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Vážení spoluobčané, 
jednou z velmi sledo-

vaných záležitostí v celé 
České republice je zvyšo-
vání nájemného v obec-
ních bytech. V mnoha 
městech v republice, 
i v jednotlivých městských částech 
města Brna již nájemné navýšili, 
mnohde na maximální povolené 
částky. Samozřejmě, že se tato 
záležitost týká i našeho obecního 
bytového fondu ve Starém Lískov-
ci. Jelikož se množí řada dotazů 
a někteří (ať již zcela záměrně, či 
z neznalosti) toho využívají k opě-
tovnému strašení nájemníků v naší 
městské části, rád bych v tomto 
článku celou věc vysvětlil. 

Rada městské části se již zvy-
šováním nájemného v obecních 
bytech zabývala. Při projednávání 

jsme museli vzít v potaz 
několik faktorů. Částku 
cílové hodnoty měsíč-
ního nájemného danou 
Sdělením Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 180/2009 
Sb., v příloze č. 3, která činí 

92,51 Kč/m2/měsíc, a je platná pro 
naši městskou část. Dále pak to, 
že letos je poslední rok, kdy lze 
nájemné jednostranně navýšit. 
V neposlední řadě však pochopi-
telně i to, co by znamenalo takové 
skokové navýšení ceny nájemné-
ho v dnešní nelehké ekonomické 
situaci pro samotné nájemníky 
obecních bytů. 

Rada městské části následně 
přijala usnesení, týkající se domů, 
které nejsou v seznamu domů urče-
ných k prodeji.

(Pokračování na str. 2)

Město Brno spustilo od 
1. února 2012 systém 
elektronické podpory zá-
pisu dětí do mateřských 
škol, který má za cíl snížit 
administrativu při přijímá-
ní dětí, zvýšit informova-
nost o počtech přijatých 
dětí a stanovit kritéria pro 
přijetí. Výsledkem takto 
nastaveného systému při-
jímání bude vyšší počet 
dětí umístěných do ma-
teřských škol již v prvním 
kole přijímacího řízení. 

Elektronický systém přijímání 
dětí do mateřských škol v Brně 

přinese rodičům, mateřským ško-
lám i městu více výhod. Vznikne 
databáze volných míst pro školní 
rok 2012/2013, přijímání dětí bude 
transparentnější a rodiče získají 
online informace o umístění své-

ho dítěte v seznamech žádostí 
o přijetí všude tam, kam si podali 
přihlášku. Stěžejním kritériem je 
věk dítěte a trvalý pobyt v dané 
městské části s výjimkou zákonem 
stanoveného kritéria, kterým je 
poslední rok před zahájením po-
vinné školní docházky.

Časové období vydávání žádostí 
o přijetí dětí si budou mateřské 
školy organizovat po dohodě 
s městskými částmi tak, aby vy-
hovovalo podmínkám školy. Ro-
diče mají možnost vstupovat do 
systému na adrese www.zapis-
doms.brno.cz od 5. března 2012, 
vyhledávat zde informace o jed-
notlivých zařízeních a především 
vyplnit a vytisknout si přihlášku. 

Termín pro odevzdávání přihlá-
šek bude  5. a 6. března 2012, 
po ukončení sběru přihlášek, tedy 
9. března do půlnoci, budou se-
znamy uzavřeny a elektronicky 
setříděny podle kritérií. Barevně 
budou odlišeny děti, které se vešly 

do počtu přijímaných na konkrétní 
mateřské škole, a děti, které se do 
tohoto počtu nevešly.

O přijetí rozhoduje věk, 
bydliště, docházka a sou-
rozenec

Kritéria pro přijímání dětí do 
mateřských škol byla navržena 
tak, aby se předcházelo diskri-
minaci, jak vyplývá z vyjádření 
ombudsmana k této problema-
tice. Zohledňují rovněž koncepci 
školské politiky města, ve které 
je stanovena jasná vůle umožnit 
předškolní vzdělávání všem dětem 
ve věku od 4 do 6 let s trvalým 
bydlištěm v Brně. 

O přijetí rozhoduje počet bodů 
udělovaných za věk, bydliště, in-
tenzitu docházky a to, zda má dítě 
v mateřské škole i sourozence.

Od 12. března dostanou rodiče 
přijatých dětí,...

Pokračování na str. 2

Již 15. ročník festivalů 
zábavy Brno – město upro-
střed Evropy se uskuteční 
od 25. května do 10. června 
2012. Tradičně největším di-
váckým magnetem je mezi-
národní soutěžní přehlídka 
ohňostrojů s hudbou STA-
ROBRNO-IGNIS BRUNENSIS. 
Soutěžní části na Brněnské 
přehradě se letos účastní 
světově známé společnos-

ti ze Španělska, Austrálie, Číny 
a Česka. V rámci celého programu 
ohňostrojné přehlídky se spolu 
s českými ohňostrůjci představí 
také tým z Rakouska. Brno v le-
tošním roce patří s účastí ohňo-
strojných týmu ze tří kontinentů 
k nejprestižnějším přehlídkám 
ohňostrojů nejen v Evropě. Více 
informací a podrobnější progra-
my festivalů najdete průběžně na 
www.ignisbrunensis.cz. -

15. mezinárodní ohňostrojná přehlídka Z á p i s n í k  s t a r o s t y

Country bál 2012
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Z á p i s n í k  s t a r o s t y
(Dokončení ze str. 1)

 – v souladu se zákonem č. 
107/2006 Sb., ve znění zákona 
č. 150/2009 Sb., v bytech v by-
tových domech svěřených do 
správy MČ Brno – Starý Lísko-
vec s regulovaným nájemným 
z bytu upravit měsíční nájemné 
z bytu od 1. 6. 2012 na úroveň cí-
lové hodnoty měsíčního nájem-
ného uvedenou ve Sdělení MMR 
č. 180/2009 Sb., v příloze č. 3, 
tedy na celkovou částku 92,51 
Kč/m2/měsíc.

 – současně schválila slevu z výše 
uvedené částky ve výši 40,55 %.

Co z toho plyne? 
V prvé řadě se toto usnese-

ní týká pouze bytových domů, 
které nejsou v „Seznamu domů 
určených k prodeji“. Tedy domů, 
které zůstanou nadále ve správě 
městské části Brno - Starý Lískovec 
a v majetku města Brna. Domů, 
které jsou v určeny k prodeji, 
prodej již probíhá, případně 
na oslovení k prodeji čekají, se 
toto usnesení a žádné navýšení 
nájmů netýká. Taktéž se netýká 
domů zvláštního určení.

U domů, které nejsou určeny 
k prodeji, dojde k navýšení nájmu 
na cílovou hodnotu, ale současně 
bude všem nájemníkům v těchto 

domech nabídnuto uzavření „Do-
hody o slevě z nájemného“ ve 
výši 40.55 % na následující dva 
roky. Což znamená, že nájemné 
po započítání slevy bude činit 
55 Kč/m2/měsíc. Ve skutečnosti 
tedy v těchto domech dojde ke 
skutečnému navýšení pouze o 3 Kč 
za metr, což je méně, než činí in-
fl ace za poslední tři roky, kdy jsme 
nájemné v naší městské části ne-
zvyšovali.

Nájemníci, kterých se schvále-
né navýšení týká, obdrží v krát-
ké době písemné vyrozumění. 
„Dohoda o slevě z nájemného“ 
bude předložena prostřednictvím 
domovníků k podpisu v průběhu 
měsíce dubna 2012.

Vážení občané, z výše uvede-
ného vyplývá, že nejsou nutné 
žádné obavy z razantního zvy-
šování nájemného v obecních 
bytech v naší městské části a to 
minimálně po dobu následujících 
dvou let. Stejně tak věřím, že až za 
dva roky bude Rada městské části 
znovu projednávat výši slevy z cí-
lové částky, zachová se po zvážení 
všech faktorů stejně zodpovědně 
a slušně, jako při tomto aktuálním 
rozhodnutí.˝-

Váš starosta 
Vladan Krásný

Dokončení ze str. 1
...kteří uvedli e-mailovou adresu, 

zprávu, aby se dostavili do 5 dnů 
pro rozhodnutí o přijetí. Rodiče, 
kteří e-mail neuvedou, budou 
kontaktováni telefonicky nebo 
dopisem. 

