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Třetí Den radnice? Zatím nejlepší! 

Uzávěrka příštího čísla je 9. 11. 2011

Vážení spoluobča-
né. Čas utíká jako 
splašený, je tu další 
podzim a s ním čas 
na určité bilancová-
ní. Starý Lískovec 
má totiž za sebou 
první rok od posled-
ních komunálních 
voleb.
Jaký byl, na to ať 
si každý udělá ob-
rázek sám. Já sám 
bych se nebál nazvat ho rokem 
přelomovým. Po loňských volbách 
jsme se rozhodli zeštíhlit vedení 
městské části. Byla to reakce na 
všude proklamovanou krizi a na 
omezování finančních prostředků, 
což se zákonitě dotklo i městských 
částí. Celkem mě překvapilo, že 
ne všude se vydali touto cestou. 
Dokonce na mnoha městských 
částech v Brně se rozhodli počet 
místostarostů rozšířit. Nemyslím 

si však, že tato jejich 
rozhodnutí jsou správ-
ná. Naopak jsem pře-
svědčen o tom, že 
i městské části musí 
šetřit a reagovat na 
hospodářskou situaci 
v zemi. Proto jsme 
se tedy vydali ces-
tou těžší, úspornější, 
ale dle mého soudu 
správnou. Sám jsem 
byl koneckonců zvě-

davý, jak se toto řešení promítne do 
chodu radnice.
Za sebe nyní po roce mohu konsta-
tovat, že to, co jsme si od onoho 
kroku slibovali, se naplnilo beze 
zbytku. Jednak se díky tomu ušetřily 
značné finanční prostředky, které 
mohou být využity jinak, jednak se 
uspořil i čas. Veškerá komunikace 
se totiž urychlila a zjednodušila, 
takže jsme teď schopní pružněji 
reagovat na jakékoliv nastalé situa-

Zápisník starosty

Neskutečně nádherné babí léto 
dávalo už předem naději, že počasí 
– základ úspěchu akcí pod širým 
nebem – bude příznivé. A nakonec 
tomu tak i bylo, sluníčko celou 
sobotu dohánělo to, co zameškalo 
o prázdninách. Objednávka počasí 
na významné akce letos opravdu 
vychází.
Již okolo poledne se okolí vícege-
neračního hřiště na Bosonožské 
začalo hemžit rejem postav. Organi-
zátoři v poklusu zajišťovali poslední 
přípravy, u čehož je okukovali první 
zvědavci, každý si pak musel dávat 
pozor, aby se nepřipletl do cesty 
nedočkavcům na bruslích. Ti ladili 
formu na inline závod, který je již 
tradičně součástí Dne radnice.
Okolo jedné hodiny vše oficiálně 
začalo. Akci zahájil starosta Vladan 
Krásný, místostarosta Jiří Dvořáček 
a čestný host – náměstkyně primá-
tora Jana Bohuňovská. Jinak celým 

programem provázelo duo Jiří Filip 
– Martina Vítková. První jmenovaný 
se věnoval hlavně závodům, kterým 
patřila úvodní část odpoledne.
Kategorií bylo hodně, celkem se-

dmnáct, ale díky skvělé práci orga-
nizátorů i rozhodčích a zodpověd-
nosti závodníků vše plynule ubíhalo.  
K vidění byly sprinty i vytrvalostní 
závody, nechyběly samozřejmě 
ani osvědčené závody kočárků. 
Zejména některé kategorie vrcholily 
hodně napínavým závěrem, takže 
diváci u trati se rozhodně nenudili.
Kdo nevydržel po celou dobu sledo-
vat závodní rej, měl na výběr celou 

řadu dalších možností. Nabízelo se 
například netradiční glittrové tetování 
či rukodělné výrobky. K dispozici 
samozřejmě bylo i hřiště a ani jedna 
atrakce nezůstala po tento den 
dlouho bez návštěvníků. Opodál 
dokonce vyrostla i obří trampolína. 
Dospělí si mezitím mohli odskočit 
do stanu, kde probíhala ochutnávka 
vín, což přišlo v horkém dni vhod.
Během toho se vše schylovalo 
k návštěvě dalšího významného 
hosta. Pozvání na akci přijal totiž 
finalista Česko-slovenské superstar 
Petr Ševčík. Ten své vystoupení 
rozdělil na dva sety a prezentoval 
se i písněmi, kterými zabodoval 
v náročné soutěži. Prostor před 
podiem se slušně zaplnil.
O přestávce a po skončení posled-
ních závodů přišel další díl programu, 
který ovšem řada přihlížejících ozna-
čila za vrchol dne. Když se řekne 
pohádka o Sněhurce, každému se 
vybaví jedno z klasických děl v tomto 
žánru. Pokud si ovšem představíme, 
že hlavní roli v tomto kusu sehrají 
psi, získává  to vše nový rozměr.
A skutečně. Brněnská Liga vozíčká-

O velkých akcích se často říká, že jejich první ročník je zkušební, 
druhý se veze na vlně euforie z prvního a až ten třetí je přelomový. 
Pokud se vydaří, není se čeho bát a akce je zaběhnutá. Je-li tomu 
opravdu tak, jen dobře pro Starý Lískovec – třetí ročník místního 
Dne radnice totiž lze po všech stránkách označit za velmi vyvedený.

Pokračování na str. 2

ce. Znamená to sice pro každého 
z nás více práce, ale výsledný 
efekt je stoprocentně pozitivní.
A chceme jít ještě dál. V současné 
době probíhá na našem úřadě 
personální a organizační audit. 
Měl by ukázat, kde a jak lze ještě 
uspořit a naopak, jak zvýšit pro-
duktivitu, profesionalitu a efektivitu 
našeho úřadu. Věřím, že výsledky 
auditu a jejich aplikace náš úřad 
posunou zase kousek dál. 
Ještě mi dovolte, abych na tomto 
místě vzpomenul na nedávno 
uplynulý a událostmi nabitý víkend 
se Dnem radnice. Podrobněji 
o něm informujeme na další stra-
ně. Osobně mám z této akce, 
i díky vám všem, rok od roku lepší 
pocit. Velký dík patří všem, kteří se 
na této akci nějakým způsobem 
podíleli. Je dobré vědět, že to, co 
děláme, má nějaký smysl.
Přeji vám všem co nejpohodověji 
prožitý podzim.

Váš starosta
Vladan Krásný
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Oddílná kanalizaceTřetí Den radnice? Zatím nejlepší! 

Od března letošního roku pro-
bíhá ve staré zástavbě naší 
městské části jedna z největ-
ších investic, pokud nepočítáme 
výstavbu panelového sídliště, 
která kdy byla ve Starém Lís-
kovci prováděna. Mám na mysli 
výstavbu oddílného kanalizační-
ho systému. Po osmi měsících 
se můžeme trochu poohlédnout 
a zrekapitulovat průběh prací na této akci. 
Byť je tato stavba prováděna z úrovně 
města Brna, snažíme se pravidelně aktivně 
účastnit všech kontrolních dnů a sledovat 
tak průběh výstavby, ale hlavně tlumočit 
a řešit všechny problémy těch, kterých se 
stavba dotkla a kteří se mnohdy obrací 
o pomoc právě na náš úřad. Je jasné, 
že se stavba svým rozsahem a nároč-
ností dotkne všech obyvatel přilehlých 
nemovitostí a nejen těch. Hustá zástavba 
a úzké ulice mnohdy velmi komplikují 
postup prací. Přes všechny problémy 
však práce pokračují v rychlém tempu, byť 
věřím tomu, že se vám zdá, že by práce 
mohly probíhat i rychleji. Dle schváleného 
harmonogramu však musíme konstatovat, 
že prováděcí firmy jsou se svými pracemi 
o více jak jeden měsíc rychlejší. Bohužel 
ale pravděpodobně nebudou moci provést 
více práce v letošním roce, protože jsou 
brzděni financemi. Dle harmonogramu byly 
pro letošní rok vyčleněny určité prostředky, 
které budou již téměř vyčerpané, a město 
Brno pravděpodobně nebude mít možnost 
tuto položku ve svém rozpočtu navýšit. Stále 
však probíhají jednání mezi městem Brnem 
a provádějícími firmami, takže je možné, 
že se nakonec nějaká cesta pozitivní pro 
obyvatele naší městské části najde. Důležité 
však je, že práce plánované pro letošní rok 
budou provedeny a možná bude provedeno 

