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Před nedávnem mi do redakce 
přišel dopis – úplně obyčejný 

dopis.  „Na tom asi není nic tak pře-
kvapivého“, řeknete si,  „Do redakce 
časopisu chodí přece dopisy běž-
ně.“  Ano, máte samozřejmě prav-
du. Překvapením ale pro mě bylo, 
když jsem zjistil, že dotyčný autor 
se zapomněl podepsat, a to nejspíš 
zcela záměrně. Musím přiznat, že 
by mě ani nenapadlo, že se v dva-
cátém prvním století, ve vyspělé 
demokratické společnosti, setkám 
s tímto fenoménem dob dávno 
minulých! I přesto, že nesouhlasím 
s tímto způsobem  „komunikace“ 
mezi lidmi, rozhodl jsem se na ano-
nym reagovat. Přikládám tedy jeho 
přesnou citaci. Přikládám taktéž 
i odpovědi na jednotlivé otázky (za 
pomoc bych chtěl moc poděkovat 
paní Evě Novosádové).

Připomínky k měsíčníku 
Starolískovecký zpravodaj

„Ve Vašem lednovém i únorovém vydání po-
strádám zprávu o rekonstrukci ulice Kroupova. 
Kdy se zde bude dále pracovat na plynovém 
potrubí a el. vedení? Proč se tyto práce nespojily 
s výkopy na kanalizaci? Není příliš nákladné dě-
lat na každé vedení zvlášť výkop? Nejde náhodou 
o úmyslné zvyšování nákladů? A co také občany 
informovat o cenách a kontrolách těchto prací?

V lednovém čísle byl článek o soužití lidí 
a psů. Je to vděčné téma, ale souhlasím s člán-
kem. Jen by bylo dobré usnadnit pejskařům 
sbírání exkrementů pod stromy, kdy větve 
mnohdy dosahují až na zem.

Ale už úsek ŽP si nevšímá např. stálého 
nepořádku v okolí dětského hřiště na ul. 
Kosmonautů ze strany zahrádek. Hlavně od 
jara do podzimu se zde schází denně mládež 
a zůstává po nich nepořádek – pet lahve, 
obaly od cigaret, sušenek apod., dokonce 
i použité jehly. Co na to Městská policie, která 
v těchto místech není vidět?

Již delší dobu je na spojnici ul. Jemelkova 
a U hřiště – u novostavby – drátěný plot, 
ze kterého po celé délce trčí rezavé dráty. 

Přitom plot je tam úplně zbytečný – vůbec 
nic neohraničuje.

Ve zpravodaji postrádám informaci, jaké 
jsou letos povoleny Termíny pálení zahrad. 
odpadu.  Proč vůbec UMČ pálení dovoluje? Ne-
bylo by ekologičtější  2x ročně – jaro a podzim 
– přistavit kontejnery na zahrad. odpad? A sa-
mozřejmě o přistavení včas občany informovat.“

Odpovědi

 – dobudování oddílné kanalizace 
ve Starém Lískovci je akcí Sta-
tutárního města Brna. Koordi-
nací s rekonstrukcemi dalších 
vedení technických sítí (např. 
plyn) dohlíží Brněnské vodárny 
a kanalizace, a.s.

 – připomínky k nepořádku okolo 
hřiště v zadním traktu domu na 
ul. Kosmonautů byly předány 
firmě, která provádí úklid. Při 
nálezu nebezpečného odpadu, 
např. injekčních stříkaček, se 
prosím neprodleně obraťte na 
Městskou policii, která jediná má 
specialisty na likvidaci tohoto 
druhu nebezpečného odpadu.

 – plot se nachází na pozemku ve 
vlastnictví Statutárního města 
Brna, není tedy na pozemku 
svěřenému MČ Starý Lískovec. 
Zodpovědný odbor města Brna 
budeme informovat.

 – stanovení podmínek pro spalová-
ní suchých rostlinných materiálů 
bylo zveřejněno ve zpravodaji 
v lednu 2012. Z uvedeného textu 
je zřejmé, že podmínky jsou sta-
noveny vyhláškou Statutárního 
města Brna a proti poslednímu 
platnému znění značně zpřísně-
ny a spalování je omezeno ná-
sledovně: v období 1. 3.–31. 5. 
a 1. 9.–30. 11. pouze první pátek 
a sobota v měsíci (viz lednové čís-
lo zpravodaje). Kontejnery na od-
pad jsou k dispozici ve sběrných 
střediscích odpadů ve Starém 
Lískovci na ul. Vltavská a Točná.
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Anonym ve 21. století?

U z á v ě r k a  p ř í š t í h o  č í s l a  j e  4 .  4 .  2 0 1 2

Úřad městské části Brno-Starý 
Lískovec je otevřený každému ob-
čanu, který potřebuje informace, 
pokud jsou nám známy. Každý ob-
čan může úřad kontaktovat tele-
fonicky, e-mailem nebo písemně, 
potřebné údaje jsou dostupné na 
webových stránkách, adresa úřadu 
je uvedena i ve zpravodaji. Proto 
si myslím, že anonymní podání je 
člověka dvacátého prvního sto-
letí nedůstojné a není obvyklé na 
ně reagovat ani tímto způsobem. 
Jsme tu pro Vás a velmi rádi zod-
povíme jakékoliv Vaše korektní 
dotazy.

Martin Zezula

Partnery akce jsou

Městská část Brno Starý Lískovec Vás zve na

Místo: Vícegenerační hřiště Bosonožská

Čerstvé zabíjačkové výrobky si můžete nakoupit domů
pro sebe nebo své blízké.

Bohatý kulturní program v průběhu akce.
Těšte se i na vystoupení známého průkopníka

hantecu Honzy Hlaváčka.

17. března 2012
od 9 do 16 hodin.
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(pokračování z předchozího čísla)

S koncem války se všichni 
dali do odstraňování vá-
lečných škod. Bylo nutné 
také začít s polními prace-
mi, aby nebyla ohrožena 
příští úroda. Opravy rozbi-
tých střech a vysypaných 
oken rovněž nesnesly 
odklad. Přes všechny 
tyto práce a starosti ne-
zapomněli farníci ani na 
svůj kostel. Bylo nezbytně 
nutné urychleně opravit 
střechu nad presbytářem, 
protože strop už začal být 
promáčený deštěm. 

Po dlouhém shánění povolení 
a lístků na dřevo byly koneč-

ně opraveny a obnoveny trámy, 
krytina dovezena z bohunické 
Kohnovy cihelny a kostel byl pro-
vizorně zakryt.

Následujícího roku v září 1946 se 
přehnala ničivá smršť, která napá-
chala obrovské škody a kromě jiné-
ho poškodila také nově opravenou 
kostelní střechu. Musela se opět 
dát urychleně do pořádku, protože 
na 3. říjen připadalo dvacetileté 
výročí posvěcení farního koste-
la. Současně byly také opraveny 
zvětralé a válkou poškozené římsy 

kolem kostela. Během září a října 
byly rovněž opraveny válkou po-
škozené kříže. 

22. května 1945 se z koncentrač-
ního tábora Dachau vrátil pan farář 
Benedikt Švanda. Přijel nemoc-
ný, zesláblý a oblečený v šatech 
německého vojáka. Po uzdravení 
byl jmenován farářem na Starém 
Brně a 16. února 1946 byl zvolen 
starobrněnským opatem.

Ve Starém Lískovci byl instalo-
ván 14. října 1945 P. Vojtěch Josef 
Kučera OSA jako administrátor. 
V té době dokončoval doktorát te-
ologie, a proto dostal na výpomoc 
penzistu ze Žernůvky u Tišnova 
P. Jindřicha Kubu.

V roce 1946 se konalo hned 
několik poutí. Na farní pouti do 
Tuřan konané 9. června bylo asi 
400 poutníků. Podobná účast byla 
rovněž 15. srpna na pouti k Panně 
Marii Svatotomské na Staré Brno. 
V Bohunicích byla na svátek sv. 
Cyrila a Metoděje 5. července sla-
vena poutní mše svatá před kaplí 
zasvěcenou těmto moravským 
věrozvěstům. 