Systém elektronické podpory 
zápisu do mateřských škol zpraco-
vává všechna data během celého 

přijímacího řízení automaticky. 
Lze jej tedy chápat jako účinný 
nástroj protikorupčních opatření 
ve vztahu k přijímacímu řízení do 
mateřských škol. 

Portál bude přístupný i měst-
ským částem pro průběžné sledo-
vání stavu zápisu     a pro nahlížení 
do konečných statistik. -

Příprava akcí v plném proudu

Elektronický zápis do mateřských škol

Upozornění občanům
Dle sdělení odboru životního prostředí Magistrátu města Brna 

skončí ke dni 16. 4. 2012 mobilní sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu. 

Tyto složky komunálního odpadu bude i nadále možno odevzdávat 
ve sběrných střediscích odpadů.

Je únor a po cel-
kem relativně teplém 
prosinci a lednu nás 
sužují velké mrazy, 
které nám pomalu 
znemožňují vycházet 
ven. Trápí nás zamrza-
jící automobily a věč-
ný chlad, před kterým 
se bráníme dalšími 
vrstvami oblečení. 
A právě před chvílí jsem se dočetl, 
že nás zima bude trápit nejméně 
do 20. února. Zdá se, že v tomto 
chladném počasí zamrzá i akti-
vita lidí, ale není tomu tak. Život 
se i přes dvacetistupňové mrazy 
nezastavil. Naše MČ je v plném 
nasazení při přípravě nových akcí, 
které chce v letošním roce realizo-
vat, aby až mrazy povolí, bylo vše 
připraveno k zahájení. Dovolte mi, 

abych vás nyní v krát-
kosti informoval o ně-
kterých z nich. 

Tak v prvé řadě se 
letos chceme zaměřit 
na zvelebení bytové-
ho fondu. Jsou při-
praveny nemalé in-
vestice do bytových 
domů, které si měs-
to Brno ponechá ve 

svém vlastnictví. Proto v letošním 
roce dojde k modernizaci výtahů 
v osmnácti domech. Dále pak při-
pravujeme zateplení suterénních 
prostor v bytových domech na 
ulici Labská 29–37. Na ulici Kos-
monautů 19, na domě zvláštního 
určení, dojde k výměně zábradlí 
a zasklení balkónů stejně tak, jak 
to bylo provedeno na sousedním 
domě Kosmonautů 17. Další vel-

kou investici čeká prostranství 
u Polikliniky, kde připravujeme 
dokončení rekonstrukce, která 
byla zahájena před dvěma lety, 
konkrétně se jedná o V. a VI eta-
pu, která postihne prostor mezi 
poštou a Poliklinikou a dále pak 
prostor nad Poliklinikou. Pro naše 
motorizované spoluobčany při-
pravujeme vybudování nových 
parkovacích míst, abychom 
alespoň částečně zmírnili jejich 
akutní nedostatek. Toto je výčet 
těch nejhlavnějších připravova-
ných akcí. 

Samozřejmě nás čekají i drob-
nější počiny, které budou mít za 
úkol zvelebit naši MČ. Jak sami 
vidíte, je toho mnoho, co nás v le-
tošním roce čeká. Teď už si snad 
můžeme přát pouze příchod jara 
a teplejší počasí, aby mohly být 

jednotlivé akce uskutečněny. Na 
příznivější podnebné podmínky 
čekají také společnosti realizující 
velkou akci v naší staré zástavbě 
s názvem „Dobudování oddílné-
ho kanalizačního systému“. Jejich 
příslib zní, že všude tam, kde bylo 
pokládáno nové kanalizační potru-
bí, budou do poloviny letošního 
roku provedeny nové povrchové 
úpravy komunikací. A tak se snad 
dočkáme toho, že nás přestane 
sužovat všudypřítomný prach a za 
mokrého počasí bláto, které tato 
stavba produkuje.

Přeji vám, ať toto studené ob-
dobí co nejrychleji vystřídá krásné, 
probouzející se přírodou voňavé 
jaro a hodně optimismu do dalších 
dní. - Mgr. Jiří Dvořáček

místostarosta
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Pro úhradu místního poplatku v hotovos-
ti budou od čtvrtka 1. března v provozu 

pokladny v přízemí budovy Magistrátu města 
Brna na Malinovského náměstí č. 3 a i nadále 
na Šumavské 33. 
Pokladní hodiny:
pondělí   8.00–12.00, 13.00–17.00 hod.
úterý 8.00–12.00, 13.00–14.30 hod.
středa 8.00–12.00, 13.00–17.00 hod.
čtvrtek 8.00–12.00, 13.00–14.00 hod.
pátek              8.00–12.00 hod.

Výše poplatku: 500 Kč na osobu
Splatnost poplatku: 31. 5. 2012
Správcem poplatku je Odbor životního pro-

středí Magistrátu města Brna, oddělení správy 
poplatku za komunální odpad, pracoviště Šu-
mavská 33, 8. a 9. patro, budova A

Na jednoho poplatníka (osoba s trvalým po-
bytem v Brně) a kalendářní rok činí poplatek 
500,- Kč, možnost bezhotovostní úhrady je 
převodem na účet č. 156304/5400, poštovní 
poukázky jsou k dispozici na podatelnách Úřadů 

městských částí a na kontaktních místech Magis-
trátu. Při těchto způsobech platby je nezbytné 
uvést jako variabilní symbol rodné číslo poplat-
níka, při společných platbách je nutno oznámit 
jména a data narození osob, za něž je úhrada pod 
tímto variabilním symbolem provedena. Při bez-
hotovostní úhradě tak lze učinit prostřednictvím 
oznámení na www.brno.cz/odpady.

Legislativní změny
 – nový institut vyměření HROMADNÝM 

PŘEDPISNÝM SEZNAMEM naplňuje prin-
cip procesní ekonomie a rychlosti daňového 
řízení; správce poplatku hromadný předpis-
ný seznam zpřístupní k nahlédnutí po dobu 
nejméně 30 dnů. Správce poplatku zveřejní 
veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu 30 
dnů, označení místního poplatku jakož i místo 
a dobu (od...do), kdy lze do hromadného před-
pisného seznamu nahlédnout. Za den doruče-
ní se považuje 30. den po jeho zpřístupnění. 
Praxe tedy může vypadat tak, že poplatník 

neuhradí sám ve lhůtě splatnosti a o tom, 
že je na něj vedena exekuce se dozví až 
v momentě, kdy je mu zablokován účet, 
stržena část mzdy, důchodu atd. 

 – exekuční řízení se zrychluje, po marném uplynutí 
náhradní lhůty stanovené v platebním výměru/
hromadném předpisném seznamu správce 
poplatku bez dalšího přistoupí k daňové exekuci

 – institut žádosti o prominutí již není možný 
realizovat pro místní poplatky, správci 
daně byla vzata pravomoc daň nebo její 
příslušenství prominout

Kontakty
Osobní: Šumavská 33, budova A, 8. a 9. patro, 
v úředních dnech pondělí, středa: 8.00–17.00 
hodin a pátek: 8.00–12.00 hodin
Telefonické: 542 174 301 – 06
Písemné: Odbor životního prostředí MMB, 
Kounicova 67, 601 67 Brno
E-mail: odpady@brno.cz
Web: www.brno.cz/odpady -

Country bál 2012

Poplatek za komunální odpad 2012

V sobotu 14. 1. 2012 se konal 
již tradiční „Country bál“, který 

uspořádala orelská jednota ze Sta-
rého Lískovce v novém prostředí 
bosonožské orlovny. 

Celý večer moderovali mladí 
moderátoři Petr Novotný ze Sta-
rého Lískovce a Lucka Brablcová 
z Ostopovic. Velkým lákadlem byla 
známá skupina „Zimour“, která nás 
svou hudbou a zpěvem provázela 
celý večer. Mnozí návštěvníci byli 
zvědaví na vystoupení našeho 
tanečního klubu dětí a mládeže, 
kterého se dočkali hned po slav-
nostním zahájení bálu a přivítá-
ní hostů. Deset dětí za velkého 
potlesku přitančilo na parket za 
hudby Michala Tučného a jeho 
písně „Prodavač“ a zahájilo svoje 
náročné vystoupení. Velký obdiv 
si zaslouží zejména naši nejmladší 
tanečníci – sourozenci Lubošek 
a Maruška Jandovi, Šárenka Zůb-
ková, Kristýnka Šupková a další. Již 
v průběhu tance se ozýval mohut-
ný potlesk návštěvníků a po skon-
čení předtančení dětem nadšeně 
aplaudoval celý sál. 