i něco navíc. 
A v jakém stavu že práce jsou? 
V ulicích, které byly zařazeny 
do první a druhé etapy, tedy 
ulice Kroupova, Příčky (část), 
Máchalova, Klobásova, Čermá-
kova, Točná, Martina Ševčíka, 
Pšíkalova a část ul. Šoustalova, 
je položena oddílná kanalizace, 
splašková a dešťová. Ve většině 

případů jsou do této nově položené kana-
lizace připojeny přilehlé objekty, jednotlivé 
rodinné domy. V některých ulicích bude 
ještě probíhat rekonstrukce plynovodu. 
Z důvodu nedostatečné současné kapacity 
plynovodu je nutné přejít z nízkotlaku na 
středotlak. Někde k tomuto dojde pouze 
přetlakováním stávajícího plynovodního 
porubí, jinde dojde k výměně stávajícího 
potrubí za nové. Po takto provedených 
pracích bude nutné dotčené komunikace 
provizorně zapravit a připravit je na zimu. 
Zde vás musím upozornit na skutečnost, 
že zimní údržbu v dotčených ulicích bude 
provádět firma realizující stavbu oddílné 
kanalizace, protože má tyto ulice převzaty, 
co by staveniště. Doufám, že bude vše 
probíhat bez problémů. Kdyby však přece 
jen k nějakým problémům při zimní údržbě 
docházelo, neváhejte nás kontaktovat. 
Vím, že mnohým z vás probíhající stavba 
hodně znepříjemnila život a ještě to určitě 
nějaký čas potrvá, ale po novém roce se již 
pomalu budeme moci těšit na kompletně 
zrekonstruované ulice, nové chodníky a sil-
nice. Věřím, že po dokončení všech prací 
si společně budeme moci říct, že obětovat 
trochu toho osobního pohodlí stálo určitě 
za to. Přeji vám krásný, barevný podzim.

Mgr. Jiří Dvořáček
místostarosta

řů se svými asistenčními psy sehrála 
představení, které zanechalo hlu-
boký dojem ve všech přihlížejících. 
Zejména děti měly ještě dlouho po 
konci (dobrém, jak jinak u pohádky) 
rozzářené pohledy. Čtyřnozí herci 
se předvedli v tom nejlepším světle, 
své party odehráli skvostně a je cel-
kem možné, že ve Starém Lískovci 
v nejbližší době poněkud vzroste 
počet zlatých retrívrů a labradorů.
Poté proběhlo vyhlášení výsledků 
všech kategorií. Někteří byli na 
konci ověšeni medailemi tak, že 
pro ně mohlo být problémem se 
na stupně vítězů vyšlphat. Každý 
obdržel hodnotné ceny a tím byl 
sportovní program u konce. Ten 
kulturní ještě pokračoval, na pořadu 
byl ještě druhý set Petra Ševčíka. 
Po skončení celé akce využila část 
přítomných možnosti zúčastnit se 
ještě Starolískoveckého vinobraní, 
které probíhalo tentokrát v boso-
nožské sokolovně.
Třetí ročník Dne radnice byl u kon-
ce, ale dojmy z něj přetrvávaly ještě 
dlouho. Obrovský dík patří všem 
zúčastněným a závodníkům za 
pohodový průběh akce. Aplaus si 
samozřejmě zaslouží i organizátoři, 
kteří se neúnavně starali o to, aby 
program nevázl a vše bylo tak, 

jak by mělo být. Nemenší dík si 
pak samozřejmě zaslouží sponzoři 
a partneři akce, bez nich by Den 
radnice pravděpodobně nemohl 
vůbec proběhnout. 
Zbývá jen doufat, že za rok se čtvrtý 
ročník povede minimálně stejně, 
jako ten letošní. Už teď je jisté, že 
to bude těžká práce, protože letos 
1. října jsme byli svědky opravdu 
vydařené akce.

Martin Lísal

Dokončení ze str. 1

Starolískovecké inline 2011  
pohledem organizátorů

Občanské sdružení SK Špilberk Brno sídlící 
ve Starém Lískovci se již po třetí podílelo na 
přípravě a organizaci této sportovní akce, 
určené pro širokou veřejnost, děti a mládež, 
která je jednou z mála v naší městské části.  
Novinkou letošního ročníku, ve kterém jsme 
chtěli podpořit sportování celé rodiny, bylo 
vyhlášení závodu štafet pro rodiče s dětmi. 
Na 2km trati startovalo 10 rodinných týmů, 
ve kterých první kilometr odbruslilo dítě 
a druhý rodič. Tato rodinná soutěž však 
nebyla jediná. Maminky a tátové také mohli 
poměřit své síly v závodě vozíků či kočárků 
na 1km trati. Zde jsme zaregistrovali 
nejmladší soutěžící, a to jednoročního 
Šimonka a Valentýnku.
Do přípravy i soutěžení se zapojila také 

místní ZŠ Elišky Přemyslovny, jejíž sportovní 
klub vyhlásil soutěž pro základní školy 
z Brna a okolí. Přihlášených bylo celkem 
15 ZŠ a SŠ z nichž nejpočetněji zastou-
pena byla ZŠ Labská a nejúspěšnější ZŠ 
Bakalovo Nábřeží. 
Hlavním cílem celého odpoledne z po-
hledu nás – organizátorů, bylo nabídnout 
možnost aktivně si zasportovat, a to jak 
pro jednotlivce,  tak i pro celé rodiny. 
Díky hojné účasti více jak 100 startujících 
a krásnému počasí, považujeme tuto akci 
za vydařenou a těšíme na příští ročník. 
Podrobné výsledky a fotogalerii najdete 
na www.skpilberk.cz.

Za SK Špilberk Brno a Školní 
sportovní klub při ZŠ Elišky 

Přemyslovny– Mgr. Pavel Krška 
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Starolískovecké vinobraní 2011

Výuka bruslení  
pro MŠ Starého Lískovce

V podvečer 1. října letošního roku 
ožila bosonožská orlovna hudbou 
a tancem při oslavách starolísko-
veckého vinobraní, které jsme letos 
pořádali k 85.výročí posvěcení 
kostela sv. Jana Nepomuckého ve 
Starém Lískovci.
Slavnostní zahájení letošního vino-
braní a přivítání hostů proběhlo ve 
zcela zaplněné orlovně. Po prvních 
taktech cimbálové muziky „Pentla“ 
z Boršic a mladé slovácké dechovky 
z Vnorov navštívil své „poddané“ 
z  Lískovce opět král Jan Lucembur-
ský i s manželkou Eliškou. Král Jan 
okoštoval rodící se moravský mok, 
aby mohl pochválit své poddané 
za poctivou práci. Rodící se víno 
králi zachutnalo, ale letos ho velmi 
rozhněval zpěv chasy a tak neváhal 
viníky vypátrat a potrestat. Ale pro-
tože je král moudrý, nechal zazpívat 
chasu ještě jednu píseň a falešně 
zpívající nebožáci katovi unikli. 
Očekávané společné vystoupení 
4 krojovaných párů dětí z tanečního 

kroužku a 12 párů chasy, včetně 
nejmladších tanečnic Kristýnky 
Šupkové a Marušky Jandové, začalo 
před zcela zaplněným sálem. Naši 
tanečníci zatančili „Moravskou be-

sedu“ s velkou radostí, a za takřka 
profesionální výkon je potleskem 
odměnily všechny generace ná-
vštěvníků.
Tradiční soutěž v natahování vína 

koštýřem o láhev šampaňského 
proběhla v kategorii mužů a žen. 
V ženách vyhrála Marta Havrán-
ková ze Slovenska a v mužích Jan 
Turčínek ml. ze Starého Lískovce. 
O půlnoci pak byla rozdělena bohatá 
tombola a dál už se pokračovalo 
v tanci a zpěvu až do časných 
ranních hodin.
V neděli 2. října byla sloužena 
slavnostní mše v kostele sv. Jana 
Nepomuckého za účasti našich 
krojovaných dětí a chasy.
Závěrečná slova budou slovy díků. 
Zejména orelské jednotě ze Starého 
Lískovce, MČ Starý Lískovec a sta-
tutárnímu městu Brnu za finanční 
podporu, všem sponzorům, a také 
všem, kteří se podíleli na zajištění 
a přípravě této krásné akce. Podě-
kování patří také spolku Svornost 
z Bosonoh za to, že nám umožnil 
uspořádat tuto akci ve svých pro-
storách.  

Josef  Jaňura
Orel Starý Lískovec 

HC KOMETA  Brno ve spolupráci 
se ZŠ Labská pořádá tradiční 
výukové kurzy bruslení pro dětí 
z MŠ naší MČ.
Výuka proběhne v 5 lekcích na 
HHDM v Lužánkách.
První lekce se bude konat 25. října 
od 9.30 hodin.
Pořadatelé akce zajistí odvoz i do-
voz dětí přímo z MŠ. Děti musí mít 
mimo brusle rukavice, helmu nebo 
aspoň čepici.
Výuku povedou kvalifikovaní trenéři 
a trenérky HC KOMETA Brno.
Celou akci finančně podporu Ma-
gistrát města Brna.