Slavnost dvacetiletého výročí 
posvěcení byla ponechána na 
neděli 6. října. Na pozvání přijel 
bývalý p. farář P. Benedikt Švanda, 
který byl před kostelem farníky 
srdečně přivítán. Odpoledne se 
pan opat i ostatní hosté z kláštera 
účastnili slavnosti v hostinci p. Vrš-

ky „Na zámečku“, kde jednota Orla 
představila „Hody z doby Elišky 
Přemyslovny“.

Pan sekretář Vojtěch sestavil 
z farníků kostelní pěvecký smí-
šený sbor, se kterým nacvičoval 
a prováděl různá hudební díla při 
církevních slavnostech. Také o vá-
nocích na půlnoční u jesliček byla 
provedena slavná figurální mše sv., 
kterou nacvičil se svými zpěváky. 
Na Hod Boží na požehnání potom 
zpívaly koledy děti z měšťanské 
školy.

V roce 1947 byly uspořádány 
slavnosti k 950. výročí mučed-
nické smrti sv. Vojtěcha. Slav-
nostem předcházelo otevření 
hrobu sv. Vojtěcha ve svatovít-
ském chrámě na hradě pražském. 
Po antropologickém průzkumu 
ostatků a ověření jejich pravos-
ti byla lebka světce uložena do 
relikviáře a připravena na „apoš-
tolskou cestu“ vlastí. Brno uvítalo 
vzácné ostatky 31. května. První 
zastavení se uskutečnilo na zcela 
zaplněném Mendlově náměstí. Po 
uctění ostatků a krátké modlitbě 
měl promluvu brněnský biskup 
Karel Skoupý. Následoval slav-

nostní průvod. Na Zelném trhu 
přednesl před padesátitisícovým 
zástupem strhující projev opat 
starobrněnského kláštera Bene-
dikt Švanda: „…Nauč nás svým 
příkladem, i když žijeme upro-
střed světa, bojovat pro svou víru, 
za zákon Boží, za Krista, … nauč 
nás, bude-li třeba snad i padnout 
v podobě kříže …“

Poválečné období se vyznačo-
valo velkou semknutostí a soli-
dárností. Lidé byli Bohu vděčni 
za to, že mohou zase normálně 
žít. Byli si vědomi toho, že bez 
Boží pomoci toho moc nezmo-
hou. Proto byly pořádány poutě 
a nadšené oslavy, kterých se vždy 
účastnila většina věřících. Kostel, 
místo setkání s Bohem i ostatními 
farníky, který krátce před válkou 
sami s velkým úsilím vybudovali 
a stále ještě doplňovali výbavou, 
pokládali opravdu za „svůj“ a ze 
všech sil se starali o jeho opravy 
a další rozvoj.

(Výtah z diplomové práce R. 
Chaloupky Vznik a vývoj farnosti 
z roku 2004) - Zpracovala 

Magdaléna Dvořáčková

Dunajská petice
dotazník

NE ANO bez vyjádření

7 16 17 2 13

9 19 25 1 6

11 12 17 2 13

13 21 28 1 3

15 19 20 4 8

17 0 12 2 18

19 0 6 3 23

21 2 3 1 28

23 0 4 2 26

25 0 0 2 30

celkem 89 132 20 168

% 27,81 41,25 6,25 52,5

Osudy farnosti po druhé světové válce

Vyhodnocení petice a dotazníkové akce k parkovišti Dunajská 7–25
 – V domech Dunajská 7–25 je 320 domácností.
 – Dotazníky byly doručeny podle  „voličského“ 

seznamu trvale hlášených obyvatel starších 
18 let, vždy pro každou domácnost 1 ks. 

 – Některé schránky nebyly označeny jménem.
 – V petici se vyjádřilo více občanů, než je uve-

dený počet 89, pro potřeby tohoto zpraco-
vání jsme však vzali v potaz vždy vyjádření 
jednoho člena domácnosti. To však pouze 
v případě, že měli v předmětných domech 
trvalé bydliště.

 – V některých případech se občan vyjádřil 
v petici proti a v dotazníku pak pro parko-
viště. V takovém případě je započítán mezi 
„bez vyjádření“. Stejně i tehdy, pokud za 
domácnost došly odpovědi dvě, jedna kladná 
a druhá záporná.

 – Doručeny byly i dotazníky, které byly nade-
psány  „Nedostali do schránky“ – případ, kdy 
neměli trvalé bydliště -
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Závěr měsíce února patří vždy v MŠ Labská  karnevalu. Tradiční rej 
různorodých masek byl letos nahrazen originálními kostýmy ze 

„Života na moři“. Kapitáni, námořníci, piráti, vodní víly a různé mořské 
příšery se skvěle bavili ve třídě vyzdobené mořskými motivy.

Vydařenou akci si v příštím roce rádi zopakujeme. Třeba zase na jiné 
téma! - MŠ Labská

Žáci 1. B navštívili se staršími 
kamarády z 6. A hasičskou 

stanici ve Starém Lískovci. Jejich 
seznámení se s další institucí naší 
městské části je součástí projektu 
Bezpečný Lískovec, který kromě 
podpory vztahu dětí k obci posi-
luje i komunikaci mezi žáky I. a II. 
stupně s cílem zkvalitnit sociální 
klima ve škole. 

Malí i velcí se společně dozvě-
děli, že se jedná o nejmenší ha-
sičskou stanici v Brně, která má 
5 profesionálních hasičů a dělí se 
o společné prostory s dobrovol-
nými hasiči. Nejdelší část návštěvy 
proběhla v garážích, kde si všichni 
důkladně prohlíželi vybavení ha-
sičských vozů a seznámili se s jeho 
využitím – největší zážitek měl 
každý z možnosti posadit se do 
vozu a představit se v roli skuteč-
ného hasiče. Na závěr programu 
všechny žáky čekalo překvapení 
v podobě ukázky spuštění sirény.

Návratem do školy akce nekon-
čila. Během návazné části si všichni 
ve třídě sdělovali své zážitky a ná-
sledně je vyjádřili štětcem a tuž-
kou. Jejich krásné výtvory jsou 
vystavené na chodbách školy. - 
  

ZŠ Bosonožská

Týden před jarními prázdnina-
mi vyrazilo 23 žáků 2. stup-

ně na lyžařský výcvikový kurz 
na sjezdovky nedaleko Miroslavi 
v Lipové-Lázních v Jeseníkách, 
kam jezdí naše škola do Penzionu 
Pod Sněhulákem již několik let. 
Sněhové podmínky byly ideální. 
Každý den byly sjezdovky upra-
vovány. Celý týden bylo krásné, 
slunečné, ale velice mrazivé po-
časí, které umožňovalo i umělé 
dosněžování. Dopoledne, kdy 
na sjezdovky svítilo sluníčko, se 
vždy lyžovalo déle než odpoled-
ne. I přes třeskuté mrazy byl plán 
lyžařského výcviku splněn. Všich-

Ani mráz lyžníky z Bosonožské nezkolil!