Dalším tanečním vystoupením 
byl „Irský setový tanec“ naší chasy. 
Naše mládež v patřičných kostý-
mech zahájila svoje dynamické 
vystoupení a sál sledoval skvělé 

výkony „irských tanečníků a taneč-
nic“. Po skončení irského tance 
následovala další vlna bouřlivého 
potlesku. 

Letos jsme pro velký zájem za-
řadili opětovně i soutěž „o Otesán-
ka“. Vítězem se stal Milan Široký.

Přesně o půlnoci začalo největší 
taneční překvapení večera, a to 
„Kankán“ v podání sedmi našich 
mladých tanečnic. Kankán „vystřih-
la“ děvčata s velkým nadšením. 
Dokladem toho byl opět velký 
aplaus, projevy příchozích pistol-
níků a proudy vypité whiskey, piva 
a kofoly.   Zábava pokračovala až 
do časných ranních hodin. 

Na závěr bychom rádi podě-
kovali všem, kteří pro nás tento 
večer připravili. Slova díků patří ze-
jména orelské jednotě ze Starého 
Lískovce, která tuto kulturní akci 
uspořádala a také všem sponzo-
rům večera. Poděkování patří také 
spolku Svornost z Bosonoh za to, 
že nám umožnil uspořádat letošní 
Country bál ve svých prostorách.  

Doufáme, že s milovníky coun-
try hudby a dobré zábavy se při 
další akci třeba již ve Starém Lís-
kovci opět brzy setkáme.   -     

Josef Jaňura
Orel Starý Lískovec O dobrou zábavu nebyla nouze

Půlnoční kankán roztleskal celý sál
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Vážení spoluobčané, 
rádi bychom Vás touto cestou 

informovali o dalším postupu prací 
na opravě budovy Sokola. 

Díky vstřícnému jednání  MČ 
Brno-Starý Lískovec nám bylo 
umožněno pokračovat v opravách. 
Městskou částí nám byla poskyt-
nuta fi nanční pomoc, a to ve výši 
100 000 Kč. Za tuto podporu Sokol 
městské části velmi děkuje! Díky ní 
jsme mohli pokračovat v rekon-
strukci sokolovny. Bylo provedeno 
vyrovnání podlahy betonovým po-
těrem a položena izolační lepenka. 
To vše v celkové výši 106 325 Kč. 
Opravu provedla fi rma Stavební 
centrum Šťastný. 

Dále jsme oslovili Statutární 
město Brno. Naše žádost byla smě-
řována přímo kanceláři primátora 
města Brna Romana Onderky. Nyní 
čekáme na vyjádření. 

Česká obec Sokolská v Praze se 
zatím k naší žádosti o podporu 
také nevyjádřila. Rozeslali jsme 
dopisy velkým stavebním fi rmám 
a institucím, o kterých se domní-
váme, že by nám mohly formou 
fi nančních prostředků pomoci. 
Zatím bohužel bez odpovědi. 

Na celkové dokončení opravy 
podlahy chybí naší jednotě 550 000 
Kč. Věřte mi, že to není lehký úkol. 
Sami žádné prostředky bohužel ne-
máme. Přesto, že se vybírají člen-
ské příspěvky, musíme z nich platit 

pronájem tělocvičny tak, abychom 
nepřestali úplně fungovat. Tento 
výdaj v minulém roce činil 95 000 Kč. 
Musíme také budovu Sokola tepel-
ně temperovat, aby nedošlo k žád-
nému poškození topného systému. 
Oddíl žen chodí od nového roku 
cvičit na podium v sokolovně, aby 
i tím ušetřil za pronájem tělocvičny. 

Stále se ozývají hlasy: „Kdy už 
to konečně opravíte? Přece není 
možné, aby úplně zanikla kultura 
v obci!?“ Nejenom já a ostatní členo-
vé Sokola, ale myslím, že i celá lísko-
vecká veřejnost by si přála budovu 
co nejdříve zprovoznit. Bez fi nanční 
podpory to ale půjde jen těžko. 

Věřím tomu, že Statutární město 
Brno, Česká obec Sokolská v Praze, 
nebo oslovené instituce nám snad 
pomohou. Pokud by z řad občanů 
nebo menších podnikatelů chtě-
li naši organizaci někdo podpořit 
fi nančními příspěvky – neváhejte 
prosím! Bude Vám vystaven doklad 
o fi nanční částce, nebo smlouva 
o daru nebo dotaci. Kontaktovat mů-
žete správce Sokola – pana Jaroše tel. 
775 33 44 95, nebo starostku Sokola 
– paní Sotolářovou 774 41 33 44.

Všem občanům a organizacím 
přeji v roce 2012 hodně zdraví 
a úspěchů v práci a pokud možno 
méně každodenního shonu. -

Starostka Sokola 
Božena Sotolářová   

TJ SOKOL Brno-Starý Lískovec

Všechny zájemce o stárkování, ať už starší či mladší, zveme na zkoušky 
a přípravu na „Starolískovecké mladé hody 2012“, které probíhají pro:  

mládež (starší 16 let): neděle  18.00–20.00  – ZŠ El. Přemyslovny 
děti  (6–15 let):  úterý      17.00–19.00 – ZŠ El. Přemyslovny

Zahájení zkoušek mládeže je 12. 2. 2012  v neděli  od 18.00–20.00  – 
ZŠ El. Přemyslovny.
Zahájení zkoušek dětí je 14. 2. 2012  v úterý  od 17.00–19.00 – ZŠ El. 
Přemyslovny.

Josef Jaňura, Tel.: 602 978 067      
Orel Starý Lískovec

Starolískovecké mladé hody 2012

Pravěká dobrodružství 

V úterý 24. ledna proběhla na naší škole celo-družinová akce „Pra-
věká dobrodružství“. Při její organizaci nám pomáhaly žákyně 

ze třídy 9. A.
Děti se postupně seznamovaly s životem v pravěku – jak lidé žili, 

co jedli a pili, kde bydleli apod. Mohly si i samy vyzkoušet připravit 
ohniště, vyrobit pravěké nádoby, „ulovit“ mamuta či namalovat ob-
rázek na „stěnu jeskyně“.

Každý si z této akce odnesl pěkný zážitek.
Mgr. Hana Plačková

Vychovatelka ŠD

Pohádková cesta, vytvořená žáky třídy 4. A (ZŠ Bosonožská), dovedla 
letošní „předškoláčky“ z mateřských škol až k zápisu do první třídy. 
O příjemnou atmosféru se postaraly pohádkové postavy, které měly 
připravené zábavné úkoly. Budoucí prvňáčci je plnili za pomoci svých 
budoucích kamarádů ze třídy 8. D. 

Po náročném soustředění u zápisu, děti odcházely v doprovodu rodičů 
s malými dárečky. Upomínkové listy v ruce každého z nich byly dokladem 
o tom, že  úspěšně prošly tímto důležitým a slavnostním aktem jejich 
budoucího celoživotního vzdělávání.

Většina z nich se bude ještě pravidelně od 2. února setkávat na eduka-
tivně-stimulačních skupinkách. Zde si budou pod vedením speciálních 
pedagožek nejen na školu hrát, ale také si zvykat na soustředěnou práci, 
na spolužáky a na to, jaké to v té tolik očekávané první třídě vlastně bude. 
Ještě před 1. zářím se seznámí i s prostorami školy, což má vždy pozitivní 
vliv na jejich podzimní adaptaci na školní činnosti. -        ZŠ Bosonožská

Hurá do první třídy!