Lubomír Strnad
ředitel školy

Starý Lískovec se zase o něco rozrostl. Nové občánky přivítalo 
 ve  dení městské části oficiálně v sobotu 8. října.
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Pasování prvňáčků na čtenáře

Základní škola Bosonožská
oslavila třicetiny

Možnost odběru jídel ze školní jídelny 
na ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny
Naše školní jídelna nabízí veřejnosti možnost odběru jídel ze školní jídelny.
Cena jednoho jídla je 43Kč, odběr je možný do jídlonosičů nebo je 
možné stravovat se přímo u nás.
Pro cizí strávníky je určen odběr v době od 11.00 h. do 11.30 h.
Další informace u vedoucí školní jídelny paní Marie Procházkové, 
přímo ve škole nebo na tel. čísle 731 507 651.

Také nabízíme na naší škole možnost pořádání drobných rodin-
ných či jiných oslav pro  max. 40 lidí. 
K dispozici je malá kuchyně se sporáky, nádobím a společenské 
prostory.
Další informace k pronájmu na tel. čísle 603 550 767

Jazyková poslechová laboratoř na ZŠ Labská

V rámci projektu, který naše škola 
získala a který je spolufinancován 
z Evropského sociálního fondu  
a státního  rozpočtu České repub-
liky, jsme dostali možnost výrazně 
zkvalitnit a zmodernizovat výuku 
anglického jazyka.
Začátken října jsme otevřeli na ZŠ 

Labská výuku v poslechové jazy-
kové laboratoři, která je součástí 
celého programu intenzivní, kvalitní 
a moderní výuky anglického jazyka.
Co si pod pojmem poslechová 
jazyková laboratoř představit? To asi 
málokdo ví, neboť jen velmi málo 
škol je takto vybaveno.

Je potřeba si představit, že učitel 
i žáci budou pracovat v naprosto 
novém prostředí. Každý žák bude 
vybaven vysoce kvanlitními sluchát-
ky, které zaručují  výborný poslech, 
odstraní rušivé vnější vlivy, umožní 
nácvik dobré výslovnosti.
Učitel pomocí speciální techniky 
může navolit odposlech libovolné-
ho žáka či žáků. Učitel kontroluje, 
monitoruje, opravuje, komunikuje 
či povzbuzuje žáka, aniž by ostatní 
byli rušeni. To vytváří předpoklad 
maximálního soustředění.
Zadaný poslech může být zpomalen 
nebo naopak zrychlen či pouštěn 
ve smyčkách.
Systém umožňuje archivaci nahra-
ných žáků na magnetofon s mož-
ností pozdějšího hodnocení a žáci 
mají možnost autoposlechu.

Poslech a čtení textů bude navíc 
podpořeno audiovizuální techni-
kou. Speciálně připravený výukový 
program s pracovními listy a připra-
venou metodikou bude podporovat 
u žáků jejich komunikační a čtenář-
ské schopnosti, zvyšovat kvalitu 
porozumění mluveného i čteného 
textu, rozvíjet slovní zásobu a podílet 
se na odstranění strachu či studu 
žáků komunikovat v cizím jazyce. 
Věříme, že nové aktivity, které jsou 
pro žáky chystány pro školní rok 
2011/2012, přinesou pozitivní 
výsledky ve výuce anglického jazyka 
a žáci pak své dovednosti a vědo-
mosti budou umět lépe uplatnit 
v reálném v životě.

Vladimíra Hilalová
učitelka ZŠ Brno,Labská

Ve čtvrtek 6. 10. byli naši prvňáčci za účasti učitelky, vychovatelky a rodičů 
slavnostně pasováni na Čtenáře v pobočce knihovny Jiřího Mahena ve 
Starém Lískovci.
K velkému úžasu dětí se mezi regály s knihami vynořila knižní víla, která 
je slavnostně pasovala mečem na Čtenáře knihovny.
Každý pasovaný obdržel slavnostní šerpu a knihu jako dárek. Většina 
z nich odcházela z knihovny již se svojí první čtenářskou průkazkou a vy-
půjčenou knihou. Tato úspěšná akce probíhá již tradičně ve spolupráci 
naší školy s touto knihovnou.

Mgr. Petra Rychtaříková, učitelka

Moje jméno je Škola Bosonožská 
a dne 1. září 2011 jsem oslavila 
kulaté narozeniny. Dožívám se 
věku, kdy mám za sebou řadu zku-
šeností (dobrých i méně dobrých), 
vyrostla jsem, dospěla do krásy, 
zmoudřela, ale na mém vzezření 
se bohužel taky začínají projevovat 
první známky stárnutí – drobné 
vrásky, někde i jizvy, a proto o sebe 
musím stále více pečovat. 
Za ta tři desetiletí jsem toho zažila 
opravdu hodně – pionýrské za-
čátky, kdy se do mě vešla (i když 
na směny) tisícovka žáků. Když 
jsem se otvírala, byly všude patr-
né stopy horečného stavebního 
ruchu uplynulých měsíců, okolí 
bylo neutěšené a čekala se ještě 
dostavba některých pavilonů. 
Od té doby se hodně změnilo. 
Moje okolí zdobí vzrostlé stromy 
a keře, o které se starali už ro-
diče současných žáků, změnila 
jsem rodné příjmení Charkovská 
a mám dvě mladší nevlastní sestry 
v podobě střední a vysoké hote-
lové školy. 
Do dalšího desetiletí vstupuji ve 
chvíli, kdy se již nedočkavě tě-
ším na slavnostní otevření zbrusu 
nových prostor pro školní druži-
nu. O prázdninách jsem byla na 
„kosmetice“ vymalovali mě, natřeli, 
vydrhli, vyleštili a navoněli, abych 
byla zase krásná. 

Potom už jsem se těšila, jak přivítám 
dvě třídy našich prvňáčků i všechny 
ty žáky, kteří mě už znají. Přišli taky 
učitelé, starší i mladí, dokonce 
i muži, veselí, optimističtí, některé 
ještě neznám, a všichni vypadají, že 
se zase docela těší na nový školní 
rok. Ze školní kuchyně se linou 
zajímavé vůně jídel z celého světa, 
uklízečky mě pravidelně myjí, vlídná 
paní hospodářka trpělivě všem 
pomáhá, paní ekonomka hlídá, aby 
nám nebylo zima a pan školník (jak 
jinak) přísně, ale spravedlivě dohlíží, 
aby vše fungovalo. 
Nejraději ale mám, když jsou tu žáci 
– to je tu pak veselo. Sice mě občas 
mrzí, když se ke mně nechovají 
hezky, ale naštěstí to není tak často. 
Baví mě sledovat, co se učí, jaké 
dělají pokroky, s jakou zajímavou 
technikou pracují, jaké používají 
pomůcky, knížky, jak zpívají, cvičí, 
malují, zkrátka co všechno se u mě 
za těch devět let naučí. Letos si žáci 
dokonce zvolili své zástupce a prý 
budou mít jakýsi školní parlament. 
Už se těším na to, co společně vy-
myslíme, hlavně, ať se nám tu spolu 
dobře žije. Pro mě totiž neplatí to, 
co říkali hippies: „Nevěř nikomu nad 
třicet let“ – jsem totiž důvěryhodná 
dáma v nejlepších letech.

Rozhovor zpracovala Lenka 
Špačková, ředitelka Školy
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Rekonstrukce na ZŠ a MŠ 
Elišky Přemyslovny

Pozvánka na Den otevřených dveří  
na ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny
Dovolujeme si rodiče i širokou veřejnost pozvat na Den otevřených 
dveří na naší škole. Bude se konat ve čtvrtek 10. listopadu 2011. 
Od 8.00 h. do 11.40 h. mohou zájemci nahlédnou do všech tříd do 
výuky, prohlédnout si školu je možné až do 16.00h.
V MŠ bude probíhat od 16 h. vernisáž podzimní výstavy a tvořivé 
dílničky.
Těšíme se na vaši návštěvu! 

