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Za výbornou spolupráci při rea-
lizaci těchto úkolů bych chtěl 

poděkovat všem, kteří naše mladé 
umělce připravovali, tedy pedago-
gům ze základních škol Labská, 
Elišky Přemyslovny a Bosonožská. 
Velký dík také patří panu řediteli 
Lubomírovi Strnadovi, který opa-
kovaně po několik let propůjčuje 
prostory školy ZŠ Labská k pořá-
dání soutěže.

Starolískoveckou Superstar nás 
i letos provázeli osvědčení mode-

rátoři Martina Vítková a starosta 
Vladan Krásný. Šestičlenná porota, 
v níž ani letos nechyběla například 
Alena Antalová, místostarosta Mgr. 
Jiří Dvořáček, nebo loňský fina-
lista Česko Slovenské Superstar 
Martin Kurc, měla vybrat vítěze 
mezi šestnácti finalisty. Úkol to 
byl opravdu nelehký. Na progra-
mu jednotlivých účinkujících byly 
skladby téměř výhradně z české 
a slovenské hudební scény, za 
což patří našim soutěžícím velká 

pochvala, protože tím zvýšili ob-
tížnost samotné soutěže i její úro-
veň! Výkony mladých umělců byly 
zkušenou porotou posuzovány 
vesměs velmi kladně a vyrovnaně. 
První cenu a tím i možnost nahrát 
si píseň dle vlastního výběru v pro-
fesionálním nahrávacím studiu, si 
nakonec odnesla Sarah Korchová, 
která soutěžila s písní Kometa od 
Jarka Nohavici.

Martin Zezula

Naši jubilanti

Vandalové ve Starém Lískovci

Škola vzhůru nohama

Z naší farnosti
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Stále se něco děje

Starolískovecká Superstar

Velké finále třetího ročníku Starolískovecké Superstar se uskutečnilo ve čtvrtek 
21. června na hřišti ZŠ Labská ve Starém Lískovci. Samotné „superstárovské“ přípra-
vy ale propukly už o pár měsíců dřív. Bylo třeba soutěžícím vybrat repertoár, zvolit 
správné tóniny jednotlivých písní, naučit se texty a také připravit hudební podklady. 

Navštivte již 4. „Den radnice“!

V sobotu 6. října 2012 se mů-
žete po roce opět těšit na „Den 
radnice“. Městská část Brno-
Starý Lískovec pořádá tuto kul-
turně-spotovní akci už počvrté. 
V rámci programu na Vás opět 
čeká závod v inline bruslení. K 
vidění bude ale i spousta do-
provodného programu. Svoji 
prezentaci bude mít Městské 
policie, předvedou se starolísko-
večtí hasiči, zazpívá Heidi Janků 
a tím náš široký výběr programu 

zdaleka nekončí.Vybere si urči-
tě každý, kdo má chuť strávit 
příjemný den plný zábavy pod 
širým nebem.

ÚMČ Starý Lískovec

Prázdniny se pomalu a jistě 
blíží ke svému konci. Začal jsem 
jistě tak, že po přečtení první 
věty mě nebudou mít rády 
všechny děti školou povinné 
a také jejich učitelé. Čas se ale 
nedá zastavit a je potřeba se 
pomalu a jistě chystat na rea-
litu jménem škola. Nebudu vás 
už ale dráždit, protože je pravdou, že když si 
budete číst tento článek, ještě bude do začátku 
školního roku zbývat dost dní na to, abyste se 
na tuto realitu náležitě připravili. 

Proč jsem ale začal tématem škol? Protože 
i když je právě doba letních prázdnin, dvě 

z našich škol ožily čilým sta-
vebním ruchem. První z nich je 
Základní a mateřská škola Elišky 
Přemyslovny, která se díky zís-
kané dotaci z Magistrátu města 
Brna dočká rekonstrukce škol-
ního hřiště. To bylo v havarijním 
stavu a již téměř rok nemohlo 
být žáky této školy využíváno. 

Důvodem byla destrukce povrchu a různé 
jeho poklesy v celé ploše. Využití takového 
hřiště bylo pro žáky této ZŠ nebezpečné. Paní 
ředitelce nezbylo nic jiného než používání 
tohoto hřiště zakázat. 

(Pokračování na str. 2)
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Jak už se stalo dobrým zvykem, 
v této rubrice si připomínáme 

významná životní jubilea našich 
nejstarších spoluobčanů z Klubu 
důchodců na ul. Kosmonautů 
i z Domova pro seniory na Mikuláš-
kově náměstí. Úřad městské části 
Starý Lískovec pro ně pravidelně 
pořádá setkání při příležitosti osla-
vy jejich narozenin. Mezi gratulan-
ty za městskou část nikdy nechybí  
starosta obce Vladan Krásný s mís-
tostarostou Mgr. Jiřím Dvořáčkem, 
kteří oslavu často zpříjemní i hu-
debním vystoupením (za vlast-
ního doprovodu na akustickou 
kytaru). Naši senioři ale mají také 
možnost se zeptat představitelů 
obce na věci, které je v souvislos-
ti s životem v obci trápí. V nepo-
slední řadě patří velký dík paní 
Liptákové z ÚMČ, která se dlouhá 
léta stará o celkovou organizaci 
oslav, občerstvení a dárky pro naše 
oslavence. Za  ÚMČ Starý Lískovec 
přejeme všechno nejlepší!