Agendy nově vykonávané Úřadem 
práce na Mojmírově náměstí 10

 – Příspěvek na péči 
 – Příspěvek na mobilitu
 – Příspěvek na zvláštní pomůcku
 – Průkaz osoby se zdravotním po-

stižením (TP, ZTP,ZTP/P)

Spojovatelka:   950 104 585
 950 104 586

Agendy nově vykonávané 
Úřadem práce na Kolišti 19
Dávky hmotné nouze pro rodiny 
s dětmi i jednotlivce (dříve agendy 
na OSP MMB a ÚMČ)

 – Příspěvek na živobytí
 – Doplatek na bydlení
 – Mimořádná okamžitá pomoc

Kontakt: 542 173 758,  542 173 811

PLATNÉ OD 1. LEDNA 2012

Informace k sociální reformě

Podatelna Úřadu práce je pouze na Křenové 25/27 a Mojmírově náměstí 10
Úřední hodiny: Po, St 8.00–17.00, Út, Čt 8.00–13.00, Pá 8.00–13.00 jen 
podatelna

Odbor sociální péče Magistrátu města Brna na Kolišti 19 
 – poskytuje poradenství a pomoc rodinám s dětmi, seniorům, osobám 

se zdravotním postižením a dalším občanům v obtížných sociálních 
situacích

    kontakty: 542 173 820, 542 173 830
    e-mail:  socioinfocentrum@brno.cz
    web: www.socialnipece.brno.cz    

 – vydává parkovací karty pro osoby se zdravotním postižením
    kontakt: 542 173 741
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Setkání s obratlovci

Na Boží hod vánoční se v  kos-
tele sv. Jana Nepomuckého 

v Brně-Starém Lískovci už počtvrté  
rozezněly nádherné koledy a pís-
ně pěveckých sborů „Zpěváček 
a Zvonky“. Oba sbory působí při ZŠ 
Labská v Brně-Starém Lískovci pod 
vedením paní učitelky Mgr. Kamily 
Horáčkové.

Slavnostní vánoční atmosféra 
v zaplněném svatostánku byla 
umocněna účastí významných 
osobností naší MČ Brno-Starý Lís-
kovec. Zvláště pak panem staros-
tou Vladanem Krásným, pod jehož 
záštitou se tato akce konala, dále 
panem farářem Pavlem Opatřilem 
a místostarostou panem Mgr. Jiřím 
Dvořáčkem.

Celý koncert vyvrcholil společ-
ným vystoupením Vladana Krás-

ného, Jiřího Dvořáčka a Zpěváčku 
se Zvonky.

V průběhu prosince tento sbor 
vystupoval také na vánočních tr-

Zpěváček a Zvonky v Praze!
zích, konaných jako obvykle na 
náměstí Svobody a Zelném trhu 
v Brně. Příjemná adventní nálada 
byla všude okolo. Zvláště nelze 

zapomenout na vystoupení na 
Zelném trhu - akce „Česko zpívá 
koledy s deníkem Rovnost“, kdy 
zpívalo v podvečer koledy celé 
náměstí, a naši zpěváčci všechny 
roztleskali. 

V roce 2011 ale čekala sbor i vel-
ká pocta, kdy byli už podruhé vy-
bráni mezi ty, které zpívaly v Praze 
na Staroměstském náměstí. K nejú-
spěšnějším vánočním písním určitě 
patřila „Půlnoční“, která roztleskala 
Staroměstské náměstí zaplněné 
v podvečer i zahraničními turisty.

Na závěr bych chtěla moc podě-
kovat paní učitelce Mgr. Horáčkové 
za trpělivou, houževnatou, skvělou 
práci a popřát i zpěváčkům do No-
vého roku 2012 a dalších let hodně 
zdraví, štěstí a úspěchů. 

Ing. Eva Kotršova 

„Environmentální výchova, vzdě-
lávání a osvěta“, „EVVO“, „třídění od-
padu“, „ekologie“, „životní prostředí“, 
„ekotým“, „titul Ekoškola“,… tyto 
a jiné pojmy využívala paní učitelka 
Mgr. Pavlína Sovová, když jsme ji 
pozvali na schůzku parlamentu, aby 
nám vysvětlila, co vlastně obnáší 
pro naši školu získání titulu Eko-
škola. V krátké přednášce a násle-
dující diskusi jsme se dozvěděli vše 
potřebné. Je nám jasné, že získat 
pro školu toto označení nebude 
nikterak věc jednoduchá, i když 
máme z předchozích let velmi dob-
ře našlápnuto: třídění odpadu ve 
třídách je pro nás dnes už samozřej-
mé stejně tak, jako šetřit elektrickou 
energii. Paní učitelka, která ve škole 

pracuje jako koordinátorka EVVO, 
nás požádala o oslovení případných 
zájemců z jednotlivých tříd účast-
nit se ještě letos v lednu výtvarné 
soutěže. Také máme zjistit, kdo by 
rád v budoucnu pracoval jako člen 
ekotýmu. Ten by zajišťoval v příš-
tím školním roce všechny aktivity 
nutné pro získání titulu Ekoškola. 
Nebude to jednoduché – práce je 
před námi mnoho, a tak je zapo-
třebí, aby se do pomoci ekotýmu 
zapojilo do budoucna co nejvíce 
žáků ve škole. Nejde jen o to získat 
titul, ale především dostat pravidla 
ochrany životního prostředí pod 
kůži a ekologicky myslet a žít. -

ZŠ bosonožská

Ekoškola ve Starém Lískovci!

Netradiční výuka přírodo-
pisu čekala žáky 7. ročníku 
základní školy Bosonožská 
v prostorách přírodověd-
né expozice Moravského 
zemského muzea v Brně. 
Tam se v úterý 24. ledna vy-
dali získávat informace, jak 
o živočiších v hodinách již 

probraných, tak i o zástup-
cích třídy savci, se kterými 
se budou teprve zaobírat. 

Pracovní listy měl každý s se-
bou. Úkoly v nich prakticky 

vytvořily cestu, která každého 
z nich vedla mezi nepřeberným 
množstvím exponátů: doplněním 
tajenky v pracovním listu jsme 
zjistili např. jméno největšího 

vyhynulého stepního ptáka jižní 
Moravy, kterého jsme viděli hned 
na začátku expozice; na přehledné 
mapce jsme našli odlety někte-
rých našich stěhovavých ptáků 
až do jižní Afriky a velikost losa 
nebo medvěda mnohým z nás 
skutečně vyrazila dech. Strávit 
chvíle v místnosti se třemi vel-
kými sladkovodními akvárii bylo 
zajímavé i relaxační – dokonce 

se nám podařilo vylákat ze své 
skrýše úhoře říčního, který má zde 
v muzeu domovské jméno Pepa. 
Nakonec jsme se sešli ve výukové 
místnosti a vše si společně zo-
pakovali. Na zpáteční cestě jsme 
se ještě zastavili před Divadlem 
Reduta a dozvěděli se o jeho sou-
vislosti se se skladatelem W. A. 
Mozartem. - ZŠ bosonožská

ilustrační foto
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V rámci projektu Bezpeč-
ný Lískovec se v prvních 
lednových dnech žáci 4. D 
a 7. D ZŠ Bosonožská vy-
pravili na „pátrací akci“ na 
místní radnici.

Na návštěvu Úřadu městské 
části Brno-Starý Lískovec se 

pečlivě připravovali. Během jedné 
hodiny dopoledního vyučování se 
na společném setkání více sezná-
mili, diskutovali o instituci ÚMČ, 
jež navštíví, o úkolech těch lidí, 
kteří jsou zde zaměstnáni a kteří 
pracují tak, aby občané ve Starém 
Lískovci žili spokojeně. Čtvrťáčci 
dohromady s kamarády z druhého 
stupně sepsali, co je zajímá a na co 
se budou chtít na návštěvě zeptat. 
Měli za úkol zjistit odpovědi na 
20 často všetečných otázek, které 
si předem formou pracovního listu 
připravili.

Budovou všechny provázel pan 
místostarosta Mgr. Jiří Dvořáček. 

Žáci se dozvěděli informace o cho-
du radnice a několik zajímavostí, 
jak z minulosti obce, tak i ze sou-
časnosti. Potom následovala jejich 
„novinářská“ činnost. Ve dvojicích 
se rozešli po budově a od každého 
zjišťovali odpovědi na své otáz-
ky. Po usilovné práci, která vedla 
k zaplnění pracovních listů, jsme 
poděkovali panu místostarostovi 
za vstřícnost a ochotu (žáci naopak 
dostali na památku část starolísko-
veckého pokladu).

Ve škole byla jejich práce vy-
hodnocena a odpovědi spojeny 
do závěrečné podoby.

Zde jsou některé z nich…

 – 1. Kolik obyvatel žije v městské 
části Starý Lískovec? Ve Starém 
Lískovci žije 13 000–14 000 
obyvatel.

 – 2. Kolik let má nejstarší občan 
Starého Lískovce a jak se jme-
nuje? Nejstarší občan má 102 
roky, ale jeho jméno nám sdě-
lit nemohli. 

 – 3. Kdy se narodilo první mimin-
ko roku 2012 ve Starém Lískov-
ci? Protože se nejprve naro-
zení dětí hlásí na městskou 
matriku, tak odpověď na tuto 
otázku zatím nikdo neznal.