Kolektiv všech zaměstnanců ZŠ a MŠ  Elišky Přemyslovny

Šachisté na ZŠ Labská

V průběhu hlavních letních prázdnin 
probíhala na naší škole poměrně 
rozsáhlá stavební rekonstrukce. 
Dobudovávali jsme chybějící pro-
story v MŠ - velkou hernu, sociální 
zařízení a šatnu, vše ve třídě před-
školáků – Rybiček.
Celé prázdniny se ve škole pilně 
pracovalo, přestavovalo a stěhovalo.
Úpravy byly nutné i na základní 
škole, kde jsme stěhovali třídy, 
rozšiřovali přízemní třídu, budovali 
učebnu pro dělení jazyků a měnili 
sídlo hospodářky, zástupkyně i ře-
ditelky školy, které nově najdete 
v prvním patře budovy.
Celá nákladná rekonstrukce 
dopadla velmi dobře a jsme 
vděčni městské části Brno-Starý 

Lískovec za financování těchto 
nutných změn. 
Jmenovitě pak panu starostovi 
Vladanovi Krásnému a Mgr. Jiřímu 
Dvořáčkovi, kteří v průběhu úprav 
také dohlíželi na bezproblémový 
chod stavby.
Poděkování patří i všem pedagogům, 
provozním pracovníkům školy i rodi-
čům, kteří především v závěru stavby 
museli zvládnout velmi náročné 
pracovní dny při úklidu a stěhování.
Všechny změny si mohou zájemci 
prohlédnout na našem Dnu ote-
vřených dveří, který se uskuteční 
ve čtvrtek 10. listopadu 2011.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Margita Kotásková, ředitelka

Dne 26. 9. 2011 se konal na ZŠ 
Labská již tradiční šachový přebor 
školy, kterého se zúčastnilo 9 čtyř-
lenných družstev jednotlivých tříd.
Na 1. stupni zvítězilo družstvo 4. A  
a na II. stupni družstvo 9. B.
V městském kole budou školu re-
prezentovat žáci V. Pařízek, M. 
Svěrák, J. Henzl a M. Tomeček 
z I. stupně, L. Svoboda, P. Mašek, 
M. Klima a J. Matula z II. stupně.
Turnaj připravil obětavý vedoucí 

kroužku šachů na naší škole pan 
Ing. Točev, za což mu patří podě-
kování.
Drobné ceny vítězům věnovalo 
ředitelství školy.
Pravidelné schůzky šachového 
kroužku se konají vždy v pondělí od 
14 hodin na zdejší škole. Výjimečně 
přijmeme i žáky z jiné školy.

Lubomír Strnad
ředitel školy

Domluvíš se rusky?

Na EKO GYMNÁZIU BRNO klademe 
velký důraz na jazykové vzdělává-
ní, které je zaměřeno povinně na 
2 jazyky – ruský a anglický. Na 
podporu výuky ruského jazyka 
realizuje škola úspěšně projekt 
„Ruština znovu a nově“, reg. č.: 
CZ.1.07/1.1.02/02.0038. Za fi-
nančního přispění ESF se v rámci to-
hoto projektu podařilo zorganizovat 
výměnnou stáž. A tak v  květnu 2011 
odcestovala skupina 14 žáků EKO 
Gymnázia v doprovodu 2 pedagogů 
na 11 dní do Ruska. Začátek pobytu 
jsme strávili v městečku Vyborg ne-
daleko Sankt Peterburgu. Studenti 
zdejší Střední všeobecně-vzdělávací 
školy č. 37 poskytli ubytování našim 
žákům ve svých rodinách, ve škole 
jsme se aktivně zapojili do výuky. 

V dalších dnech jsme v Sankt Peter-
burgu navštívili univerzitu se sídlem 
v městečku Puškin a samozřejmě 
také Peterhof a Ermitáž. Nemohla 
chybět ani krátká návštěva Moskvy, 
kde jsme si prohlédli především 
Rudé náměstí a Kreml. Nově na-
vázaná přátelství se prohloubila 
příjezdem ruské skupiny studentů 
do České republiky. Strávili u nás 
7 slunných zářijových dní, poznali 
život v českých rodinách, seznámili 
se s našimi památkami a kulturou. 
Celá stáž byla pro účastníky vel-
kým přínosem. Kromě každodenní 
komunikace v ruštině je obohatila 
také o řadu jedinečných zážitků. 

PhDr. Helena Gazdová
koordinátor akce
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Starý Lískovec si letos potřetí připomněl významné jubilanty

Se změnou ročního období souvisí 
již tradičně oficiální gratulace sta-
rolískoveckým jubilantům. Letos 
vyšla tato slavnost na krásné babí 
léto, což byla od počasí taková 
pozornost navíc.
Jako první se sešli oslavenci v Klubu 
důchodců na ulici Kosmonautů. Po-
přát jim přišli starosta městské části 
Vladan Krásný s místostarostou Jiřím 
Dvořáčkem, celkový obraz dokreslily 
děti z Mateřské školy Labská. Pod 
vedením paní učitelky Zábršové 
a pana učitele Majdla se dětský 
soubor prezentoval několika pís-
němi a tanečky na známé melodie. 
Oba zástupci městské části vzápětí 
jubilantům poblahopřáli a předali jim 
květiny a drobné dárky.
Během menšího pohoštění pak pro-
bíhala debata nad různými problémy, 
které Starý Lískovec trápí. Nejvíce 
na přetřes přišla otázka parkovacích 
míst, opominut nezůstal ani palčivý 
problém vandalismu. 
O den později zavítali pánové Krásný 
a Dvořáček také do Domova pro 
seniory na Mikuláškově náměstí. 
Zde se sešla šestice oslavenců, 
přítomen byl i personál Domova 
v čele s paní ředitelkou Valkouno-

vou, která celý program zahájila 
úvodním slovem a představením 
všech oslavenců. 
Poté si s dovolením vzala slovo 
nejstarší oslavenkyně, paní doktorka 
Věra Klenová, která v září oslavila 
devětadevadesáté narozeniny. Ne-
uvěřitelně vitální a temperamentní 
paní několika velmi příhodnými věta-
mi dojala všechny přítomné, v čele 
s oběma zástupci městské části. 
Ti na tato krásná slova navázali 
a zdůraznili, že starší stále mohou 
a dovedou pomáhat těm mladším – 
a to radami, slovem a zkušenostmi. 
Po oficiálnější části přišel na řadu 
opět program dětí z MŠ Labská 
a zpěv místního pěveckého sboru. 
Několik písní nakonec s kytarou 
zahrálo i improvizované radniční 
duo. Nechyběl ani tanec, během 
kterého paní Klenovou provedla 
nejprve paní ředitelka Valkounová 
a poté místostarosta Dvořáček. 
Poté se ještě předání dárečků do-
čkali oslavenci v Domově důchodců 
na ulici Kosmonautů.
Přejeme všem starolískoveckým 
jubilantům vše nejlepší a hlavně 
hodně zdraví do dalších let.

Martin Lísal

Adámková Ludmila
Altmannová Jaroslava
Barša Lubomír
Bartoňková Zdenka
Batelková Anna
Benešová Věra
Beťák Jaroslav
Brejcha Václav
Bulatová Valentina Taren
Cenková Emilie
Čeplová Jitka
Čiháček Ladislav
Čumplíková Jitka
Dedeková Anna
Demel Miloš
Derková Zdeňka
Dočekalová Ludmila
Doláková Ladislava
Ďurovičová Ludmila
Dvořáková Růžena
Ertlová Marta
Gettingerová Noemi
Gregorová Růžena
Hanáková Věra
Hložková Marta
Hodolanská Vlastimila
Chválková Marie
Ing. Pokorný Karol
Jakubec Miroslav
Jergl Ivan
Jirsák Jaroslav
JUDr.. Klenová Věra
Jůptnerová Alena

Kadlíček Miloš
Kaplanová Marie
Kittner Milan
Kliner Libor
Knotek František
Kocmánek František
Kohoutek Miroslav
Kopasová Jiřina
Kozumplík Josef
Králová Ludmila
Kratochvílová Marie
Krejčí Zdeněk
Kubík Otto
Lejsková Věra
Malčíková Helena
Marková Svatava
Matušková Marie
Medek Oldřich
Menšíková Alena
Mikulecká Helga
Mikulecký Jan
Minaříková Jana
Mlejnková Marie
Mrhačová Erna
Nečas Josef
Nová Jana
Novotná Marie
Obrová Vlasta
Pavelka Josef
Pavelková Božena
Piňos Jiří
Plívová Libuše
Poláčková Marie