Karneval v MŠ Labská Na návštěvě u hasičů

ni žáci, včetně těch, kteří stáli na 
lyžích poprvé, si osvojili základy 
lyžování – bezpečně zvládnou 
lehčí sjezdové tratě, naučili se po-
užívat všechny druhy vleků. Čas 
po výcviku na chatě všichni vypl-
nili vedle besed také zábavnými 
soutěžemi, vyslechli si přednášky 
o lyžování, snowboardingu, ne-
bezpečí hor, o lyžařském vybave-
ní, o lyžařské výstroji…. Soutěžilo 
se však také na svahu: na závěr 
kurzu byl uspořádán závod ve 
slalomu. Vytyčenou trať zvládli 
všichni žáci, což je třeba náležitě 
ocenit. -  ZŠ Bosonožská
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Oficiální otevření nové služebny

V minulém čísle zpravodaje jsme Vás informovali o nové adrese 
Městské policie ve Starém Lískovci. Starou služebnu na ulici 

U Hřiště, která byla již v havarijním stavu, vyměnili za zbrusu novou 
na adrese Labská 9. U jejího oficiální otevření, které proběhlo v úterý 
28. února, byl i náš pan starosta Vladan Krásný s panem místosta-
rostou Jiřím Dvořáčkem.  Martin Zezula

V říjnu loňského roku se naše 
škola zapojila do meziná-

rodního projektu eTwinning, ve 
kterém dvě či více škol z různých 
zemí realizují vzdělávací aktivitu 
na dálku – prostřednictvím infor-
mačních a komunikačních tech-
nologií. Jeho cílem je zvýšit kvalitu 
výuky, přiblížit výuku co nejvíce 
reálnému životu a připravit žáky 
na další studium a práci v Evro-
pě. Zapojení žáci poznávají život 
stejně starých dětí v jiných zemích 
Evropy a díky komunikaci s nimi se 
zlepšují také jejich písemné a vy-
jadřovací schopnosti v angličtině. 

Naší partnerskou školou se stala 
základní škola v malé polské ves-
nici Basznia Dolna nedaleko Lvo-

va. Žáci 6. ročníku speciální třídy 
porovnávají vánoční tradice u nás 
a v Polsku. Nejprve se vzájemně 
představují a v powerpointové 
prezentaci si připravují vánoční 
přání a koledy v polštině a češti-
ně. Mimo to využívají žáci chat, 
fórum a videokonference anebo 
si posílají zprávy.

Součástí práce je publikování 
příspěvků, fotografií, map a do-
kumentů na blogu. Všechna 
bezpečnostní opatření (možnost 
publikace, přidávání komentářů 
apod.) byla nastavena tak, aby 
bylo nebezpečí na webu sníženo 
na minimum. Žáci využívají k při-
hlášení společnou přihlašovací 
e-mailovou adresu (vlastní adresu 
tedy nepotřebují a ani jí nebudou 
používat) a heslo, které dostali ve 
škole.

Práce na projektu je pro žáky zá-
žitkem. Přináší jim mnoho nových 
poznatků a dovedností, a to nejen 
v oblasti jazykové, ale i kulturní 
a technologické. - ZŠ Bosonožská

aneb eTwinning!Žáci prvních tříd jsou zapojeni 
v projektu „Už jsem čtenář“. 

Jeho smyslem je podpořit chuť 
nejmenších seznamovat se ak-
tivně s neznámým textem a pod-
pořit tak nejen jejich čtenářské 
dovednosti, ale především čtení 
s porozuměním přečteného textu. 
Ve škole jsou žáci vždy za převy-
právění přečteného textu odmě-
ňováni barevnými korálky, které 

pak sbírají. Vítězem se stává držitel 
jejich největšího počtu, který získá 
na závěr hodnoceného období 
knihu. Únorová beseda prvňáčků 
v knihovně umožnila seznámit 
se s tímto projektem a zažít zá-
bavné čtenářské aktivity. Máme 
radost, že se do nich děti s chutí 
zapojovaly. -

ZŠ Bosonožská

Vzdělávání na dálku

V úterý  21. února byl pro děti Základní školy Bosonožská připraven 
velmi zajímavý program. V rámci projektu Bezpečný Lískovec tento-

krát navštívily nově otevřenou policejní stanici ve Starém Lískovci, kde 
měly jedinečnou možnost nahlédnout do dění běžného pracovního dne 
našich městských strážníků. V nabitém programu je čekala beseda se 
strážníky o obecné bezpečnosti na ulicích, prohlédly si celou policejní 
služebnu, měly možnost shlédnout výcvik policejního psa a nakonec 
navštívily ještě laserovou střelnici. - Martin Zezula

Děti na Městské policii!

Už jsem čtenář…
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Velká zvířata mají málo místa. 
Připojte se co nejdříve a pomoz-
te se záchranou klenotů jihový-
chodní Asie!
www.southeastasiacampaign.org

Jihovýchodní Asie je jednou 
z nejvíce biologicky rozmani-

tých oblastí světa, žijí tu taková 
zvířata jako je tygr sumaterský, 
slon nebo orangutan. Kampaň se 
však zaměřuje na zvířata, která 
nám nejsou příliš známá. A sym-
bolem kampaně se tak stala sa-
ola – téměř mystické zvíře, které 
bývá nazýváno asijským jednorož-
cem. Jde o unikátního živočicha, 
kterého nechová nikdo v Evropě 
ani jinde na světě. Dnes saola 
patří mezi kriticky ohrožená zví-
řata (2010 IUCN Red List). Přesné 
odhady populace nejsou známy, 
ale předpokládá se, že v horských 
oblastech Laosu a Vietnamu žije 
pouze 10– 400 kusů, což ji řadí 
mezi jednoho   z nejohroženějších 
savců Asie. 

Cílem kampaně jsou velké dru-
hy této oblasti, vedené v Červe-
né knize ohrožených druhů jako 
kriticky ohrožené či ohrožené. 
V době spuštění kampaně to čítá 
162 druhy z asi 51 taxonomických 
čeledí napříč třídami ryb, plazů, 
ptáků i savců. Jsou tu vyznačeny 
např. kriticky ohrožené druhy, jako 

želva annámská (Mauremys anna-
mensis), zoborožec žlutobradý 
(Aceros waldeni) a nosorožec su-
materský ( Dicerorhinus sumat-
rensis) a další.

Cíle kampaně - shrnutí: 
 – zvýšit povědomí veřejnosti, in-

stitucí a obchodních společností 
v Evropě o úžasných druzích zví-
řat z jihovýchodní Asie, kterým 
hrozí vyhubení

 – vytvořit fond na záchranu zví-
řecích druhů jihovýchodní Asie 
a nashromáždit v něm 750 000 
eur

 – přispět k redukci lovu ohrože-
ných zvířat jihovýchodní Asie 
odmítáním výrobků z těl těchto 
zvířat či rostlin rostoucích v je-
jich biotopech

Spolupráce eaza a iucn

EAZA v rámci kampaní velmi 
úzce spolupracuje s Mezinárodním 
svazem ochrany přírody (Interna-
tional Union for Conservation of 
Nature). Tato mezinárodní orga-
nizace byla založena v roce 1948 
a má sídlo ve švýcarském Glandu 
u Ženevského jezera. EAZA se 
společně s IUCN podílí na hledání 
pragmatických řešení nejnaléha-
vějších celosvětových problémů 
životního prostředí.  Hlavním po-

Kampaň na záchranu velkých zvířat jihovýchodní Asie
Již deset let se Zoo Brno účastní ochranářských kam-
paní, které vyhlašuje Evropská asociace zoologických 
zahrad a akvárií (EAZA). Aktuálně jde o kampaň na 
záchranu velkých zvířat jihovýchodní Asie. Brněnská 
zoo se aktivně zapojí výukovými programy, soutěžemi 
pro základní a střední školy a předáváním informací 
svým návštěvníkům.  

sláním IUCN je zajistit spravedlivé 
a udržitelné využívání přírodních 
zdrojů a ovlivňovat, povzbuzovat 
a podporovat společenstva na 
celém světě k ochraně integrity 
a rozmanitost přírody. IUCN rovněž 
vydává červenou knihu ohrože-
ných druhů – IUCN Red Data Book.

Evropská asociace zoologických 
zahrad a akvárií
European Association of Zoos 
and Aquaria (EAZA)

EAZA je poradním orgánem 
Evropské unie, Evropského par-
lamentu a Rady Evropy. Vznikla 
roku 1992 a jejími členy je přes 
300 organizací v 36 zemích světa. 
Každý rok EAZE eviduje kolem 140 
mil. návštěvníků členských zahrad 
a akvárií, což je pro lepší představu 
asi každý pátý Evropan.  Webové 
stránky najdete na www.eaza.net 
a mimo jiné EAZA organizuje kam-
paně na podporu kriticky ohrože-
ných biotopů a druhů živočichů.

