ve smyslu usne-
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sení č. 29 odst. 3 a 4, z IV./07 zase-
dání ZMČ konaného dne 13. 12. 2007, 
ve výši 100 % tj. 42 125 Kč z částky 
poplatku z prodlení 42 125 Kč, nájem-
ci bytu č. 30 na ul. Dunajská č. o. 43 
v Brně-Starém Lískovci s tím, že je po-
vinen uhradit vyčíslený poplatek z pro-
dlení ve výši 42 125 Kč v pravidelných 
měsíčních splátkách na základě splát-
kového kalendáře nejpozději v termínu 
do 31. 12. 2011. Doporučila Zastupitel-
stvu MČ Brno-Starý Lískovec trvat na 
svém usnesení č. 4 přijatém na XV./09 
zasedání konaném dne 3. 12. 2009

– schválila Smlouvu o přepravě, kde 
předmětem smlouvy je přepravit všech-
ny předměty uvedené v Protokolu ze 
dne 21. 09. 2010, kterým byl sepsán 
movitý majetek v bytě č. 14 v domě na 
ulici Kyjevská 1 v Brně do místa určení, 
předat ho odesílateli, který je zároveň 
příjemcem předmětu smlouvy, a naklá-
dat s ním po celou dobu dle pokynů 
odesílatele

– schválila uhrazení dosud neumořené 
finanční částky ve výši 27 756 Kč za 
výměnu plastových oken a balkónové 
stěny v bytě č. 17, v bytovém domě na 
ulici Labská č. o. 15

– schválila slevu na nájemném ve výši 
465 Kč na 100 měsíců (případně do 
doby prodeje bytového domu) od 
1. 4. 2011 za výměnu 3 ks oken a bal-
kónové stěny, nájemce bytu č. 8, v by-
tovém domě na ulici  Osová č. o. 8

– vzala na vědomí odpověď pana P. H. 
ze dne 14. 2. 2011 na rozhodnutí Rady 
MČ Brno-Starý Lískovec č. 2/6 ze dne 
26. 1. 2011

– neschválila výměnu oken na náklady 
MČ Brno-Starý Lískovec prostřed-
nictvím Odboru správy budov a bytů 

v celkové ceně cca 25 000 Kč v ne-
bytovém prostoru, v bytovém domě na 
ulici Osová č. o. 6

– souhlasila s uvolněním paní Martiny 
Krejčí z členství v redakční radě MČ Br-
no-Starý Lískovec ode dne 23. 2. 2011

– vzala na vědomí rezignaci na členství 
v redakční radě paní Martiny Krejčí ke 
dni 23. 2. 2011 a odložila jmenování 
nového člena Redakční rady Starolís-
koveckého zpravodaje do 10. RMČ

– udělila souhlas k nabytí finančního 
daru ve výši 30 000,- Kč účelově ur-
čeného pro ZŠ, Brno, Labská 27 na 
dovybavení knihovny od SMS finanční 
poradenství

– souhlasila s uzavřením dohody o skon-
čení smlouvy o nájmu nemovitosti 
čj. 09 2 500 99 01181 na pronájem 
ideálního podílu jedné pětapadesátiny 
pozemku garážového dvora zbudova-
ného na pozemku  p. č. KN 2707 k. ú. 
Starý Lískovec a s uzavřením smlou-
vy o nájmu nemovitosti na pronájem 
ideálního podílu jedné pětapadesátiny 
pozemku garážového dvora zbudova-
ného na pozemku p. č. KN 2707 k. ú. 
Starý Lískovec 

– souhlasila s vydáním Osvědčení o řád-
ném poskytnutí služby společnosti 
A.S.A. Služby Žabovřesky, s.r.o., Ko-
rejská 4, 616 00 Brno, která je zho-
tovitelem údržby a čištění komunikací 
a ostatních dopravních ploch v MČ 
Brno-Starý Lískovec

- souhlasila s pronájmem pozemků p.č. 
KN 1684/161 a 1684/182 k.ú. Starý 
Lískovec firmě JMP Net s.r.o., Plyná-
renská 499/1, 657 02 Brno