Polášková Marie
Pospíšilová Ludmila
Potácelová Marie
Přinesdomů Anna
Repko Emil
Rybanská Margita
Rybníčková Ludmila
Řepová Eva
Sedlačíková Alena
Sedláčková Růžena
Seidl Jindřich
Schmidtová Pavla
Skácalová Margita
Slupecký Stanislav
Smrž Milan
Smutná Anna
Srncová Ludmila
Strašáková Zdeňka
Suchý Tomáš
Škodová Eliška
Šmíd Otakar
Štěpánková Marie
Tesař Jiří
Texlová Olga
Trkalová Blažena
Tulková Jana
Veselá Jana
Veselá Jarmila
Vrba Jan
Winklerová Květoslava
Zátrapová Jaroslava
Ženíšek Petr

V týdnu 21.–27. 11. 2011 bude 
v celé republice probíhat informační 
kampaň Týden rané péče. V tomto 
období se můžete častěji než jindy 
setkat s informacemi o zajímavé 
sociální službě – rané péči.
Co děláme?
Poskytujeme podporu a pomoc 
rodinám, ve kterých vyrůstá dítě 
raného věku (0–7 let) s vážnějším 
postižením zraku, případně i s dal-
ším postižením.
Jak to děláme?
Dojíždíme k rodině domů, vozíme 
s sebou nápady a informace, stejně 
jako speciální hračky a pomůcky. 
Učíme dítě dívat se na svět či využít 
ostatních smyslů k poznávání svého 

okolí. Vymýšlíme spolu s rodiči ak-
tivity a hry vhodné pro rozvoj dítěte. 
Nasloucháme tomu, o čem potřebují 
členové rodiny mluvit, sdílíme s nimi 
jejich starosti i radosti.
Pokud se chcete dozvědět ještě 
více, přijďte v úterý 22. 11. 2011 do 
Střediska rané péče, Nerudova 7 
v Brně, kde Vás čekají od 9.00. do 
17.00. otevřené dveře a pracovníci 
ochotní odpovědět na Vaše otázky. 
Pokud raději hledáte informace na 
internetu, navštivte naše webové 
stránky www.ranapece.cz.
Podpořit naši službu rané péče 
můžete také prostřednictvím sbírko-
vého konta: 243988498/0300. 
Děkujeme.

Domov je doma

Jednotné kontaktní místo

Od konce roku 2009 funguje na Živnostenském úřadě města Brna 
služba pro podnikatele a zejména pro zájemce o vstup do podnikání 
pod názvem Jednotné kontaktní místo (JKM). Cílem JKM je usnadnit 
podnikatelům vstup do podnikání na  území ČR a v dalších zemích 
Evropské unie, EHS (zahrnuje Norsko, Lichtenštejnsko, Island) 
a Švýcarsku. 
Pomoc se zahájením podnikání v zemích EU, EHS nebo Švýcarsku je 
poskytována podnikatelům, kteří se chtějí v jiném státě usadit -  vyřídit 
si zde ke své činnosti podnikatelské oprávnění nebo do těchto zemí 
poskytnout přeshraničně službu. Tzv. přeshraniční poskytování služeb 
souvisí s volným pohybem služeb; v  jeho rámci může podnikatel na 
základě oprávnění získaného v jednom členském státě dočasně a příle-
žitostně poskytovat své služby i v jiném státě bez nutnosti vyřídit si zde 
oprávnění k podnikání, nicméně při splnění jiných podstatných formalit.
Poradenská činnost JKM je zaměřena na zahájení podnikání na území 
ČR i na základě jiného než živnostenského oprávnění – např. činnost 
agentury práce, zřízení nestátního zdravotnického zařízení atd. JKM 
může v těchto případech  zprostředkovat také předání žádosti o vyřízení 
potřebného podnikatelského oprávnění kompetentnímu úřadu v ČR. 
Klienti JKM mají největší zájem o informace týkající se podnikání 
v sousedních státech (zejména Rakousku, Německu a Slovensku), 
a to především v řemeslných činnostech (např. zednictví, zámečnictví, 
truhlářství), ale i v jiných druzích služeb (např. masérství, kosmetické 
služby, tělovýchovné služby, péče o seniory, výuka jazyků). 
Pokud  tedy máte zájem podnikat v ČR nebo v jiné zemi EU, můžete se 
obrátit na Jednotné kontaktní místo na Živnostenském úřadě města Brna. 

Kontakt na Jednotné kontaktní místo 

Magistrát města Brna 
Živnostenský úřad města Brna 
Malinovského nám. 3  Email: jkm@brno.cz
601 67 Brno  Telefon: 542 173 344
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Vážení spoluobčané,
dovoluji si vám oznámit, jak pokraču-
je oprava budovy Sokola po požáru.
V červenci 2011 je dokončena 
celá rekonstrukce střechy, včetně 
podhledů a osvětlení. Opravovalo 
se i topení a byly zakoupeny nové 
radiátory. Dále probíhala velká brigá-
da – odstraňovala se stará betonová 
podlaha a vznikl přípravný podklad 
pro novou podlahu.
U  práce se sbíječkou  se vystřídalo 
hodně členů Sokola, pomoci přišli 
i členové Orla Starý Lískovec a čle-
nové SDH Starý Lískovec.
Firma pana Handloviče zapůjčila 
kompresor za cenu spotřeby nafty, 
což byla velká úspora. Na brigádě 
po podíleli tito členové: Jaroš Stani-
slav, Jeřábek Lukáš a Tomáš, Cupák 
Jiří, Motlíček Zdeněk, Hodinka 
Karel, Doležel  Miroslav, Hrazdíra 
Jiří ml.,Vítek Aleš a syn, Kuchařík, 
Kutil, Sotolářová Božena, Veselý Mi-
roslav, Arnošt Vrška, Horváth, Jula.
Za SDH Brno-Bosonohy Tomáš 
Mareček, Alexander Filipčík. Za 
SDH Starý Lískovec  Petr Kouřil, 
Michal Pospíšil. Za OREL Starý Lís-
kovec – Jaňura Josef a syn Jakub.
Touto samostatnou prací naše jed-
nota ušetřila minimálně 45 000 Kč.
Dne 1. 9. 2011 proběhla kolaudace 
rekonstruované budovy.
Dalším problémem ale je, kde vzít 
chybějící finanční prostředky na 
dohotovení podlahy, basketbalových 
košů a rekonstrukci sociálního zaří-
zení (podle vypracovaného projektu  
1 400 000 Kč). V jednání je rovněž 
hlavní přípojka včetně přeložení 
vodoměrové šachty.
Podali jsme žádost k jihomorav-
skému kraji – zatím stále v jednání.

Snažíme se získat také prostředky 
odprodejem části pozemku man-
želům Škrhákovým – čekáme na 
vyjádření ČOS Praha.
Člen Sokola Ladislav Škrhák  projed-
nává na ÚMČ odkoupení pozemku 
cca 91 m2, o který nás městská část 
požádala za účelem vybudování 
parkovacích míst.
Posledními přispívajícími byli manže-
lé Procházkovi (2000 Kč) a Křížovi 
(2000 Kč).
Znovu oslovujeme občany a pod-
nikatele, kterým není situace lhos-
tejná, že mohou přijít kdykoliv na 
sokolovnu a jakoukoliv částkou 
přispět. Vždy jim budou vystaveny 
příjmové doklady nebo sponzorské 
smlouvy. 
Nakonec Vám sdělíme, kolik si 
zatím vyžádala oprava a jak jsme 
se na ní podíleli.
Celková oprava střechy 2 6747 23 Kč.
Příjmy: ČP pojišťovna  2 433 052 Kč,  
Župa J. Máchala 200 000 Kč, 
OREL Starý Lískovec 5 000 Kč, 
Eko komíny 25 000 Kč, členové 
sokola  35 000 Kč, občané Starého 
Lískovce 14 000 Kč, Šrom Daniel 
10 000 Kč. Věřím, že se k nám při-
dáte a podpoříte znovuzprovoznění 
budovy Sokola.
V jednání je rovněž hlavní přípoj-
ka včetně přeložení vodoměrové 
šachty.
Ještě v tomto období provádí Sta-
nislav Jaroš nátěr opravované části 
–plechová rovná střecha.
Pravidelnou údržbu venkovního 
hřiště a veškeré potřebné práce 
provádí Stanislav Jaroš převážně 
sám,aby se ušetřily finanční pro-
středky.