První kampaň byla zahájena 
v roce 2000 a nesla název Bushme-
at Campaign. Zaměřena byla na 
zlikvidování nelegálního lovu di-
vokých zvířat a hlavně pak velkých 
lidoopů v Africe. Do kampaně se 
zapojilo 149 institucí z 25 zemí. 
Petici proti zabíjení zvířat v rov-
níkové Africe podepsalo 1,9 mi-
lionu návštěvníků zoologických 
zahrad, což představovalo 500 kg 
listin, které byly 6. 11. 2001 při 
dvouhodinovém slyšení předány 
poslancům parlamentu Evrop-
ské unie. Finanční sbírka vynesla 
150 000 Euro, z nichž byly financo-
vány záchranné projekty.

Zoo Brno své návštěvníky 
o kampani informovala na řadě 
míst v areálu zahrady a celkem 
10 445 jejích návštěvníků petici 
podepsalo.

Následující kampaně EAZA:

 – EAZA Rainforest Campaign 
2001/2002 – kampaň na ochra-
nu tropických deštných lesů

 – EAZA Tiger Campaign 2002–
2004 – záchrana tygrů

 – EAZA Shellshock Campaign 
2004/2005 – pomoc želvám

 – EAZA Rhino Campaign 
2005/2006 – záchrana ohrože-
ných nosorožců

 – EAZA Madagascar Campaign 

2006/2007 – kampaň na za-
chování biodiversity afrického 
Madagaskaru

 – EAZA Amphibian Campaign 
2007/2008 – záchrana obojži-
velníků

 – EAZA European Carnivore Cam-
paign 2008/2010 – záchrana ev-
ropských masožravců

 – EAZA European Ape Campaign 
2010/2011 – záchrana velkých 
primátů

Podrobnější informace nalezne-
te na http://www.zoobrno.cz/cs/
ochrana-prirody/kampane-eaza/ -

Lucie Kapounová, tisková mluvčí 
tel: +420 608 738 325

e-mail: kapounova@zoobrno.cz
www.zoobrno.cz

Saola – snímek pořízený skrytou kamerou (foto: William  Robichaud)

Projekt „Sea Lady“ je zaměřen na ochranu 
podmořského světa Indopacifiku a na podporu 
původních domorodých rybářských praktik. 
Loď, která nese jméno Sea Lady, by měla na 
svých plavbách šířit osvětu o zhoubě zvané 
dynamit a kyanid, která patří k nelegálním 
způsobům rybolovu a mají za následek postup-
nou destrukci korálových útesů. Tato osvěta 
bude probíhat přímými setkáními s domorodci, 
budou jim promítány filmy o podmořském 
světě i o tom, jak vypadá korálový útes po 
lovu dynamitem a kyanidem. Budou vytvořeny 
jednoduché brožury a učebnice, které budou 
rozdávány starostům vesnic a šířeny po školách 
na dané trase Sea Lady. 

Na tomto projektu spolupracuje i indonéská 
nadace Kura Kura Nusa Penida, zabývající se 
ochranou mořských želv a podmořského svě-
ta. Tato nadace je indonéským partnerem na 
Projektu Kura Kura, jehož nositelem je Unie 
českých a slovenských zoologických zahrad 
(UCSZ). -

Projekt 
„SEA LADY“
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Není to tak dávno a jistě 
mnozí z Vás mají v paměti 
podobu chátrajícího mlý-
na mezi Střelicemi a Osto-
povicemi.

Dnes má původní budova nový 
kabát a přibylo pár objektů, 

které slouží jezdeckému areálu. 
Opravená cesta k mlýnu umožňuje  
pohodlnou cestu pro pěší, autem 
i na kole.

Podskalní mlýn se nachází 
pouze 4 km od Starého Lískov-
ce hned za Ostopovicemi v ma-
lebném údolí, kterým protéká 
Troubský potok. Je umístěn pří-
mo na turistické  trase (žlutá), 
která pokračuje do  Přírodního 
parku Bobrava.

K jeho návštěvě zve cedule 

u silnice, umístěná v křižovatce 
mezi obcemi Ostopovice, Střelice 
a Troubsko.

Milovníci přírody a zejména děti 
si zde přijdou na své. Možné je 
i svezení na poníkovi či vyjížďka 
do přírody.

Stylová nekuřácká restaurace 
se nachází přímo ve zrekonstruo-
vané budově mlýna a vybízí k pří-
jemnému posezení s výhledem 
na trénující koníky nebo relaxují-
cí koně ve výběhu a kamerunské 
kozy.

Provoz je celoroční, nabízí např. 
obědové menu s výběrem ze sed-
mi druhů jídel a jiné speciality. Je 
zde možnost uspořádání různých 
akcí. Nad restaurací je k dispozici 
penzion.

Další podrobné informace na-
jdete na www.podskalnimlyn.cz -

Podskalní mlýn 

Tipy na výlet

V minulém čísle starolískoveckého zpravodaje jsme Vás informovali o akci   „Sběr nepotřebného 
textilu“, ale  nedopatřením jsme zapomněli uveřejnit seznam ulic, kde bude tato akce probíhat:

17. 4. – Irkutská 1–3, Irkutská 2–8, Krymská 1–15, Kurská 2–8, Kyjevská 1–3, Kyjevská 7–17, 
U hřiště 9–17
18. 4. – Karpatská 1–9, Kosmonautů 1–23, U pošty 1–9, U pošty 2–10, Valašská 1–7
19. 4. – Bosonožská 1–9, Bosonožská 11–17, Čermákova 1–20, Čermákova 22–32, Elišky Pře-
myslovny, Hermannova, Jemelkova, Klobásova, Kroupova, Máchalova, Malešovská, Malostranská, 
Martina Ševčíka, Příčky, Pšíkalova, Sevastopolská 1–11, Sevastopolská 2–12, Svah, Šoustalova,Točná 
vč. Točná za dálnicí, U Hřiště – rodinné domy
23. 4. – Mikuláškovo nám. 1–6, Mikuláškovo nám. 10–17, Osová 2–8, Vltavská 1–21, Vltavská 
2–8, Oderská 1–9, Oderská 6–12, Dunajská 1–45, Labská 1–37.

V tento den na výše uvedených ulicích můžete nepotřebný textil vložit do igelitové tašky a tu 
umístit od 16.00 do 18.00 hod před své domovní dveře. Vkládejte prosím oděvy a textil ve stavu 
čistém a použitelném. Po 18. hodině budou tašky sesbírány a odvezeny k dalšímu zpracování.

Další informace na bezplatné zelené lince: 800 100 373.
Vážení občané, děkujeme za Vaši účast na snaze maximálně ekologicky využít textilní odpad. -    

Firma E+B textil s.r.o. 

Sběr nepotřebného textilu

Vánoční stromky udělaly radost
Vánoční stromky, které 
neměly to „štěstí“, aby se 
staly sváteční chloubou 
lidských příbytků, našly 
své využití v brněnské 
ZOO. 

Na stromcích si v posledních 
dnech pochutnávají kozy, 

ovce, losi a jeleni. Dostávají je 
i bizoni, jaci a sobi, těm ale slouží 
spíše jako netradiční zábava. 

Neprodané borovice, smrčky 
a jedličky dostala Zoo Brno zdar-
ma a ihned se staly doplňkovým 
krmivem pro býložravce. Na 500 
kusů stromků tak nyní zpestřuje 
jídelníček asi desítce zvířat v zoo-
logické zahradě. 