– vzala na vědomí zánik smlouvy o náj-
mu nemovitosti č. 09 2 500 99 01028 
a souhlasila s uzavřením smlouvy 

o nájmu nemovitosti na pronájem ide-
álního podílu jedné jedenáctiny pozem-
ku garážového dvora zbudovaného na 
pozemku p. č. KN 2395/4 k. ú. Starý 
Lískovec 

– schválila v souladu s „Pravidly pro za-
dávání a výběr dodavatelů veřejných 
zakázek financovaných z rozpočtu 
MČ Brno-Starý Lískovec“, pro zajiš-
tění následné péče – údržby veřejné 
zeleně nově vzniklé v rámci stavby 
„Veřejné prostranství u polikliniky ve 
Starém Lískovci“, zadávací podmínky 
a oslovení dále uvedených firem k pro-
vedení cenové nabídky: Bládek Jaro-
slav; Kaisler, s.r.o.; Zeman Karel; Skala 
David; Šimek 96

– schválila v souladu s „Pravidly pro za-
dávání a výběr dodavatelů veřejných 
zakázek financovaných z rozpočtu 
MČ Brno-Starý Lískovec“, pro zajištění 
údržby veřejné zeleně a blíže specifiko-
vaných ploch a obsluhy odpadkových 
košů na území MČ Brno-Starý Lísko-
vec, v lokalitě D, zadávací podmínky 
a oslovení dále uvedených firem k pro-
vedení cenové nabídky: A.S.A. Služby 
Žabovřesky s.r.o.; Bládek Jaroslav; 
Šimek 96; Šustr Roman; Zeman Karel; 
Skala David

– schválila RO č. 5
– vzala na vědomí vývoj cen při proná-

jmu pozemků pod stavbami garáží 
a garážových dvorů a statistiku uza-
vřených nájemních smluv a stanovila 

výši nájemného z pozemků neslouží-
cích k podnikání nájemce takto:u po-
zemků užívaných v ostáních případech 
(pozemky garážových dvorů a pod ga-
rážemi) ve výši 45 Kč/m2/rok s účin-
ností od 1. 1. 2012. 

– schválila rozdělení hospodářských vý-
sledků jednotlivých ZŠ a MŠ Brno, Sta-
rý Lískovec do fondu rezervního a do 
fondu odměn

– souhlasila se skácením 1 ks Pseudo-
tsuga menziesii (A), 1 ks Pinus nigra 
(C), 1 ks Syringa vulgaris (D) rostou-
cích na pozemku veřejné zeleně p.č. 
2405/2 a skupiny Syringa vulgaris (E) 
rostoucí na pozemku veřejné zeleně 
p. č. 2405/9 k. ú. Starý Lískovec, ul. 
Irkutská 8, z důvodu umístění lešení 
pro revitalizaci bytového panelového 
domu Irkutská 8 za podmínky skácení 
dřevin a provedení náhradní výsadby 
na náklady Společenství pro dům 
Irkutská 8, Irkutská 321/8, 625 00 
Brno. Nesouhlasila se skácením 1 ks 
Pseudotsuga menziesii (B) a 1 ks Ta-
xus baccata (F) rostoucích na pozem-
ku veřejné zeleně p. č. 2405/2 k. ú. 
Starý Lískovec, ul. Irkutská 8

– souhlasila s umístěním orientační smě-
rových tabulek Ovocnářského druž-
stva k orientačnímu systému MČ Brno 
-Starý Lískovec na dobu do skončení 
rekonstrukce kanalizace tam, kde je 
orientační systém umístěn na samo-
statných sloupcích