 – 4. Co je náplní práce pana sta-
rosty, místostarostů, …? Např. 
rozhodují o rekonstrukcích 
škol, podepisují různé smlou-
vy; místostarosta zastupuje 
v nepřítomnosti pana sta-
rostu.

 – 5. Kolik lidí pracuje na radnici? 
Na radnici pracují 33 zaměst-
nanci.

 – 6. Bude letos STAROLÍSKOVEC-
KÁ SUPERSTAR? Samozřejmě!

 – 7. Jaké plánuje městská část 
kulturní a sportovní akce v nej-
bližší době? Dětský den, Den 
radnice.

 – 8. Může být starostkou žena? 
Ano, může.

 – 9. Jak často se střídá starosta? 
Je volen na 4 roky.

 – 10. Musí starosta bydlet v měst-

ské části, kde je starostou? Ano, 
musí.

 – 11. Kolik let je panu starostovi a 
jak dlouho starostuje? Starosto-
vi je 43 let a ve funkci je 6 let. 

 – 12. Co je potřeba, aby ve škole 
bylo hřiště s umělým povrchem? 
Peníze, stavební fi rma, …

 – 13. Bude se zateplovat škola 
a vyměňovat okna na prvním 
stupni? Naše škola je v pořadí.

 – 14. Kolik Kč stálo dětské hřiště 
vedle školy? Cca 14 mil. Kč.

 – 15. Bude se opravovat koupa-
liště u školy? Koupaliště není 
majetkem městské části, pro-
to o tom nerozhodují.

 – 16. Bude se opravovat chodník 
na ulici Sevastopolská? Obec 
má na starost pouze úklid 
chodníků. Opravy a budová-
ní nových chodníku zajišťují 
Brněnské komunikace.

 – 17. Kdy se dodělá kanalizace na 
ulici Kroupova? V roce 2013 -

ZŠ Bosonožská

Školáci na Obecním úřadě

Výuka v planetáriu
V lednu měli žáci kvint jedinečnou příležitost navštívit v rámci 

zeměpisu nově otevřené planetárium, které prošlo rozsáhlou re-
konstrukcí. Využili jsme jednoho z prvních možných termínů a byli 
zvědaví, jak na výukový program „Příběh sluneční soustavy“, tak 
především na nové výstavní prostory přírodovědného exploratoria. 
Zajímavě řešená expozice nás vtáhla do světa vesmíru – vesmírné 
objekty, modely povrchů planet, meteority,… Názorný výklad spolu 
s řadou pokusů nám přiblížil mnoho jevů v naší Sluneční soustavě.  
Exkurze byla součástí projektu „Mozaika funkční gramotnosti“, který 
EKO GYMNÁZIUM realizuje od února 2011 a který je spolufi nancován 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

EKO Gymnázium Labská

Už jen vzpomínky zůsta-
nou brněnským strážní-
kům revíru Západ na slu-
žebnu na ul. U Hřiště ve 
Starém Lískovci. 

Po dlouhých šestnácti letech to-
tiž v minulých dnech přesídlili 

do nového objektu. Veřejnosti tak 
bude od nynějška Městská policie 
Brno k dispozici na adrese Labská 
9 ve Starém Lískovci. 

Další novinkou je to, že služebna 
na Libušině třídě (dosud v režimu 
detašovaného pracoviště) bude 
fungovat jako kontaktní místo 
přes linku operačního střediska 
(156), který v případě potřeby, na 
základě telefonického požadavku 
ze strany občanů vyšle na místo ke 
služebně MP, na adresu Libušina 
třída 19a hlídku MP.

Příčinu změny objasňuje vedou-
cí revíru Západ Jiří Beneš: „Služeb-
na na ul. U Hřiště již delší dobu 
kapacitně nevyhovovala. Nedosta-
čující byl počet parkovacích míst 
před služebnou, samotná budova 
i inženýrské sítě jsou v havarijním 

stavu a vyžadují celkovou rekon-
strukci.“ 

Nová služebna na Labské 9, 
která bude veřejnosti k dispozici 
nepřetržitě 24 hodin denně, dis-
ponuje bezbariérovým přístupem, 
sociálním zázemím, vyhrazeným 
parkovištěm pro tělesně postižené 
a dalšími parkovacími místy pro 
návštěvníky MP ve dvorním traktu 
z ulice Vltavská. Objekt služebny je 
vybaven novou PC technikou, ser-
verovnou, kamerovým systémem, 
zabezpečovacím zařízením, no-
vým nábytkem, šatnami, moder-
ním sociálním zařízením a dalším 
vybavením nezbytným pro práci 
strážníků. „Jsem rád, že se podaři-
lo dotáhnout tento nelehký úkol 
do zdárného konce a chtěl bych 
i touto cestou za novou služebnu 
poděkovat jak panu primátorovi, 
tak řediteli MP.“

Nová služebna MP je od pře-
stupního uzlu Osová – Vltavská 
vzdálena cca 300m pěšky. -

Mgr. Pavel Šoba
tiskový odbor MP Brno

Městská policie na nové adrese
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Poznej svého strážníka

Městská policie Brno zahájila 
ojedinělý projekt „Poznej svého 
strážníka“ již před několika mě-
síci. Jeho cílem je umožnit oby-
vatelům města přímý kontakt se 
strážníkem, který má odpovědnost 
za konkrétní území. 

Na webových stránkách www.
mpb.cz má veřejnost možnost 
poznat bezmála stovku strážní-
ků (tzv. „územářů“) a jim svěřené 
lokality. Prostřednictvím uveřej-

něných kontaktních spojení tak 
lze strážníky oslovit s konkrétními 
podněty.

Na webu je umístěn banner, 
jehož prostřednictvím si zájemci 
mohou vybrat území, případně 
do vyhledávače zadat konkrétní 
ulici a hned se dozví, který kon-
krétní strážník ji má na starosti. 
Informace o strážníkovi zahrnuje 
jeho jméno a příjmení, fotografi i, 
mapu území, v němž vykonává 

Zajímavý výlet v čase až o sto 
padesát let zpátky nabídne vý-
stava o historii brněnské městské 
policie. Na návštěvníky čeká kromě 
exponátů ze současnosti také pes-
trá směsice dobových fotografi í, 
dokumentů, ale i výstrojních sou-
částek a techniky mj. i z 19. století. 
Lákadlem pro příchozí, kteří dosta-
nou možnost si ji vyzkoušet, bude 
laserová střelnice využívaná stráž-
níky při jejich odborné přípravě.

Výstava s názvem „20 let služby 
veřejnosti“, na kterou převzal záštitu 
primátor statutárního města Brna 
pan Bc. Roman Onderka, MBA, se 
koná v Křížové chodbě Nové radni-
ce od 28. února do 13. března 2012 
denně od 10 do 17 hodin (středa od 
12 do 17 hodin). Vstup zdarma. -Mgr. Pavel Šoba

tiskový odbor MP Brno

Počínaje prvním dnem letošního roku byla pro celé 
území města Brna spuštěna internetová aplikace MP 
Brno nazvaná „Poznej svého strážníka“, která byla v pi-
lotní části testována v centrální části Brna – v revíru MP 
Střed.  V současné době jsou již do projektu zapojeny 
všechny revíry městské policie, což se bez výjimky 
promítne do života všech městských částí.

službu; nechybí elektronický kon-
taktní formulář ani telefonní číslo. 
Samozřejmostí je i odkaz na revír 
městské policie, pod který daná 
lokalita i strážník spadá, grafi cké 
umístění revíru na mapě a kon-
taktní spojení na příslušného ve-
doucího. 

Brněnská městská policie má 
v současnosti osm územně-orga-
nizační jednotek, tzv. revírů, které 
v sobě zahrnují jednu či více br-
něnských městských částí. Kromě 
revírů disponuje MP Brno rovněž 
jednotkami s celoměstskou pů-
sobností, které se nevážou na kon-
krétní lokalitu. Jde o Jednotku 
dopravní, Jednotku operativního 
zásahu, Jednotku psovodů a Jed-
notku poříční. -Mgr. Denisa Kapitančiková,

tisková mluvčí MP Brno

Dvacet let 
služby veřejnosti

Farnost během německé okupace a II.  světové války

(pokračování z předchozího čísla)

Perzekuce, která nastala po zří-
zení protektorátu „Čechy a Morava 
se nevyhnula ani kněžím. V neděli 
na Hromnice 2. února 1940 byl po 
první mši sv. odvezen gestapem 
za pláče a nářku farníků p. farář 
Švanda. Na jeho místo přišel člen 
augustiniánského kláštera P. Ful-
genc Jančík.