Odstrojené stromky z domác-
ností však brněnská zoo nepřijímá. 
Důvodem jsou obavy z toho, aby 
stromek neměl na sobě zapome-
nuté háčky, o které by se zvířata 
mohla poranit. -

Vzácný soubor zkamenělin ze 
slavné lokality Messel v Ně-

mecku vystavuje až do 7. dubna 
Moravské zemské muzeum v Brně. 
Zapůjčenou kolekci tvoří 125 fosi-
lií. Výstava je umístěna do prostor 
Paláce šlechtičen a návštěvníci tu 
mohou vidět zachovalé kostry 
předků primátů, lemurů, tapírů, 
prakoní, primitivních vačnatců či 
masožravců, ryb, želv, hadů nebo 
ptáků. 

Díky spolupráci Moravského 
Zemského Muzea a ZOO Brno se 
mohou návštěvníci v brněnské 
zoo seznámit s dnes žijícími pří-
buznými messelských živočichů 
a vytvořit si tak lepší představu 
o životě v tropech Evropy před 
47 miliony let.

Výstava je navíc doplněna 
podrobnými informacemi v QR 
kódech, umožňujících přenost zís-
kaných dat do vlastních smart za-
řízení. Majitelé chytrých mobilních 

telefonů tak mohou své přístroje 
využít jako zvukové průvodce. 
Celá výstava je pokryta bezdráto-
vým internetem.

Sleva pro návštěvníky výstavy 
Messel on Tour a současně ZOO 
Brno! 

Ti, kteří navštíví výstavu Messel 
on Tour a poté předloží na poklad-
nách Zoo Brno vstupenku z výsta-
vy, zaplatí do zahrady vstup pouze 
50 Kč! Podobně je tomu při návště-
vě Zoo a následně uplatnění slevy 
na výstavě Messel on Tour. Tady 
zaplatí dospělý 60 a dítě 40 Kč. -

unikátní výstavy Messel on Tour!

Zoo Brno je partnerem
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Střípky z rady
Informace z usnesení 39. Rady 

MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
25. 1. 2012

 – souhlasila s tím, aby pro rea-
lizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Zateplení suterénu 
v bytových domech na ulici 
Labská č. o. 29, 31, 33, 35, 37 
v Brně-Starém Lískovci“ byl vy-
brán uchazeč: KP stavby, s.r.o.

 – schválila Přílohu č. 1 ke smlou-
vě o nájmu nebytových prostor 
č. 09 2 500 10 00149 – Výpo-
čtový list

 – schválila Přílohu č. 1 ke smlou-
vě o nájmu nebytových prostor 
č. 09 2 500 10 00148 – Výpo-
čtový list

 – souhlasila s uzavřením Dodat-
ku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu 
pro příjmově vymezené osoby 
o velikosti 3+kk, 60 m2, v byto-
vých domech v Brně-Starém Lís-
kovci na ulici Labská č. o. 29, 31

 – schválila opravu vnitřních omí-
tek a výmalbu stěn a stropů 
v objektu Kurská č. o. 1 v pro-
storách  Odboru správy budov 
a bytů

 – schválila Žádost o čerpání fi-
nančních prostředků z Fondu 
bytové výstavby – k 1. termínu 
roku 2012 – Výměna zábradlí 
a zasklení balkonů bytového 
domu zvláštního určení na ulici 
Kosmonautů č. o. 17 v Brně-Sta-
rém Lískovci

 – schválila Žádost o čerpání fi-
nančních prostředků z Fondu 
bytové výstavby – k 1. termínu 
roku 2012 – Dozateplení obvo-
dového pláště a střechy bytového 
domu zvláštního určení na ulici 
Kosmonautů č. o. 23 v Brně-Sta-
rém Lískovci

 – schválila Dohodu o úhradě ne-
investičních nákladů za žáka, 
Nebovidy

 – schválila Dohody o podmín-
kách plnění povinné školní do-
cházky a úhradě neinvestičních 
nákladů za žáky z cizích obcí ve 
školním roce 2011/2012

 – revokovala usnesení č. 17  při-
jaté na 38. schůzi RMČ konané 
dne 11. 1. 2012, kterým bylo 
schváleno podání žaloby o vy-
klizení bytu  č. 31 o velikosti 1+0 
na ulici Vltavská 21 v Brně

 – schválila vymáhání  peněžitých 
pohledávek – Labská 37, byt 
č. 19, Sevastopolská 11, byt č. 31

 – schválila RO č. 2, které je přílo-

hou tohoto bodu jednání
 – schválila návrh na zrušení pra-

covních míst ÚMČ města  Brna 
Brno-Starý Lískovec; stanovila 
celkový počet zaměstnanců 
ÚMČ města Brna Brno-Starý 
Lískovec na 30

 – schválila základní a mateřské 
škole Elišky Přemyslovny, Brno 
podat žádost o grantové řízení 
Oranžové schody pro rok 2012, 
které vyhlásila nadace ČEZ

 – schválila stavební práce na V. a VI. 
etapě Veřejného prostranství 
u polikliniky a schválila záměr 
využít opčního práva, které ply-
ne ze smlouvy o dílo č. 09 9 500 
10/00059; souhlasila s tím, aby 
firma ikis, s.r.o. zahájila činnost pro 
zahájení jednacího řízení

 – schválila dohodu o skončení 
nájmu ideálního podílu po-
zemku p. č. 2635 k. ú. Starý Lís-
kovec – garážový dvůr ke dni 
31. 1. 2012

 – schválila dohodu o skončení 
nájmu pozemku p. č. 2190 k. ú. 
Starý Lískovec – pozemek pod 
garáží a dohodu o skončení ná-
jmu ideálního podílu pozemku 
p. č. 2192 k. ú. Starý Lískovec – 
garážový dvůr

 – schválila uzavření Dodatku č. 
1 ke Smlouvě o dílo č. 09 9 400 
11 0011

 –
Informace z usnesení 40. Rady 

MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
1. 2. 2012

 – schválila Dodatek č. 2 ke smlou-
vě o nájmu nebytových prostor 
č. 09 2 500 10 00120

 – schválila Dodatek č. 2 ke smlou-
vě o nájmu nebytových prostor 
č. 09 2 500 10 00171

 – schválila Dodatek č. 6 ke smlou-
vě o nájmu nebytových prostor 
č. 09 2 500 04 00030

 – schválila Dodatek č. 12 ke 
smlouvě o nájmu nebytových 
prostor č. 09 2 500 99 00723

 – schválila Žádost o čerpání fi-
nančních prostředků z Fondu 
bytové výstavby na financování 
akce „Modernizace výtahů v Br-
ně-Starém Lískovci v bytových do-
mech na ulici Dunajská 37, 39, 41, 
43, 45, Kosmonautů 23, Labská 
29, 31, 33, 35, 37, Sevastopolská 
1, 3, 5, 7, 9, 11, Vltavská“

 – schválila Žádost o čerpání fi-
nančních prostředků z Fondu 
bytové výstavby na financování 

akce „Výměna zábradlí a zasklení 
balkonů bytového domu zvlášt-
ního určení na ulici Kosmonautů 
č. o. 19 v Brně-Starém Lískovci“

 – schválila pronájem bytu č. 4 
v bytovém domě na ulici Dunaj-
ská č. o. 43, schválila uzavření 
Darovací smlouvy na finanční 
částku 370 245 Kč, Smlouvy 
o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu a po úhradě výše uvedené 
částky Městské části Brno-Starý 
Lískovec Smlouvy o nájmu bytu

 – navrhla na finanční ohodnocení 
za práci v I. pololetí školního 
roku 2011/2012 ředitele ZŠ a MŠ

 – schválila Odpisový plán ZŠ a MŠ 
Brno, Elišky Přemyslovny 10, ZŠ 
Brno, Labská  27 a ZŠ Brno, Boso-
nožská 9, MŠ Brno, Bosonožská 
4, MŠ Brno, Labská 7 a MŠ Brno, 
Oderská 2 na rok 2012

 – schválila Dodatek č. 2 k Zása-
dám vztahu orgánů MČ Brno 
-Starý Lískovec k jí zřízeným 
příspěvkovým organizacím