Starostka Sotolářová

Informace TJ SOKOL  
Brno-Starý Lískovec

V době podzimních prázdnin, tj. ve středu 26. října a ve čtvrtek 
27. října 2011, pořádá brněnská zoo oblíbený naučný program pro 
děti s názvem „UMÍTE SE POSTARAT O SVÉHO MILÁČKA?“

Program je zaměřen na děti od 
8–12 let, které mají doma některé 
zejména z malých zvířat, jako je 
např. papoušek, drobný hlodavec, 
plaz apod. Během jednodenního 
prázdninového pobytu se děti dozví, 
jak pečovat o zvířátka, co jim pro-
spívá, co naopak škodí, jaké krmení 
jim připravit apod. Cílem tohoto 
prázdninového workshopu je nejen 
teoreticky, ale i prakticky seznámit 
začínající chovatele se základními 
pravidly, kterými by se ve vztahu 
ke zvířatům měli řídit. Celý program 
bude probíhat v prostorách Stanice 
mladých přírodovědců v areálu zoo, 

kde děti přijdou do přímého kontaktu 
se zvířaty, akce tedy není vhodná pro 
děti s alergií na zvířecí srst!
Pobyt je určen pro děti ve věku 
od 8 do 12 let, počet účastníků je 
minimálně 5, maximálně 10 dětí, 
délka trvání: 8.00–16.00 hod. 
Cena je 400 Kč/den pro jedno 
dítě a zahrnuje vstup do zoo, oběd 
s nápojem, pitný režim, lektora, 
zdravotní dozor, textové materiály, 
malý dárek. 
Účast je nezbytné objednat předem 
na telefonních číslech 546 432 361, 
725 840 727 nebo na emailu 
merakova@zoobrno.cz.

Sdružení rodičů a přátel Dětského folklorního
souboru

ISKERKA  BRNO
vás srdečně zve na předvánoční koncert   

 „  NA LIDOVÚ  NOTEČKU  “
v Kulturním  centru  SEMILASSO  Brno – Královo Pole

Palackého třída 126, Brno – Královo Pole

neděle 27.11.2011  ve 14,00 hodin

účinkují:  Dětské folklorní soubory z Brna: 
Jánošíček, Ondrášek, Slováček, Komíňáček, Vrčka, Líšňáček a Iskerka

 Základní škola - Brno- Královo Pole: Slovanské náměstí 

Záštitu nad koncertem převzal:
Úřad Městské části města Brna, Brno - Královo Pole

Organizačně zajišťuje Dětský folklorní soubor ISKERKA BRNO

Dále se na uskutečnění koncertu podílejí:
firma Glanc s.r.o. –   KC Semilasso
Folklorní sdružení České republiky

 Vstupné – příspěvek na náklady koncertu: dospělí  30,- Kč
děti mají vstup zdarma

Umíte se postarat o svého miláčka?

V rámci oslav 100. výročí založení značky daroval Chevrolet CEE 
SOS Komunitě mládeže Brno-Starý Lískovec, Martina Ševčíka 34, 
nový Chevrolet Aveo.

Nezletilí černí pasažéři

Spousta lidí stále žije v přesvědčení, že za černou jízdu v období nezleti-
losti se „nemůže nic stát“. Prostě se na to zapomene. Řada případů ale 
varuje, že tomu tak není, naopak. DPMB, a.s. pouze převede pohledávku 
externímu subjektu, který si klidně počká do doby, než černý pasažér 
bude mít stálý příjem. Tou dobou už ovšem původní dluh může narůst 
exponenciální řadou až do částky v řádu desetitisíců korun!
Zástupci DPMB, a.s. a Magistrátu města Brna se proto dohodli, že od 
1. září bude Dopravní podnik zasílat jednou za měsíc na Magistrát seznam 
nezletilých černých pasažérů. Seznam bude dále přeposlán na úřady 
městských částí pro využití v práci s rodinou nezletilce. 
To tedy znamená, že případnou černou jízdu už nezletilí rodičům nezatají, 
a lepší tedy je přiznat se hned a předejít tak komplikacím v budoucnosti.
Veškeré další informace k této problematice vám poskytnou jak pracovníci 
místního sociálního odboru, tak i zaměstnankyně DPMB, a.s. vTarifním 
a  kontaktním centru na ulici Novobranská 18, konkrétně paní Šimková 
(osimkova@dpmb.cz, 543 174 510) a paní Gernešová (igernesova@
dpmb.cz, 543 174 551).
Nepodceňujte problematiku nezletilých černých pasažérů a řešte ji hned 
– za deset let už může být pozdě!
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Zprávy z radnice
Informace z usnesení 24. Rady 
MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
31. 8. 2011
– schválila zajištění veřejné za-

kázky malého rozsahu – zimní 
údržba chodníků v zimním období 
2011/2012 a oslovení firem k pro-
vedení cenové nabídky

– schválila firmu INTER-STAV, 
spol. s r.o. jako zhotovitele re-
alizace veřejné zakázky malého 
rozsahu „Výměna zábradlí a za-
sklení balkonů domu se zvláštním 
určením Kosmonautů 17, Brno-
Starý Lískovec“

– vzala na vědomí žádost ZŠ 
a MŠ Brno, Elišky Přemyslov-
ny 10 o změnu využití přidělených 
finančních, kdy namísto plánované 
opravy ležaté kanalizace bude 
opraveno venkovní hřiště

– schválila pro zajištění veřejné 
zakázky malého rozsahu - úprava 
ploch veřejné zeleně ul. Vltav-
ská 6–8, Ulice Kosmonautů 17, 
U pošty 3 a 16, Sevastopolská 7 
a Mikuláškovo nám. 1, spočívající 
ve výsadbě dřevin

– schválila uzavření smlouvy o dílo; 
Předmětem smlouvy o dílo je 
provedení personálního a orga-

nizačního auditu na ÚMČ města 
Brna Brno-Starý Lískovec firmou 
Managerial Trainings, spol. s r.o.

Informace z usnesení 25. Rady 
MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
14. 9. 2011
– souhlasila s odstraněním 1 ks 

lavičky SONÁTA umístěné ve ve-
řejné zeleni ulice Kosmonautů 
5 na základě žádosti Družstva 
Kosmonautů 5

– schválila pro zpracování projek-
tové dokumentace výsadby dřevin 
na vícegeneračním hřišti Boso-
nožská, podle předložené ceno-
vé nabídky ze dne 10. 5. 2011, 
zhotovitele Zahradní a krajinářská 
tvorba spol. s r.o.

– schválila smlouvu o dílo č. 09 
9 500 11 00088; předmět smlou-
vy – dodání a výsadba dřevin, včet-
ně dodávky materiálu a následné 
péče v době záruky, odstranění 
sušáků na prádlo, včetně likvidace 
vzniklého odpadu, kácení dřevin, 
frézování pařezů, včetně likvidace 
rostlinného odpadu

– souhlasila e záměrem rekonstruk-
ce dětského hřiště ve vnitrobloku 
ulic U pošty 1–9  v roce 2012, 

souhlasila se zněním Zadávacích 
podmínek pro zpracování nabíd-
ky k výběrovému řízení a uložila 
oslovit firmy

– doporučila Zastupitelstvu MČ 
schválit návrh obecně závazné 
vyhlášky Statutárního města Brna 
o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj, koncový 
interaktivní videoloterijní terminál 
a herní místo lokálního herního 
systému

– souhlasila s návrhem na podání 
žádosti na vyřazení komunika-
ce Oderská na pozemku p. č. 
2270/1 a komunikace – parkoviš-
tě na pozemku p. č. 2480/1 k. ú. 
Starý Lískovec u domů zvláštního 
určení na ul. Kosmonautů č. 17 
a 19 ze sítě místních komunikaci 
a evidovat je jako komunikace 
účelové

– schválila smlouvu o dílo č. 09 
9 500 11 00087; předmětem 
smlouvy je doplnění městského 
mobiliáře na veřejné prostranství 
u polikliniky ul. U Pošty, spočívající 
v dodání a umístění 3 ks odpadko-
vých košů RADIUM KR120 a 5 ks 
popelníku VALET VT110 výrobce 
mmcité, a.s., včetně montáže 
a umístění/zabudování (pevné 
umístění – dle návodu výrobce)

– souhlasila se záměrem Oplocení 
sportovního hřiště v areálu Více-
generačního hřiště Bosonožská  
v roce 2012, souhlasila se zně-
ním Zadávacích podmínek pro 
zpracování nabídky k výběrovému 
řízení a uložila oslovit firmy k po-
dání cenové nabídky

– navrhla úpravu dopravního 
značení spočívající v umístění 
dopravní značky B 20a po celé 
délce komunikace ul. Karpatská 
ve směru od křižovatky s ul. Kos-
monautů k prostranství u polikliniky 
na ul. U Pošty a navrhla umístění 
dopravního zařízení - sklopných 
sloupků na přístupový chodník na 
prostranství u polikliniky

– souhlasila s umístěním směro-
vých tabulí k vyznačení příjezdu  
k Dětskému rehabilitačnímu cen-
tru Centra dětských odborných 
zdravotnických služeb (CDOZS) 
na ul. Kyjevské v MČ Brno-Starý 
Lískovec, a to na ulicích Jemel-
kově a Kyjevské

Informace z usnesení 26. Rady 
MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
19. 9. 2011
– souhlasila se záměrem rekon-

strukce sportovního víceúčelového 
hřiště Mikuláškovo náměstí v roce 
2012

– doporučila Zastupitelstvu MČ Br-
no-Starý Lískovec schválit návrh 
Vyhlášky statutárního města Brna 

č. 6/2009, kterou se vydávají 
požární řády města Brna

– schválila firmu KP stavby s.r.o. 
jako zhotovitele realizace veřejné 
zakázky malého rozsahu „Doza-
teplení obvodového pláště a re-
konstrukce střechy domu Kosmo-
nautů 23, Brno-Starý Lískovec“.