Protože válka vyžadovala stále 
nové zbraně a munici a barevných 
kovů na výrobu zbraní byl nedo-
statek, staly se jedním ze zdrojů 
měděné krytiny kostelních věží 
a zvonovina z kostelních zvonů. 
Přípisem ze dne 18. března 1942 
byly zabaveny kostelní zvony. Na 
kostelních věžích se však obvykle 
ponechával alespoň jeden zvon. 
Aby byl zachráněn jeden ze sta-
robylých zvonů starobrněnského 
kláštera, byly odevzdány zdejší 
čtyři zvony a jeden zvon ze Staré-
ho Brna byl dán na jejich místo. Pří-
pisem ze dne 21. března 1943 byl 
rovněž zabaven měděný plech na 
kostelní věži a 5. června odebrán. 
Váha tohoto plechu byla podle 
protokolu 481kg. Věž byla pobita 
pozinkovaným plechem.

18. března 1943 byl internován 
P. Fulgenc Jančík. Jako nástup-
ce přišel člen augustiniánského 

kláštera P. Vojtěch Josef Kučera. 
V této době bylo velmi nebezpeč-
né mluvit anebo dělat narážky na 
politickou situaci. Policie a její při-
sluhovači se chytali každého slova.

 Mezitím se válečná fronta z Rus-
ka posouvala blíže k našim zemím. 
20. srpna 1944 byl první nálet na 
Brno. Nějaké tzv. bludné bomby 
dopadly kousek od železniční za-
stávky. Způsobily krátery v zemi, 
rozbily nějaká okna. Ani lidem, ani 
kostelu se tentokrát ještě nic ne-
stalo. V roce 1945 byly poplachy již 
téměř každodenní. Při menším ná-
letu sovětských letadel na Brno ve 
čtvrtek 12. dubna bomby dopadly 

i na tramvaj na Joštově třídě. Mezi 
četnými mrtvými byl i lískovecký 
občan Eduard Valoušek.

Škola v Lískovci byla zabrána 
pro německý lazaret, 2-3 ošetřova-
telky musely být přijaty na byt na 
faru. Vyučování náboženství téměř 
přestalo. Škola byla jen v Bohuni-
cích, kam zdejší děti docházely, 
ale časté poplachy, málo místa 
a strach dětí i učitelů učinily vyu-
čování téměř nemožným. Později 
byla zabrána i škola v Bohunicích 
a děti docházely do pomologické-
ho ústavu v Bohunicích.

V neděli dne 15. dubna 1945 
byla ještě sloužena mše svatá. 

Nával ke zpovědnici byl takový, 
že se kněz dostal k oltáři místo v 9 
hodin až v půl jedenácté. I když 
se střídaly poplachy a bylo sly-
šet hřmění letadel, lidé většinou 
z kostela neodešli. Ještě v pondělí 
a v úterý byla sloužena mše sva-
tá. V úterý byli lidé vyzváni, aby 
z kostela odnesli a uschovali, co 
se dalo - i svícny a koberce. Fronta 
se již přenesla k samým hranicím 
obce. V pondělí 16. dubna pro-
jel kolem Lískovce poslední vlak 
na Jihlavu. Nikdo do zaměstnání 
nejel ani nešel. Obyvatelstvo ves-
nice konalo přípravy k bydlení ve 
sklepích, protože pobyt v domech 
skýtal malou záruku bezpečnosti. 
Od 17. dubna žilo obyvatelstvo již 
vlastně ve sklepích. Ve středu 18. 
dubna přenesl kněz Nejsvětější 
svátost do domu kovářského mi-
stra p. Rudolfa Pelouška. Tam také 
dle možnosti podával Tělo Kristovo 
a zpovídal. Protože týž den se na 
faru nastěhovalo německé veli-
telství, zůstal kněz ve sklepě u p. 
Pelouška.

Vznikaly požáry domů a hos-
podářských stavení a to buď od 
zápalných bomb, fosforového 
střeliva, nebo od vybuchujících 
zápalných hmot, uskladněných 
poblíž domů a kůlen. 

(Pokračování na str. 8)Průvod Božího Těla (asi 1940-1945 )
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V pátek 24. února 2012 od 19,00 
hodin pořádá Základní škola, 

Brno, Labská školní ples v jídelně 
školy.

Vstupenky v ceně Kč 250,- jsou 
k prodeji v kanceláři školy (pí. Peš-
ková). V ceně vstupenky je studená 
či teplá večeře, 0,35 l vína, minerál-
ka, drobné pochutiny. Vstupenka 
je slosovatelná. 

Hraje kapela Breezband J. Su-
chého, předtančení – ukázka mo-
derních tanců.

Srdečně zvou pořadatelé -ZŠ Labská

ŠKOLNÍ PLES ZŠ Labská

Dovolte mi, abych Vás in-
formovala o vstřícném 

přístupu Základní školy Lab-
ská a Základní školy Boso-
nožská k naší výzvě o sběru 
hraček pro dětské pacienty 
Fakultní nemocnice Brno.

Jsme rádi, že se žáci umí 
podělit o své hračky a tím 
projevit velkou míru pocho-
pení s dětmi, které musí být 
ze zdravotních důvodů určitý 
čas hospitalizované v nemoc-
nici. Projevili tím především 
svou nesobeckost vůči dru-
hým lidem.

Naše poděkování patří ne-
jen žákům, ale hlavně zaměst-
nancům obou škol za dobrou 
organizaci celé akce. -

S pozdravem
Mgr. Erna Mičudová

Náměstek NLZP FN Brno

Poděkování

Přijďte se podívat!

Farnost během německé okupace a II. světové války

(Dokončení ze str. 7)
V ulici Malostranská tak napří-

klad vyhořelo obytné i hospodář-
ské stavení rolnice Kristiny Kellne-
rové čís. 1 následkem zasažené 
cisterny s benzinem. Místní ha-
sičský sbor za pomoci obětavých 
občanů obce zasahoval mnohdy 
za podmínek velmi ztížených.

Ve vesnici se množila větší 
i menší poškození domů, hlavně 
střech. Výbuchy granátů a min byla 
těžce poškozena některá obytná 
stavení například rolníka Tošnara 
Stanislava i jiných.

 Byli již také první ranění. Ob-
čané Jan Tošnar a Josef Hort na 
následky zranění střepinami ze-
mřeli, o ruku přišel František Malý. 
Během průchodu fronty byl usmr-
cen občan Peregrin Švestka, ze 
střelných zranění se vyléčily paní 
Josefa Pokorná s dcerou.

Ještě 19. dubna byl pohřeb paní 
Procházkové. Na pohřbu byli čtyři 
lidé, rakev si zhotovili domácí sami. 
Nálety byly téměř každé 2 hodi-

ny, proto nebylo možné vycházet 
z krytů.

Kolem kostela stála německá 
auta a obrněné vozy, které byly 
cílem leteckých útoků ruských le-
tadel. To byl také asi hlavní důvod 
značného poškození kostela i fary 
během fronty.

Dne 25. dubna, na svátek sv. 
Marka, přišli k 5. hodině odpolední 
do Lískovce ruští vojáci. Teprve 
až fronta přešla do Brna, bylo 
možno vyjít z krytů a shlédnout 
škody. Kostel byl velmi poškozen. 
Nad vchodem byla ve zdivu vel-
ká rána od dělové střely. Okna sv. 
Hedviky a sv. Josefa byla u rámu 
prostřelena. Ostatní okna byla rov-
něž poničena. Dveře do kostela 
i sakristie byly rozbité, plechové 
dveře od zvonů i všechny skříně 
v sakristii vypáčené. Svatostánek 
zůstal přes frontu otevřen doko-
řán. Střecha nad presbytářem byla 
zničena úplně i s krovy, ostatní 
střecha sesypána ze 75 %. Fara 
byla rovněž poškozena, v kanceláři 

ležel zraněný německý voják, jak 
jej tam ruští vojáci položili. Kněz 
ho zaopatřil a žádal jeho odvoz, 
k čemuž za nějaký týden došlo.

 Kněz požádal ruského velitele 
o zavedení bohoslužeb. Ten beze 
všeho povolil, dokonce byl ocho-
ten dát k práci i vojáky, třebaže 
bylo 1. května. Lidé ale kostel vy-
čistili sami a 2. května byly konány 
děkovné bohoslužby.