 – schválila RO č. 3, který je přílo-
hou tohoto bodu jednání

 – souhlasila s realizací stavebních 
prací „Výměna zábradlí a zaskle-
ní balkonů domu se zvláštním 
určením Kosmonautů 19, Brno-
Starý Lískovec, souhlasila s tex-
tem výzvy k podání nabídky, 
souhlasila s oslovením uchazečů 
k podání cenové nabídky

 – schválila podání žaloby o vy-
klizení  bytu  č. 24 na ul. Sevas-
topolská 1,  bytu č. 2 na ul. Lab-
ská 37, bytu č. 2 na ul. Labská 35, 
bytu č. 3 na ul.  Kurská 4 

 – schválila podání návrhů na vý-
kon rozhodnutí vyklizením bytu 
č. 19 na ul. Labská 29, bytu č. 40 
na ul. Sevastopolská 3, bytu č. 2 
na ul. Kosmonautů 17

 – navrhla na ocenění pedagogic-
kých pracovníků u příležitosti 
Dne učitelů v roce 2012 do I. 
kategorie – „Výrazná pedagogic-
ká osobnost roku“, II. kategorie – 
„Ocenění za dlouhodobou tvůrčí 
pedagogickou činnost“

 – souhlasila se zrušením zámě-
ru  realizace  parkovacího stá-
ní v městské části Brno-Starý 
Lískovec na ul. Dunajská 7–15 
vnitroblok

 – schválila Oboustranně závaz-
nou nabídku produktu E.ON 
SimpleGas, kde předmětem 
plnění je fyzická dodávka zem-
ního plynu do odběrných míst 

Klobásova 9, Kurská 1, Točná 5, 
Kosmonautů 4

Informace z usnesení 41. Rady 
MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
15. 2. 2012

 – schválila uhrazení dosud neu-
mořené finanční částky za vý-
měnu plastového okna a bal-
kónové stěny, Vltavská č. o. 6 

 – schválila Smlouvu o dílo, před-
mětem smlouvy je „Zateplení 
suterénu v bytových domech 
na ulici Labská č. o. 29, 31, 33, 
35, 37 v Brně-Starém Lískovci“

 – doporučila ZMČ Brno-Starý Lís-
kovec souhlasit se směnou části 
pozemku p. č. 566/1 (566/11 – 
30 m2) k. ú. Starý Lískovec ve 
vlastnictví Statutárního města 
Brna za část pozemku p. č. 565 
(565/2 – 29 m2) k. ú. Starý Lís-
kovec

 – doporučila Zastupitelstvu 
městské části Brno-Starý Lís-
kovec souhlasit s odprodejem 
pozemku p. č. 2398 a částí po-
zemků p. č. 2405/1 a 2390  k. ú. 
Starý Lískovec ve vlastnictví 
Statutárního města Brna

 – souhlasila s uzavřením smlouvy 
o nájmu nemovitosti na pro-
nájem ideálního podílu jedné 
šestadvacetiny pozemku gará-
žového dvora zbudovaného na 
pozemku p. č. KN 26335 k. ú. 
Starý Lískovec

 – souhlasila s uzavřením smlouvy 
o nájmu nemovitosti na proná-
jem pozemku pod garáží p. č. 
2190 a pronájem ideálního po-
dílu jedné dvacetiny pozemku  
garážového dvora zbudované-
ho na pozemku p. č. KN 2192 
k. ú. Starý Lískovec, od 1. 3. 2012

 – schválila dohodu o skončení 
nájmu ideálního podílu po-
zemku p. č. 2395/4 k. ú. Starý 
Lískovec (garážový dvůr) ke dni 
29. 2. 2012; souhlasila s uzavře-
ním smlouvy o nájmu nemovi-
tosti na pronájem od 1. 3. 2012

 – schválila skončení nájmu části 
pozemku p. č. 2329/1 k. ú. Starý 
Lískovec výpovědí s výpovědní 
lhůtou 1 měsíc

 – souhlasila z hlediska správce 
svěřeného pozemku p. č. 2395/3 
k. ú. Starý Lískovec s realizací 
stavby  „Brno-Starý Lískovec, 
Oprava vodovodu vnitřní vy-
stýlkou – II. etapa“

(Pokračování na násl. straně)
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Střípky z rady
(Dokončení z předch. strany)
 – souhlasila se skácením 1 ks 

modřínu opadavého rostoucí-
ho na pozemku veřejné zeleně 
p. č. 2229/5 k. ú. Starý Lískovec, 
ul. Labská 21

 – souhlasila se skácením 6 m3 
tisu červeného rostoucího na 
pozemku veřejné zeleně p. č. 
2416/13, ul. Bosonožská 17; 
10 m2 hlohyně obecné rostou-
cí na pozemku veřejné zeleně 
p. č. 2405/33, ul. Bosonožská; 
2 ks jalovců obecných rostou-
cích na pozemku veřejné zeleně 
p. č. 2405/72, ul. Kurská

 – nesouhlasila s umístěním 1 ks 
kontejneru na separovaný sběr 
textilu na veřejné prostranství 
ul. Kurská

 – schválila výsadbu dřevin dle 
dokumentace „Výsadba dřevin 
na plochách veřejné zeleně Br-
no-Starý Lískovec, ul. Labská, 
U Pošty“, oslovení firem k pro-
vedení cenové nabídky

 – schválila výsadbu dřevin dle 
dokumentace „Výsadba dřevin 
na plochách veřejné zeleně Brno 
-Starý Lískovec, ul. Valašská, Kar-
patská, Kosmonautů“, oslovení fi-
rem k provedení cenové nabídky

 – schválila stavební práce na 
akci: „Modernizace výtahů 
v Brně-Starém Lískovci“; sou-
hlasila s tím, aby firma ikis, s.r.o., 
v souladu s čl. II.5.1 mandátní 
smlouvy č. 09 9 500 08 00114 
zahájila činnost pro zahájení 
otevřeného řízení

 – schválila Dodatek č. 1 ke smlou-
vě o výpůjčce č. 0945000900084, 
jehož předmětem  je rozšíření 
počtu vypůjčených míst na sto-
žárech VO

 – schválila harmonogram bloko-
vého čištění pro rok 2012 a sou-
hlasila, že po dobu rekonstrukce 
kanalizace v roce 2012 nebudou 
čištěny ulice bloku č. 5 a 6

 – schválila a doporučila ZMČ sou-
hlasit s návrhem znění přílohy 
obecně závazné vyhlášky statu-
tárního města Brna č 12/2011 ve 
znění pozdějších předpisů, o re-
gulaci veřejné produkce hud-
by v pohostinských zařízeních, 
včetně restauračních zahrádek

 – doporučila ZMČ souhlasit s ná-
vrhem obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna, kte-
rou se mění a doplňuje obecně 
závazná vyhláška statutárního 

města Brna č. 22/2010, o míst-
ních poplatcích

 – vzala na vědomí provedený 
průzkum nabídky bankovních 
služeb pro MČ u 19 oslovených 
bank působících v ČR; schválila 
dodatky ke stávajícím smlou-
vám s Komerční bankou

 – jmenovala členy do školských 
rad základních škol

 – vzala na vědomí Inspekční 
zprávu České školní inspekce 
o provedení inspekční činnos-
ti v mateřské škole Brno, ulice 
Kosmonautů 2

 – souhlasila s přijetím nových 
členů do zásahové Jednotky 
sboru dobrovolných hasičů; 
souhlasila s uzavřením Doho-
dy o členství; vzala na vědomí 
vyřazení člena

 – souhlasila se zadávacími pod-
mínkami pro realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu Kontro-
la a údržba dětských hřišť v MČ 
Brno-Starý Lískovec