– souhlasila se zněním předložené 
Smlouvy o dílo č. 09 9 500 11 
00094 na dodání projektové do-
kumentace „Modernizace výtahů 
v Brně-Starém Lískovci – Zpraco-
vání projektové dokumentace vč. 
stavebního povolení“

– souhlasila se zněním předložené 
Smlouvy o dílo č. 09 9 500 11 
00093 na realizaci veřejné za-
kázky malého rozsahu „Výměna 
zábradlí a zasklení balkonů domu 
se zvláštním určením Kosmonautů 
17, Brno-Starý Lískovec“

– vzala na vědomí oznámení 
o úmrtí zastupitele MČ Brno-
Starý Lískovec pana Ing. Miloslava 
Látala, CSc. a vzala na vědomí 
informaci, že nastupuje za člena 
tohoto zastupitelstva náhradník 
z kandidátní listiny téže volební 
strany pan Ivo Peknik, a to dnem 
1. 9. 2011

Informace z usnesení 27. Rady 
MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
26. 9. 2011
– schválila pro zajištění zimní údržby 

chodníků podle předložené ceno-
vé nabídky ze dne 21. 9. 2011 
zhotovitele Davida Skalu, Poříčská  
438, 549 32 Velké Poříčí

– schválila smlouvu o dílo č. 09 
9 500 11 00097; předmět smlou-
vy – zpracování projektové doku-
mentace pro provedení stavby 
„Výsadba dřevin na vícegene-
račním hřišti Bosonožská, MČ 
Brno-Starý Lískovec“

– navrhla dopravní značky B29 
– zákaz stání s dodatkovou ta-
bulkou E 8a – začátek úseku do 
ústí ul. Čermákovy ve směru od 
železničního přejezdu a o 20 m 
dále tímto směrem B29 – zákaz 
stání s dodatkovou tabulkou E8c 
– konec úseku

– vzala na vědomí seznámení 
s projednáváním návrh změny 
zadání zněny „Aktualizace ÚPmB“  
a jeho vyvěšením

– souhlasila se zněním předložené 
Smlouvy o dílo č. 09 9 500 11 
00101 na zakázku malého roz-
sahu „Dozateplení obvodového 
pláště a rekonstrukce střechy 
domu Kosmonautů 23, Brno-Starý 
Lískovec“

Kompletní záznamy jsou k dispo-
zici na webu Starého Lískovce 
a na úřední desce.



www.staryliskovec.cz

strana 9

Kotlety na švestkách 
s rýží

Ingredience
• 8 jehněčích kotletek
• 3 lžíce oleje
• 1 lžíce medu
• šťáva z půlky citronu
• sůl
• snítka čerstvého rozmarýnu
• 2 lžíce másla
• 2 šalotky nakrájené na 

proužky (nebo menší cibule)
• 12–16 švestek rozpůlených 

a vypeckovaných, dle druhu 
a velikosti

• 1 lžička přírodního cukru
• 1 svitek skořice
• 6 hřebíčků
• 100–150 ml bílého vína

Jak dlouho?
Doba přípravy: 30 min.

Příprava jídla
1. Kotlety omyjeme, osušíme, 
zbavíme tuku a okraje nařízneme. 
Mírně je naklepeme a potřeme 
směsí z medu, 2 lžic oleje, citro-
nové šťávy a rozmarýnu. Přikryje-
me a necháme nejméně hodinu 
marinovat.

2. V pánvi rozpálíme zbylý olej, 
kotletky osolíme a opečeme 
z obou stran, po každé straně 
asi 7–10 minut, až je maso prope-
čené a povrch opečený dozlatova. 
Měkké maso vyjmeme z pánve, 
přikryjeme alobalem a necháme 
stranou.

3. Do výpeku vložíme máslo, 
přisypeme cibuli a necháme ji 
zesklovatět, trvá to asi 2 minuty. 
Přidáme švestky, posypeme je 
cukrem a kořením a pár minut 
opékáme, až se rozpustí cukr. 
Podlijeme vínem a vše ještě ně-
kolik minut prohřejeme, šťáva 
mezitím krásně zhoustne.

Příloha
Podáváme s dušenou rýží.

Gourmet

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

www.mandlovani.wz.cz

NÁKLADNÍ TAXI
levně a rychle

mobil: 775 578 230
e-mail: mixcar@seznam.cz

Inzerce

 Anglická školka Safirka v Kohoutovicích přijímá během školního roku 
2011/12 děti od 2,5 let do anglické třídy! Více na www.safirka.cz nebo 
tel. 607 733 055.

 HROMOSVODY. Provádíme montáž, opravy a revize hromosvodů. 
www.elektrosova.cz, tel.777 171 926

 Doktor koupí byt za hotové i zadlužený. Tel: 720 551 215.

 Rychlá půjčka 5–10 tis. bez poplatku předem, bez volání na drahá 
čísla. Tel: 608 282 608

 Vyměním OB 1+0 s balkónem ve St. Lískovci, 34 m2 za 1+1 nebo 2+kk 
ve vaší lokalitě. Nájem 3200 Kč. Nejde do privatizace. Tel.731 268 133

 Prodám byt 3+1 v Bohunicích, 77 m2, OV. 1,9 mil. Tel: 775 974 748 
po 17. h. nebo sms.

 Prodám domek u Ivančic po část.GO, zahrada. Ihned k nastěhování. 
777 882 963

 Nově otevřená veterinární ordinace na Mikuláškově náměstí 16, 
MVDr. Renáta Novotná (Vondrová), 721 777 999,  
www.veterina-liskovec.cz

 Koupím byt 2+kk v Lískovci, Bohunice. Tel.775 214 919, hotově.

 Mladá doktorka hledá byt 1+kk a 2+kk v Bohunicích, Starém a No-
vém Lískovci z důvodů stěhování se za prací. Financování Hotovost. 
773 349 381, lucie.bytecek@seznam.cz

 Pronajmu garáž v areálu ul.Příčky - Kosmonautů. Tel.547 355 912.

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

 VIOLA ZAHRADY. Návrhy 
a realizace zahrad, poraden-
ství, údržba. Věra Vojáčková, 
www.zahradyviola.cz,  
T: 607644474,  
e-mail:info@zahradyviola.cz

Z naší farnosti

(pokračování z předchozího čísla)

Zřízení samostatné farnosti
V době svěcení ještě vnitřní výbava 
kostela nebyla úplná, chyběly dva 
vedlejší oltáře, křížová cesta, věžní 
hodiny a varhany, na něž byl vybrán 
ve sbírce téměř celý obnos. Hlavní 
oltář, kazatelnu, zpovědnice, lavice, 
skříně v sakristii pořídil klášter na 
Starém Brně. Věžní hodiny byly 
pořízeny firmou F. Moravus někdy 
koncem roku 1926, nebo začátkem 
roku 1927. V roce 1927 byly rovněž 
pořízeny varhany. Nebyla také ještě 
postavena farní budova.
Mše sv. zde sloužil v neděli a ve 
svátky P. Benedikt Švanda, který 
zde již před válkou vyučoval ná-
boženství. Zpočátku dojížděl ze 
starobrněnského kláštera. V roce 
1929 byla zahájena výstavba farní 
budovy a v dubnu roku 1930 byla 
natolik dokončena, že se mohl 
nastěhovat kněz.
Do 1. ledna 1930 byly oddavky, 
narození a úmrtí zapisovány do ma-
trik farního úřadu na Starém Brně. 
Dekretem biskupským ze dne 28. 
prosince 1929 byla zřízena samo-
statná farní obec a administrátorem 
fary byl jmenován P. Benedikt Švan-
da, „poněvadž se o zřízení kostela 
a nové farnosti velmi zasloužil“. 6. 