Válečné období a zvláště pře-
chod válečné fronty byl velice 
traumatizujícím zážitkem, kte-
rý všechny poznamenal. Lidé si 
uvědomovali, jak snadno mohou 
přijít nejen o všechen majetek, ale 
i o svůj život. Proto se více začali 
starat o to, co nepomíjí – o duši. 
Přijímání svátostí, modlitba, bo-
hoslužby byly mnohem častější 
a vřelejší než kdykoli předtím.

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

Magdaléna Dvořáčková

Dobrý den, 
jsem řidička tramvaje a roz-

hodla jsem se Vám napsat. 
U Dopravního podniku pracu-
ji již tři roky. Ale až dnes jsem 
poprvé vezla školku, která 
cestovala naprosto předpi-
sově! Na zastávce Osová mi 
nastoupila skupinka dětí 
a dvě paní učitelky. První mne 
s úsměvem pozdravila a řekla, 
že pojedou na nádraží. Takže 
jsem o nich věděla a nemohlo 
dojít k žádné nepříjemnosti. 

Musím také moc pochválit 
žáčky. Už jsem jich převez-
la hodně, ale tito se chovali 
moc ukázněně a pěkně paní 
učitelky poslouchali. 

Když vystupovali, nedalo 
mi to a zeptala jsem se jich, 
ze které školky jsou. Jedna 
paní učitelka mi řekla, že jsou 
z Elišky Přemyslovny. 

MHD cestuje hodně škol 
a školek, ale opravdu poprvé 
se mnou jela školka tak, jak 
by měla jezdit každá skupin-
ka dětí. Prosím vyřiďte ještě 
jednou poděkování učitelkám 
a i dětem.  - S pozdravem 

Anna Kubíčková

Knihovna Jiřího Mahena na Kurské 
ulici Vás srdečně zve na:

 –  cestopisné promítání Marie 
Klementové „Poutní cesta do 
Santiaga“ v úterý 21.února 
v 17.00 hod.

 –  na fotografi ckou výstavu Strom 
roku (laureáti ankety 10 ročníků 
soutěže). Výstavu můžete shléd-
nout do 27. 2. 2012.

Půjčovní doba knihovny: 
po a čt  10–12,  13–18, st  13–18 -

Vážení občané,
fi rma E+B TEXTIL, která pod záštitou Magistrátu města Brna provádí 

již od roku 1999, sběr, separaci a další ekologické zpracování použitého 
textilu, si Vás dovoluje oslovit.

Ve spolupráci s úřady městských částí organizujeme sběr nepo-
třebného textilu – a to tzv. systémem „DOOR to DOOR“ – přímo od 
Vašich dveří. 

Ve Vaší městské části proběhne sběr ve dnech 17. 4.,18. 4.,19. 4. 
a 23. 4. 2012.  V tento den v níže 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 dal-
šímu zpracování.

Proč sběr nepotřebného textilu ?
Přes 80% textilního odpadu z domácností je možné dále zužitkovat. 
Snažme se proto o maximální ekologické využití textilního odpadu!
Co můžete odevzdat ?

 – nepotřebné oblečení, oděvní doplňky, hračky 
 – párovou obuv, kabelky
 – bytový textil – povlečení, záclony, závěsy, ubrusy, deky 

Část slouží opět ke svému původnímu účelu, část je určena k další-
mu zpracování např. na čistící textil, výrobu koberců, jako izolačního 
materiálu.

Co recyklovat nelze ?
oděvy znečištěné a poškozené, matrace, koberce

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
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Výstava Po-
h á d k ové 

krajinky ze 
sukulentních 
rostlin bude 
v Brně Bystrci, v Zahradním 
centru Čtyřlístek, Bystrcká 40, 
(vedle OBI, snadné parkování), 
a to od 9. do 25. března, den-
ně 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. 

Gourmet

Šikovné ruce

Střípky z rady
Informace z usnesení 37. Rady MČ Brno 

-Starý Lískovec ze dne 21. 12. 2011:
 – schválila provedení zateplení stropu nad 

nevytápěnými částmi 1. podlaží v bytových 

panelových domech na ulici Labská 29, 31, 

33, 35, 37; schválila text Výzvy k podání 

nabídky na realizaci veřejné zakázky malého 

rozsahu; schválila vypsání nabídkového řízení

 – schválila reklamaci dlažby na stavbě „Ve-

řejné prostranství u polikliniky“

 – nesouhlasila se skácením 1 ks slivoně ros-

toucí na pozemku veřejné zeleně p.č. 2210 

k.ú. Starý Lískovec, ul. Labská 35

 – souhlasila se skácením 1 ks tisu, 1 ks ptačí-

ho zobu, 1 ks zlatice a 1 ks jalovce, rostoucích 

na pozemku veřejné zeleně p.č. 2802/12 

k.ú. Starý Lískovec, ul. Mikuláškovo nám. 3 

za podmínky, že žadatel provede adekvátní 

náhradní výsadbu na vhodných pozemích 

MČ Brno-Starý Lískovec

 – zrušila nabídkové řízení pro oslovení fi -

rem k podání cenové nabídky na Oplocení 

sportovního hřiště na Vícegeneračním hřišti 

Bosonožská

 – schválila přijetí fi nančního daru ve výši 

5.000,-Kč od fi rmy PRIMA STAVEBNINY, s.r.o. 

na konání plesu ZŠ Brno, Labská 27.

 – schválila dočasné využití fi nančních prostřed-

ků z provozních výdajů na úhradu nákladů 

v rámci projektu „Podpora výuky anglického 

jazyka s využitím ICT a moderních způsobů 

výuky“ na Základní škole Labská 27, ve výši 

maximálně 700.000 Kč na dobu do 31. 12. 2012

Informace z usnesení 38. Rady MČ Brno 
-Starý Lískovec ze dne 11. 1. 2012:

 – souhlasila s výsadbou dřevin dle dokumen-

tací  „Výsadba dřevin na plochách veřejné 

zeleně Brno-Starý Lískovec, ul. Valašská, 

Karpatská, Kosmonautů“ a „Výsadba dřevin 

na plochách veřejné zeleně Brno-Starý Lís-

kovec, ul. Labská, U Pošty“, zpracovaných 

Ing. Renatou Žižlavskou v 11/2011; schválila 

podání žádostí o grant dle výzvy Nadace 

Partnerství – Malé granty 2012, na výsadbu 

dřevin dle jmenovaných  dokumentací

 – schválila seznam požadavků na nábytkové 

vybavení základních a mateřských škol a na 

vybavení školních kuchyní a jídelen v pořadí 

dle priorit

 – souhlasila aby MČ Brno-Starý Lískovec po-

žádala o dotaci na realizaci rekonstrukce dět-

ského hřiště ve vnitrobloku ulic U pošty 1–9

 – schválila změnu části usnesení č. 12 přija-

tého na 31. schůzi konané dne 9. 11. 2011, 

a to tak, že schvaluje návrh Dohody o po-

skytnutí slevy z nájemného nájmu bytu, 

která bude obsahovat úpravu nájemného 

formou 40,55 % slevy z nájemného, tedy 

výši nájemného z bytu 55 Kč/m2/měsíc na 

dobu určitou dvou let, na kterou pronajímatel 

tuto slevu poskytuje. 

 – schválila text Dohody o poskytnutí slevy 

z nájemného nájmu bytu, která obsahuje 

úpravu nájemného formou 40,55 % slevy 

z nájemného, tedy výši nájemného z bytu 

55 Kč/m2/měsíc na dobu určitou dvou let, 

na kterou pronajímatel tuto slevu poskytuje.

 – souhlasila s návrhem změny  Pravidel pro-

nájmu bytů v domech v majetku města Brna  

a podmínek zajišťování bytové náhrady; 

souhlasila s tím, aby oblasti vymezení práv  

a povinností z nájmu bytu a oblasti přechodu 

nájmu bytu nebyly řešeny v Pravidlech pro-

nájmu bytů v domech v majetku města Brna 

a podmínek zajišťování bytové náhrady, aby 

v těchto oblastech byla zcela respektována 

samostatná působnost městských částí

Tenhle malý dortík se nazývá 
cupcake, protože se dřív pekl 

v hrnku. Je to malý dortík,  potře-
ný jakoukoliv polevou či krémem. 
Cupcake (jednotné číslo, čti” kap-
kejk”, doslova znamená hrníčkový 
dort) je jeho označení v americké 
angličtině. V britské angličtině se 
mu říká fairy cake (čti “féry kejk”, 
doslova znamená vílí dort) a v Aus-
trálii ho najdete pod označením 
patty cake (čti “pety kejk”, doslova 
znamená placičkový dort) nebo 
cup cake. První zmínka pochází 
z roku 1796 od Amelie Simms v její 
kuchařce “Americké kuchařství”. 