 – vzala na vědomí podání pe-
tice ze dne 16. 1. 2012; vzala 
na vědomí vyhodnocení petice  
a dotazníkové akce k parkovišti 
Dunajská 7–25; trvala na usne-
sení č. 16  přijatém na 40. schůzi 
RMČ konané dne 1. 12. 2012

 – schválila podání žádosti o pře-
ložku NN na akci „Veřejné pro-
stranství u polikliniky ve Starém 
Lískovci“

 – schválila RO č. 4, které je přílo-
hou tohoto bodu jednání

 – schválila Organizační řád ÚMČ 
města Brna Brno-Starý Lískovec

 – souhlasila, aby do přílohy Tržní-
ho řádu část XXII. MČ Brno-Starý 
Lískovec, Hlava B Tržní místa, 
bylo doplněno ustanovení, že 
„ Příležitostný prodej na území 
MČ Brno-Starý Lískovec s ma-
ximální dobou prodeje 5 dnů 
při příležitosti jednorázových 
společenských akcí, je povolen 
při splnění požadavků právních 
předpisů vždy v místě konání 
předmětné akce, na základě 
souhlasného vyjádření Rady 
MČ Brno-Starý Lískovec“

 – vzala na vědomí souhlas Statu-
tárního města Brna, s uzavřením 
smlouvy o nájmu bytu k bytu 
č. 45, v domě zvláštního určení na 
Ulici Kosmonautů č. o. 17, Brno, 
na dobu neurčitou; schválila uza-
vření smlouvy o nájmu bytu

 – vzala na vědomí souhlas Statu-

Čistění vozovek
V pátek 6. dubna proběhne ve Starém Lískovci na ulicích Lab-

ská, Dunajská, Kyjevská, ul. Kosmonautů čistění vozovek I. třídy

tárního města Brna, s uzavřením 
smlouvy o nájmu bytu k bytu 
č. 11, v domě s pečovatelskou 
službou na ulici Kosmonautů 
č. o. 23, Brno, na dobu neurči-
tou; schválila uzavření smlouvy 
o nájmu bytu

 – schválila uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o nájmu bytu č. 09 
2 400 10 00147 k bytu č. 38 v by-
tovém domě na ulici Vltavská 
č. o. 19

 – schválila uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě o nájmu bytu č. 09 
2 400 10 00075 k bytu č. 13 v by-
tovém domě na ulici Kurská č. o. 8

 – schválila uzavření Smlouvy 
o nájmu bytu k bytu č. 24, v by-
tovém domě na ulici Labská 
č. o. 1, na dobu určitou 1 rok

 – vzala na vědomí zánik společ-
ného nájmu manželů dle § 707 
a 708 OZ, vyplývající z Dohody 
o zániku nájmu bytu k bytu č. 
12, v bytovém domě na ulici 
Osová č. o. 2; schválila uzavření 
Smlouvy o nájmu bytu

 – schválila výměnu bytů mezi tře-
mi nájemci; schválila uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu 
č. 5, v bytovém domě na ulici 
Vltavská č. o. 21

 – schválila výměnu bytů mezi 
dvěma nájemci; schválila uza-
vření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 8, v bytovém domě na 
ulici Vltavská č. o. 19

 – schválila výměnu bytů mezi 
dvěma nájemci; schválila uza-
vření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 17, v bytovém domě 
na ulici Dunajská č. o. 39

 – schválila výměnu bytů mezi 
dvěma nájemci; schválila uza-
vření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 40, v bytovém domě 
na ulici Vltavská č. o.19

 – schválila výměnu bytů mezi tře-
mi nájemci; schválila uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu 
č. 20, v bytovém domě na ulici 
Labská č. o. 1

 – schválila výměnu bytů mezi 
dvěma nájemci; schválila uza-
vření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 18, v bytovém domě 

na ulici Sevastopolská č.o. 5
 – schválila výměnu bytů mezi 

dvěma nájemci; schválila uza-
vření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 4, v bytovém domě na 
ulici Labská č. o. 3

 – vzala na vědomí přechod 
nájemního práva k bytu č. 31, 
v bytovém domě na ulici Dunaj-
ská č. o. 17; schválila uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu 
č. 31, v bytovém domě na ulici 
Dunajská č. o. 17, Brno-Starý 
Lískovec na dobu neurčitou

 – souhlasila s Dohodou č. 09 9 400 
12 00008 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 11, v bytovém domě na 
Ulici Kosmonautů č. o. 23

 – souhlasila Dohodou č. 09 9 400 
12 00002 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 25, v bytovém domě 
na ulici Labská č. o. 1

 – souhlasila s Dohodou č. 09 
9 400 12 00019 o zániku náj-
mu bytu k bytu č.12, v bytovém 
domě na ulici Osová č.o. 2

 – souhlasila s podnájmem čás-
ti bytu č. 14, o velikosti 1+kk, 
v bytovém domě na ulici Sevas-
topolská č. o. 7

 – schválila pronájem bytu č. 28 
v bytovém domě na ulici Kur-
ská č. o. 6; schválila uzavření 
Darovací smlouvy, Smlouvy 
o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu; schválila pronájem bytu 
č. 8 v bytovém domě na ulici 
Vltavská č. o. 17, schválila uza-
vření Smlouvy o nájmu bytu; 
schválila pronájem bytu č. 28 
v bytovém domě na ulici Vltav-
ská č.o. 17, schválila uzavření 
Smlouvy o nájmu bytu

 – schválila konání akce Starolís-
kovecké zabijačkové hody v ter-
mínu 17. března 2012

 – schválila zpětvzetí výpovědi 
z nájmu bytu č. 19 na ul. Lab-
ská 37 v Brně

 – schválila uzavření smlouvy na 
poskytování aplikačních služeb 
(ASP) 

 – doporučila Zastupitelstvu MČ 
vyslovit souhlas se změnou 
hranice mezi MČ N. Lískovec, 
St. Lískovec  -
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GourmetŠikovné ruce

Tuto jednoduchou špenátovou 
roládu prostě musíte upéct! 

Děti ji budou milovat! Pokud místo 
šunky naplníte roládu lososem, 
máte u svých přátel zaručený 
úspěch.

Ingredience:
400 g zmrazeného špenátového 
protlaku
4 velká vejce
sůl, pepř
vanička tvarohu
6 plátků šunky

Příprava:
Špenát dáme rozmrznout do mik-
rovlnné trouby na plný výkon po 
dobu 7 minut. Ušleháme bílky do 
tuhého sněhu, vmícháme žloutky 
a osolený a opepřený špenát. Na-
chystáme si malý plech s pečícím 
papírem a těsto na něj rozetřeme. 
Pečeme 10 minut v horkovzdušné 
troubě při 180 °C.
Ještě na teplou roládu rozpro-
střeme vlhkou utěrku, přiklopí-
me druhým plechem a obrátíme. 
Odstraníme pečící papír a těsto 
pomažeme osoleným tvarohem, 
poklademe ještě plátky šunky. 
Roládu opatrně stočíme pomocí 
utěrky. Dáme na několik hodin do 
chladničky ztuhnout.  -

Velikonoce jsou svátkem jara 
a neodmyslitelně k nim patří 

všelijaké ozdoby a dekorace, které 
dotvářejí dokonalou atmosféru. 
Vyrobte si ozdobnou borduru na 
sváteční moučník a kalíšky na va-
jíčka se zajíčky a kuřátky.

Co potřebujeme:
šablony zajíčků a kuřátek
barevný tužší papír
tužku, nůžky, lepící pásku

Nejprve si změřte okraj talíře na 
který umístíte moučník. Obkresle-
te si na papír zajíčky pěkně vedle 
sebe v délce obvodu talíře. Bordu-
ru pečlivě vystřihněte a pomocí 
oboustranně lepící pásky ji přilep-
te ke kraji talíře.
Kalíšky na vajíčka mají základnu 
4 x 4 cm. K základně obkreslíme 
zajíčky nebo kuřátka. Vystřihneme 
je, přehneme a utvoříme kalíšek. 
Na vniřní straně slepíme zajíčky 
nebo kuřátka lepící páskou. Kalí-
šek vysteleme papírovou trávou 
a dovnitř umístíme vajíčko. -

Špenátová roláda se 
šunkou a tvarohem

Dekorace ze symbolů 
velikonoc

Výstava Pohádkové krajin-
ky ze sukulentních rostlin 

bude v Brně Bystrci, v Zahrad-
ním centru Čtyřlístek, Bystrcká 
40, (vedle OBI, snadné parková-
ní), a to od 9. do 25. března, 
denně od 10 do 17 hodin. 