dubna 1930 byl výše jmenovaný 
kněz instalován. 23. února 1931 
byl biskupským dekretem jmenován: 
vicarius religiosus actualis. 
Farní okrsek nové duchovní správy 
tvořily katastrální obce Lískovec 
a Bohunice s vyloučením osady 
Nový Lískovec a katastru ústředního 
hřbitova. Hranicí mezi starobrněn-
skou a novou farností byla silnice 
Jihlavská. Zřizovací a udržovací 
náklady a rovněž duchovní správu 
vzal na sebe Augustiniánský klášter 
sv. Tomáše na Starém Brně. 
V Novém Lískovci, který začal vzni-
kat koncem 19. století na severní 
straně katastru a až do roku 1945 
spadal pod správu Lískovce, byla 
také snaha o postavení kostela. 
V roce 1926 tam byla zřízena 
„Kostelní jednota“, která usilovala 

o postavení kostela, zasvěceného 
sv. patronům Petru a Pavlu. V roce 
1936 žádali dokonce o posvěcení 
základního kamene. Pravděpodob-
ně však pozdější okupace a válečné 
události tuto stavbu překazily.
Zřízením samostatné farnosti byly 
dovršeny mnohaleté snahy o po-
stavení kostela. Většina občanů 
na tento účel věnovala nemálo 
finančních prostředků i fyzických 
sil. Bylo to jejich vyjádření lásky 
k Bohu. Nyní byly dány všechny 
předpoklady k bohatšímu duchovní-
mu i společenskému životu farnosti.

(Výtah z diplomové práce R. Cha-
loupky Vznik a vývoj farnosti z roku 
2004)

Zpracovala 
Magdaléna Dvořáčková

pracoviště L I N K A
Kosmonautů 4, 625 00 Brno

tel. 547 223 074
linka@luzanky.cz

Informace o všech kroužcích 
pro děti i pro dospělé, přihlášky 
e-mailem: linka@luzanky.cz

Předškoláci a hlídání dětí v ku-
ličce: kisa@luzanky.cz

Využijte elektronické přihlášení
www.luzanky.cz

kde najdete fotografie z naší 
činnosti:
http://linkabrno.rajce.idnes.cz/

Činnost kroužků probíhá kro-
mě státních svátků a školních 
prázdnin, 2.–6. 1. 2012 sani-
tární týden.
Na jarní prázdniny 2012 připra-
vujeme pobytový tábor v Praze 
a příměstský tábor ve Starém 
Lískovci.

CVČ Linka
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Inzerce

BAREVNÉ KOPÍROVÁNÍBAREVNÉ KOPÍROVÁNÍ   

Oderská 4 
Starý Lískovec 

533 339 999 
recepce@gemma.cz 

vedle mateřské školky  
v budově firmy GEMMA Systems 

NOVINKA 
Cena od 7,50 Kč 

BRNO Starý Lískovec, Jemelkova 42
veterinární klinika

provozující veterinární praxi již od roku 1996

Proč právě k nám ?
• Kompletní veterinární péče na jednom místě  

(od prevence po komplikované operace)
• Zkušený tým veterinárních lékařů a sester
• Návštěva bez čekání při objednání předem  

na dohodnutý čas
• Otevřeno 12 hodin denně + pohotovost
• Věrnostní program pro stálé klienty

telefon: 547 242 126, 606 513 925
e-mail: recepce@veterinabrno.cz
www.veterinabrno.cz

Od 1. Listopadu pro vás rozšiřuje ordinační dobu:

Po–Pá 8.00   až   20.00 
So 9.00   až   11.00 

POHOTOVOST  na telefonu 606 513 925
denně  8.00–22.00
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Od 1. 11. 2011 bude zahájen provoz 

pedikúry a přístrojové pedikúry, 
ve studiu JENISEJ 

(kadeřnictví, masáže, manikúra)
na Mikuláškově nám. 3 

ve Starém Lískovci 
za zaváděcí ceny. 

Po objednání možno provést pedikúru v bytě.
Více informací na tel. 608 483 188 
nebo e-mail: pankovaj@seznam.cz

Veterinární ordinace 
Mikuláškovo náměstí 2, Brno-Starý Lískovec 

je stále v provozu.

Na návštěvu Vás zve MVDr. Simona Lorencová. 
Tel.: 547 212 303, 733 198 500.

Restaurace Veteran car
v novém

Nový interiér – nové speciality

Podsedky 11, 625 00 Brno-Bohunice 
Rezervace: 547 21 14 20, 724 959 838  

www.veteran-car.cz

Dětský klub FONTÁNA
pořádá v DM Juventus na Stamicově ulici č.11 v Brně-Kohoutovicích

zápis do kurzů plavání 
na školní rok 2011/ 2012

–  pro děti od půl roku do tří let – s mámou nebo tátou 
–  pro děti od tří do šesti let – samostatně 
–  učíme se plavat

Plaveme v neveřejném bazéně s vodou teplou 31 stupňů. Po plavání je k dispozici hernička. Bližší info  
a přihlášky na telefonním čísle 604 231 584 nebo mailem malavlnka@seznam.cz

s tímto inzerátem sleva 10 %

BalKon sYstem, s.r.o.
výrobní, prodejní a montážní firma

zasKlívání loDŽií, záBraDlí
VÝROBA, PRODEJ, POZÁRUČNÍ SERVIS 
PŘÍMO OD VÝROBCE – CERTIFIKOVÁNO

www.balkony.cz
informace: 844 158 746, 777 151 205, info@balkony.cz

Potřebujete rychle peníze?

602 286 666
www. .cz

Rychle až do domu
už od 5000 Kč

přímo od nás

Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla

Komerční obchodní a úvěrní společnost DOMOV s.r.o.

ZLATNICTVÍ
Vídeňská 24

ŠPERKY + OPRAVY
Tel. 543 212 520

PO, ÚT, ČT, PÁ:
9.30–12.00/13.00–17.30

ST:  13.00–17.30

Vašeho bytového jádra, koupelny či celého bytu na klíč

LCD TV ZDARMA
KE 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

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 tu stále pro vás

Česká výroba – Jistá kvalita

kvalitní české výrobky

Tel.: 545 234 998, mobil: 604 213 611

rekonStrukce koupelen

	Kompletní přestavba bytového jádra
 Ostatní stavební práce, renovace interiérů
 Vypracování projektu, vyřízení stavebního 
povolení
 Široká nabídka zařizovacích předmětů, 
obkladů a dlažeb

Pompova 4

BRNO
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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

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno

Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

CITOM interiér
Libor Tomešek

Rolnická 9, Brno, mobil: 775 301 017
e-mail: citominterier@email.cz
www.citom-interier.cz

okna, dveře ze dřeva  
a plastu, žaluzie, rolety, 

sítě proti hmyzu…
garážová vrata

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

www.autonova.cz
Tel.: 543424222
prodej@autonova.cz

Autonova Brno, spol. s r.o.
Masná 418 / 20
657 79  Brno

Odměňte 
se novou

Ceníte si věrnosti? 
My ano, proto Vás za ni odměníme

ŠKODA Fabia nebo ŠKODA Roomster nyní 
o 40 000 Kč levněji a s úvěrem od ŠkoFINu dokonce 
o 60 000 Kč. Za Vaši věrnost teď ke svému staršímu 
vozu ŠKODA získáte výhodně nový, i s prodlouženou 
zárukou zdarma. Váš vůz si nadále můžete 
ponechat! Věrnost se zkrátka vyplácí.

Vzorový příklad: ŠKODA Fabia Classic 1,2 HTP/44 kW, cena vozu 162 900 Kč, 
splátka předem 49 900 Kč, výše úvěru 113 000 Kč, délka úvěru 60 měsíců, 
poplatek za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, měsíční splátka úvěru 
2 395,36 Kč, měsíční splátka úvěru včetně pojištění 2 899,36 Kč, výpůjční 
úroková sazba 9,90 % p. a., RPSN bez pojištění 10,20 %, RPSN 20,14 %, 
celkové platby za úvěr včetně pojištění 173 961,60 Kč.

Akce je určena pro majitele vozů ŠKODA starších 10 let. Zvýhodněná 
nabídka 40 000 Kč není kombinovatelná s ostatními akčními nabídkami. 
Více informací na www.skoda-auto.cz nebo u prodejců vozů ŠKODA.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vyobra zených 
vozů: 3,4–6,4 l/100 km a 89–149 g/km
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 vertikální, horizontální žaluzie ISSO�
� sítě proti hmyzu – okenní, dveřní
� markýzy, parapety, rolety
� garážová vrata, plastová okna
� čištění horizontálních žaluzií

jarek.sotek@volny.cz