Pěkné chvíle strávené při poby-
tu v přírodě mohou mít nehezké 
důsledky. Borelióza je nejčastější 
nemocí, kterou můžete chytit od 
malého, zdánlivě neškodného tvo-
rečka, jakým je klíště. Pokud se 
na ni včas nepřijde a důkladně se 
neléčí, může vést k trvalým ško-
dám na zdraví. Nákaze lze snadno 
předejít – sice proti této nemoci 
neexistuje očkování, ale opatrností 
a používáním repelentů můžete 
riziko hodně snížit. Proti klíšťatům 
jsou nejvhodnější silné repelenty, 
které se stříkají na obuv a oblečení, 
ve kterém vydrží působit i dlouhou 
dobu po nanesení. Myslete proto 
i na děti, které jedou na tábor, a pře-
dem jim ošetřete tenisky a svrchní 
oděvy.
Pokud už klíště chytíte, vytáhněte 
ho co nejdřív. Zakápněte desinfek-
cí, nejlépe jodovou, pak použijte 
pinzetu nebo speciální kartu, které 
jsou k dostání v lékárnách. Místo 
vpichu znovu důkladně dezinfikujte 
a pozorujte nejméně měsíc, jestli 
se netvoří skvrna.  Od alergie ji 
poznáte tak, že vzniká delší dobu 
po klíštěti, několik dnů až týdnů, 
vzácně i měsíců. Bývá větší než 
5 cm, může trochu hřát a svědit. 
Nemusí mít typický vybledlý střed! 

Při skvrně už je jasné, že jde o bo-
reliózu a je nutné BEZODKLADNĚ 
NASADIT ANTIBIOTIKA. Lékař ne-
musí čekat na žádné další testy, 
protože v počátku nákazy se ještě 
protilátky netvoří, zato lze nemoc 
ještě snadno léčit. Pokud se s léč-
bou otálí, může nemoc postupně 
devastovat mozek i tělo.
Asi u poloviny nakažených se bo-
hužel žádná skvrna nevytvoří. Po-
kud se tedy nějaký čas po klíštěti 
dostaví podezřelé příznaky, i když 
místo přisátí vypadá normálně, a ve 
vašem okolí neřádí zrovna žádná 
viroza, pak NAVŠTIVTE LÉKAŘE 
a ZDŮRAZNĚTE mu souvislost potíží 
s klíštětem. Častými příznaky jsou:  
bolest hlavy, kloubů, svalů, silná 
únava, mravenčení v končetinách, 
závratě, bušení srdce, pálení kůže, 
bolest v krku, zánět spojivek, potíže 
s močovým měchýřem, rozmazané 
vidění, obrna lícního nervu.

Nepodceňujte boreliózu, braňte se 
před klíšťaty a užijte si krásné jarní 
a letní dny beze strachu!

Více informací o prevenci, průběhu 
nemoci, její  léčbě i zkušenosti 
postižených pacientů najdete na 
www.borelioza.cz

Lymská borelióza: Braňte se včas!

Sudoku
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Inzerce

   HLEDÁM ZAHRADU KDEKOLIV V BRNĚ i okolí, ve vlastnictví možno 
i s chatou. Finance mám. Tel.774 248 403

   Prodám garáž na ulici Točná + auto Lada 2105. Tel:530313507

   Odznaky, medaile a vyznamenání, různé koupím. Tel.777074592

   S přítelem hledáme ke koupi byt 1+kk – 2+kk z důvodu stěhování 
za rodinou. Máme hotovost z prodeje jiné nemovitosti. 608 778 168,
thomas.suzan@seznam.cz

   Koupím byt i zadlužený, privatizovaný. 720551215

   Hledám balkon na dobře viditelném místě pro umístění plachty 
722 566 099

   Létající LAMPIONY štěstí, www.mestodarku.cz, 775188090

   KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ k bydlení (větší i menší i ve 
špatném stavu). Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. 
Tel. 546 220 361. Zn.:Brno i okraj.

   Malby 14 Kč/m2,nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 
606 469 316, 547 225 340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově 
= sleva 250 Kč.

   Přijďte mezi nás! Obchodní spol. od r.1991 na českém trhu hledá 
dynamické, pracovité  a komunikativní kolegy. Podmínka: vlastní auto 
a vše ostatní Vás naučíme. Domluvení pohovoru tel.724 995 613 
po–pá od 10–16.30hod. Sídlo fy: Žebětínská 40,Brno.