 Nastartujte si jaro o něco dří-
ve, sukulenty jsou začátkem 
března již v plném růstu. Při-
vezu přes 200 exponátů, bude 
i mnoho novinek.  Tradiční vel-
kou jarní výstavu uvidíte v nové 
úpravě, takže důvod k návštěvě 
budou mít i věrní štamgasti. 

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

www.mandlovani.wz.cz

 �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 

 � Výkup bytů za nejvyšší cenu. Peníze do 3 dnů. Volejte 606 606 087

 � Vyměním obecní garsonku na ul.Sevastopolská za větší v lokalitě 
Starý Lískovec. Tel. 602 88 33 08

 �Hledám 2+kk nebo 1+1 ve Starém nebo Novém Lískovci, Bohunicích, 
pro babičku. Velmi spěchá. Tel: 606 608 878

 �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

 �Doučím matematiku ZŠ/SŠ. mail: P.Beller@seznam.cz, tel: 776 187 490

 � Firma koupí pro větší počet malometrážních bytů, Bohunice a okolí. 
Tel. 606 608 878

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

 �Doktor koupí byt ihned hotově i zadlužený. 720 551 215

 � ELEKTROINSTALACE. Provádíme veškeré elektropráce v bytech 
a domech. www.elektrosova.cz, tel. 777 171 926

 � Z důvodu stěhování za prací hledá mladý pár byt 2+kk – 3+kk v blízkosti 
Kampusu. Financování Hotovost. 773349381, lucie.bytecek@seznam.cz

 � E-Shop s chovatelskými potřebami se specializací na mraž. maso 
pro psy, kočky. www.masopropsy.com, tel. 776 629 669

 � Vyměním velmi pěkný OB 3+1 po úpravách v Líšni. Pokoje 22, 12, 12, 
předsíň 12, kuchyň 11 m2 za OB 2+1 nebo 2+kk bez doplatku. Nájem 
58 Kč/m2. Tel. 777 271 226

Inzerce

Inzerce
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                                   GTS Ekonom, s.r.o.
                                          Jemelkova 66, 625 00  Brno
                                          Tel.,fax: 545 214 747
                                          info@gtsekonom.cz
                                                    http://www.gtsekonom.cz
                                                                            

Zavedená účetní firma zajistí profesionální služby v oblastech:
      •  VEDENÍ ÚČETNICTVÍ                • AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
        • DAŇOVÉ PORADENSTVÍ            • MZDY A PERSONALISTIKA

Naše značka: Vaše daně – naše starost.

Anglická školkA

Hledáte místo, kde bude Vaše 
dítě opravdu spokojené?

Přijďte se podívat:
Pavlovská 16, 
Brno - Kohoutovice

tel: 607 733 055        www.safirka.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

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

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.

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

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

ŠKOLICÍ STŘEDISKO ApS Brno
Purkyňova 93, blok B03, Brno, tel.: 541 141 021

www.pocitacoveskoleni.cz

Nabízí tyto kurzy:
•  Podvečerní rekvalifikační 3-měsíční PC kurz 

pro začátečníky, v termínu 22. 3. do 14. 6. 2012
(1x týdně v čase16.30–19.45)

•  Podvečerní 3-měsíční kurz PC pro pokročilé 
uživatele, v termínu 19. 3. do 18. 6. 2012 
(1x týdně v čase 16.30–19.45)

Naléhavě hledáme 
byty k prodeji, 

k pronájmu či výměně.
 Záruka seriózního 

jednání. 

Pro Vás – majitele jsou naše služby 
zdarma. V případě realizace obchodu 

od nás dostanete dárek!

voLEjTE  777 729 415 (i SMS)

POSILOVNA
TURBOSOLÁRIUM
INDOOR CYCLING
BODY FORM
TRAMPOLÍNY
ZUMBA, PILATES 
FLOWTONIC

Otevřeno:
Po–Pá       9.00–21.30    Labská 27
So–Ne     15.00–20.30    625 00 Brno

Tel. 775 054 539, 547 353 249
www.fitness-petra.euweb.cz
facebook FITNESS PETRA

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

Jihlavská 26, 634 00 Brno-Nový Lískovec, tel.: 547 219 644, tel./fax: 547 219 352
OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí–pátek 9–18 hod., sobota 9–12 hod.

www.nabyteknovapohoda.cz

PRODEJNÍ AKCE firma PF NÁBYTEK 
1. 2.–3. 3. 2012 sleva 15%

Česká výroba – jistá kvalita

NOVÁ POHODA
kvalitní české výrobky sleva

15 %

KADEŘNICTVÍ 
dámské • pánské • dětské

MODELÁŽ NEHTŮ
Nová otevírací doba:
PO - PÁ  7.00 - 20.00 • SO  6.30 - 12.00
 

U Hřiště 21, Brno - Starý Lískovec 
tel. 547 354 318
www.kadernictviuhriste.cz

Slevový kupon 
na grafický 

návrh 
koupelny 

1.000,- Kč 

(platí do 31. 3. 2001
v případě realizace)

Malátova 22, Brno-Král. Pole
tel. 541 214 519
Koperníkova 3, Brno-Židenice
tel. 545 213 700

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE RD, BYTŮ, 
KOUPELEN a BYTOVÝCH JADER

Zimní sleva 3% na rekonstrukci 
bytu nebo bytového jádra

  kuchyňské linky včetně dřezů 
a spotřebičů Baumatic nebo MORA

  obklady a dlažby RAKO, Paradyž
  koupelnový nábytek a doplňky
  vany plechové, akrylátové, masážní
  sprchové kouty, vanové zástěny
  bytové dveře+obložky, vchodové dveře
  stavební pouzdra J.A.P. pro posuvné 

dveře
  instalatérské, topenářské práce,
 elektroinstalace
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Tel.: 543 424 211
objednavky@autonova.cz
www.autonova.cz

AUTONOVA Brno, s.r.o.
Masná 418/20
602 00  Brno

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Začněte novou sezonu s profesionální 
péčí a budete celé jaro k nezastavení. 
Přijeďte s Vaším vozem na jarní servisní 
prohlídku ŠKODA a získejte jistotu, 
že se na něj můžete spolehnout, 
ať už Vaše cesty povedou kamkoli.

ŠKODA Service®

ŠKODA Originální díly®

ŠKODA Originální příslušenství®

Jarní servisní prohlídka 
od 19. 3. do 29. 4. 2012 
pro Váš vůz ŠKODA

Buďte akční celé jaro

 vertikální, horizontální žaluzie ISSO�
� sítě proti hmyzu – okenní, dveřní
� markýzy, parapety, rolety
� garážová vrata, plastová okna
� čištění horizontálních žaluzií

jarek.sotek@volny.cz

MARKÝZY
ŽALUZIE SÍTĚ

Vašeho bytového jádra, koupelny či celého bytu na klíč

VAŠICH SNŮ

Provozovna: Střední 400

tel : +420 547 244 280
fax / tel : +420 547 244 410
e-mail: radeco@radeco.cz 

REALIZACE
Jsme SPECIALISTÉ

a ODBORNÍCI

JSME NA TRHU

JIŽ 20 LET

VAŠICH SNŮ

www.radeco.cz

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

fa NEDOMA

MALÍŘSKÉ
a

NATĚRAČSKÉ
práce

tel.: 603 742 235
www.strikaci-technika.cz