Ingredience:
Cupcakes:
200g cukr krupice
160g změklé máslo
4 vejce
240g hladká mouka
40g holandské kakao
2 lžičky kypřící prášek
velká špetka soli
80ml mléko
Máslový krém:
450g cukr moučka, prosátý
225g změklé máslo
50ml mléko
2 lžičky přírodní vanilkový extract

Jak dlouho: 2 hodiny, 18 porcí
Skladování: 2–3 dny

Postup:
Cupcakes: Vyložte 18 muffi  nových 
formiček (nebo plech na muffi  ny) 

papírovými košíčky. Máslo a cukr 
ušlehejte do světlé pěny. Postupně 
po jednom zašlehejte vejce vždy 
jen do smísení. Společně přesypte 
mouku, kakao, sůl a kypřící prášek. 
Jemně vmíchejte pouze do smí-
sení moučnou směs a mléko do 
máslovo-cukrové směsi na třikrát 
tak, že začnete i skončíte mou-
kou. Těsto rovnoměrně rozdělte 
do košíčků. Pečte v předehřáté 
troubě na 180°C asi 10–15 minut 
nebo dokud nevyběhnou. Nech-
te stydnout 3 minuty ve formič-
kách, pak vyndejte na kuchyňskou 
mřížku a nechte zcela vystydnout.
Máslový krém: Máslo ušlehejte do 
světlé pěny, přidejte vanilkový ex-
trakt a znovu dobře prošlehejte. 
Postupně zašlehejte prosátý cukr 
a nakonec přidejte mléko. Šlehejte 
asi 3-4 minuty, dokud krém opět 
není nadýchaný. 

Sestavení: Zdobící sáček s velkou 
ozdobnou špičkou naplňte máslo-
vým krémem a ozdobte cupcakes 
dle libosti. Posypte je třeba jako 
já pistáciovými oříšky, ozdobte 
jahodou a čokoládovým srdíčkem.

Valentýnské cupcakes

Výstava sukulentů

Už jste odstrojili stromeček, 
uložili vánoční ozdoby a byt 

vám připadá smutný? Venku je 
pošmourno, na pobyt venku nelze 
ani pomyslet... a co s tím? Vyrobte 
si jarní závěsnou dekoraci s ptáčky.

Co potřebujete:
Tužší papír na tělo, tužší růžový 
a zelený papír na křídla a ocas, 
lepidlo, nůžky, nitě a jehlu, řezák, 
šablonu ptáčka

Šablonu si zvětšíme na kopírce. 
Ptáček měří od ocásku po zobáček 
11 cm. Tělo, ocas a křídla obkres-
líme na tuhý papír a vystřihneme. 
Označené otvory pro křídla proříz-
neme řezákem. Sestavíme ptáčka 
a podél spodních štěrbin ještě za-
jistíme lepidlem křídla a ocásek. 
Dobře se to dělá pomocí párátka 
namočeného v lepidle. Pak pro-
táhneme nit naznačeným otvorem 
a oba konce nití spojíme uzlíkem. 

Ptáčky zavěsíme třeba na větvičku 
ve váze, ale to už nechám na vaši 
fantazii.
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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

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

  Z důvodu stěhování za prací hledá mladý pár byt 2+kk – 3+kk v blízkosti 
Kampusu. Financování Hotovost. 773 349 381, lucie.bytecek@seznam.cz

  Vyměním OB 3+1 (nejde do privat.) za OB 2+kk nebo 1+1, které nejdou 
do privat. Bez RK. Tel. 608 549 400

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

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

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

 Doktor koupí byt ihned hotově i zadlužený. 720 551 215

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

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

Inzerce

Jak jsou Brňané spokojeni s životem na sídlištích? Na tuto otázku 
odpoví nová výstava Sídliště – dobrá adresa, která je otevřena od 
21. února v Urban centru na Staré radnici. Nabízí výsledky Dlouho-
dobého výzkumu sídlišť 2011.

Loňské rozsáhlé sociologické šetření navazuje na obdobné výzkumy, 
které se v Brně uskutečnily v 80. a 90. letech. Tentokrát odpovídali na 
otázky obyvatelé šesti rozsáhlých obytných komplexů: sídlišť Lesná, 
Bohunice, Bystrc II a Kamechy, Kamenný Vrch a Vinohrady. Po vyhod-
nocení téměř 1800 dotazníků vznikl poměrně celistvý obraz o názorech 
a postojích obyvatel největších brněnských sídlišť.

Výsledky šetření vyznívají překvapivě pozitivně: přibližně dvě třetiny 
obyvatel jsou s životem na sídlištích spokojeny. Vyhovuje jim např. dobrá 
dopravní dostupnost i nižší ceny bytů. Z dalších předností jsou často 
uváděny stav a množství zeleně, klid k bydlení a dostupnost služeb i ob-
chodů. Mezi nedostatky sídlištního bydlení patří např. omezené možnosti 
parkování či nedostatek vybavení pro trávení volného času starších dětí. 

Podrobné výsledky výzkumu najdete na výstavě, která v Urban centru 
potrvá od 21. února do 31. března 2012.  

Zveme vás na veřejnou prezentaci výsledků Dlouhodobého výzkumu 
sídlišť, která se koná v Urban centru  ve  čtvrtek  23. února 2012 v 17 hodin.

URBAN CENTRUM
Informační centrum rozvojových projektů města Brna

Mečová 5, Stará radnice, Brno, tel.: 542 210 297
e-mail: urbancentrum@brno.cz, www.urbancentrum.brno.cz

otevřeno: út–pá 10–18, so 13–16 hodin.
VSTUP VOLNÝ

Sídliště…dobrá adresa?
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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 ú etní firma zajistí profesionální služby v oblastech:
      •  VEDENÍ Ú ETNICTVÍ                • AUDIT Ú ETNÍ ZÁV RKY
        • DA OVÉ PORADENSTVÍ            • MZDY A PERSONALISTIKA

Naše zna ka: Vaše dan  – naše starost.

Slevový kupon 
na grafický 

návrh 

koupelny 

1.000,- Kč 
(platí 

v případě 
realizace)

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

  služby architekta, návrhy interiérů
  kuchyňské linky včetně dřezů 

a spotřebičů Baumatic nebo MORA
  obklady a dlažby RAKO, Paradyž
  koupelnový nábytek a doplňky
  vany plechové, akrylátové, 

hydromasážní
  sprchové kouty, vanové zástěny 

včetně montáže
  bytové dveře+obložky, vchodové 

dveře, zaměření, montáž
  stavební pouzdra J.A.P. pro posuvné 

dveře
  instalatérské, topenářské práce, 

elektroinstalace

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE RD, BYTŮ, 

KOUPELEN a BYTOVÝCH JADER

Zimní sleva 3% na rekonstrukci 

bytu nebo bytového jádra

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

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

fa NEDOMA

MALÍŘSKÉ
a

NATĚRAČSKÉ
práce

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

ZPROSTŘEDKUJI PŮJČKY,
ÚVĚRY, HYPOTÉKY

 bankovní i nebankovní

• zaměstnancům • živnostníkům 
• firmám • osobám pobírajícím  

rodičovský příspěvek • důchodcům
• refinancování hypotečních úvěrů
RYCHLÉ, DISKRÉTNÍ, SERIÓZNÍ !!!

VOLEJTE  777 729 415
Zprostředkování pro více věřitelů.

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.

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
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Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

www.autonova.cz
Tel.: 543 424 222
E-mail: autonova@autonova.cz

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

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 (včetně OSVČ*) starších 5 let. Zvýhodněná nabídka 40 000 Kč 
není kombinovatelná s ostatními akčními nabídkami. Více informací na www.skoda-auto.cz nebo 
u prodejců vozů ŠKODA.

* Osoby samostatně výdělečně činné

Odměňte 
se novou

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vyobra zených vozů: 3,4–6,4 l/100 km a 89–149 g/km

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%

NOVÁ POHODA
kvalitní české výrobky sleva

15 %

 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
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