   KOUPÍM POZEMEK V BRNĚ i okolí, pokud možno stavební (menší 
i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání,tel.776 637 839

Čistírna oděvů, mandlování prádla ve St. Lískovci
Karpatská 5, tel.: 605 85 22 67, po-pá 12-17.30, 

www.mandlovani.wz.cz

1. Starolískovecké 

farmářské 
trhy 16/4 a 7/5 2011

Přijďte využít možnost nakoupit lokální 
produkty od farmářů a pěstitelů z našeho okolí. 

www.trhy.zivyliskovec.eu

parkoviště při zastávce Osová (8:00–13:00 hod.)
Brno – Starý Lískovec

   Koupelny na klíč, www.bytjadra.cz , 777852244

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

   Dětské tábory – sportovní, jazykové, taneční, výtvarné, s flétnou, pro 
teenagery. Minitábory pro rodiče s dětmi 1–9 let. Tel. 541 229 122, 
www.drak.cz

   KOUPÍM GARÁŽ KDEKOLIV V BRNĚ i v horším stavu. Dohoda jistá, 
tel.776 809 213

   Pronajmu 1+kk na ul.Ukrajinská 6.p. Tel.606 939 665, 721 801 912

   Autoopravna a pneuservis BRNO ŽEBĚTÍN, provádíme veškeré 
opravy motorových vozidel, příprava a realizace STK, Pneuservis , vč. 
nových pneumatik. To vše za velmi příznivé ceny, Tel.: 546 217 307, 
mob.: 607 976 158. Rádi Vás uvítáme na ul. Otevřená 51, BRNO-
Žebětín 9–18:00.
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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

Vašeho bytového jádra, koupelny či celého bytu na klíč

LCD TV ZDARMALCD TV ZDARMA
KE KAŽDÉ KOMPLETNÍKE KAŽDÉ KOMPLETNÍ

REKONSTRUKCI BYTOVÉHO JÁDRA!!

VAŠICH SNŮ
RADECO spol. s r.o. 
Provozovna: Střední 400
664 48 Moravany u Brna
tel : +420 547 244 280
fax / tel : +420 547 244 410
e-mail: radeco@radeco.cz 

www.radeco.cz

REALIZACE
Jsme SPECIALISTÉ

a ODBORNÍCI

REKONSREKONS

www
AKCE ROKU 2011

NEPŘEHLÉDNĚTE!!

VAŠICH SNŮ

Oční ambulance – MUDr. Jarmila Kočí

Mariánské nám. 1 (výšková budova GiTy), Brno-Komárov

Ordinační doba: pondělí 11–16 hod.
 úterý 8–13 hod.
 středa 8–13 hod.
 čtvrtek  8–11 hod.

REGISTRACE NOVÝCH PACIENTŮ

tel. 777 268 848
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SIMPLY CLEVER

Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

 
 
servis@autonova.cz 
www.autonova.cz

Autonova Brno, spol. s r.o. 
Masná 418/20 
657 79 Brno 
Tel.: 543 424 211

Přivezte Váš vůz značky Škoda na 
jarní servisní prohlídku a díky naší 
profesionální péči přivítejte jaro ve 
skvělé formě. V případě nalezení závady 
Vám nabídneme opravu za skutečně 
výhodné ceny.

Nenechte si ujít také zajímavou nabídku 
Škoda originálních dílů a příslušenství.

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA 
OD 21. 3. DO 30. 4. 2011 
JEN ZA 99 KČ

ZAOSTŘENO NA JARNÍ PÉČI

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

 

10.990,-
16.490,-

PO– PÁ: 10–20 / SO – NE: 10 –18
OC Campus Square, Brno-Bohunice

www.cyklopoint.cz

- 40%

NA KOLO ZA SUPER CENY

CROSSWAY TFS 700-V

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

WWW.POZARUCNISERVIS.CZ

servis výpočetní techniky,  
notebooků a ostatní elektroniky

rozvody a instalace sítí
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