Martin Zezula

Naši jubilanti

Vítání občánků

V sobotu 30. 6. 2012 jsme 
opět přivítali mezi námi 

nové občánky Starého Lískov-
ce.

Místostarosta - dokončení
(Dokončení ze str. 1)
Nyní se ale situace zásadně změní a pů-

jde-li vše bez problémů, od září hřiště opět 
ožije a děti na něm budou moci vyjadřovat 
svoji radost z pohybu. Celkové náklady na 
rekonstrukci dosáhnou bez mála dvou mi-
lionů korun. 

Další školou, kde vládne čilý stavební 
ruch, je ZŠ Bosonožská. Pověstný zub času 
zde nahlodal sociální zařízení již takovým 
způsobem, že nelze dále otálet a je nutné je 
zrekonstruovat. Opět díky získané a přidě-
lené dotaci z Magistrátu města Brna a díky 
vlastním ušetřeným prostředkům školy se 
v nákladu dvou milionů korun rekonstruuje 
alespoň část z nich. V havarijním stavu jsou 
veškeré rozvody a také vlastní hygienická 
zařízení. Vše by se mělo do konce prázdnin 
stihnout, takže od září, kdy nastoupí děti do 
školy, bude již vše hotovo.

Další akce, která stojí za zmínku, je prá-
vě probíhající rekonstrukce bytového domu 
Vltavská 2. Je to dům, který si město Brno 
ponechá ve svém vlastnictví, poslední, který 
nebyl rekonstruován. Celkové náklady na 
rekonstrukci činí cca 5,4 milionů korun. V pl-
ném proudu jsou přípravy na pokračování 
rekonstrukce prostranství u Polikliniky a to 
konkrétně V. a VI. etapa. Tyto etapy zahrnují 
prostor mezi Českou poštou a Poliklinikou 

a dále pak prostor za Poliklinikou. Práce je 
stále dost, protože stav naší městské části 
není stále uspokojivý. Otázkou však je, zda 
vůbec uspokojivý někdy bude.

Nakonec ještě pár slov k velké akci, která 
se dotýká hlavně obyvatel staré zástavby, 
s názvem “Dobudování oddílné kanalizace 
v Brně – Starém Lískovci“. Jsem si vědom toho, 
že tato akce mnoha lidem ve staré zástavbě 
velmi znepříjemňuje život. Potěšující zprávou 
však je, že I. a II. etapa se již nezadržitelně 
blíží ke konci a po mnoha měsících útrap se 
konečně dočkáme nových chodníků a vo-
zovek; v nejbližších dnech bude dokončena 
ulice Kroupova a Čermákova a další budou 
následovat. Konečně se dočkáme toho, že 
nebudeme chodit v prachu nebo blátě a že 
ve staré zástavbě opět zavládne klid. Prosím 
vás ještě proto o trochu trpělivosti a zároveň 
vám děkuji za shovívavost, se kterou jste celou 
akci přijali. Vím, že to mnohdy bylo skutečně 
velmi nepříjemné.

Jak jsem psal výše, konec prázdnin se po-
malu blíží a školákům opět začnou každodenní 
povinnosti. Využijte těchto posledních pár dní 
k intenzivnímu odpočinku. Buďte na sebe však 
opatrní, aby v září, až to vše znovu vypukne, 
byly školní lavice plné dětí lačnících po vědění. 
Přeji vám všem krásný a slunečný zbytek léta.

Mgr. Jiří Dvořáček, místostarosta
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Pomocnou rukou při tom byla 
i Lenka Ehlerová z Nadace OKD, 
právě z programu této nadace 
získala městská část prostředky 
pro samotné plánování i realizaci 
přírodní zahrady. Po více jak dvou 
hodinách plánování s lidmi ze Sta-
rého Lískovce si naštěstí Martin 
Nawrath i Lenka Ehlerová našli 
čas, aby se podělili o své dojmy 
v krátkém rozhovoru.

Máte za sebou první setkání 
s lidmi ve Starém Lískovci, bě-
hem kterého se plánovala nová 
přírodní zahrada. Jaké jsou vaše 
dojmy?

Lenka Ehlerová (LE): Nejdříve 
jsem měla obavy z počtu lidí, 
kteří přišli, respektive z toho, že 
jich bylo málo, ale těsně před za-
čátkem se jich nahromadilo více 
a nakonec to bylo takové rozumné 
množství, se kterým se dá praco-
vat. Pak mě ale mile překvapilo, jak 
byli ti lidé pozitivní, jak byli vstřícní 
i vůči jiným věkovým skupinám 
a pozorní vůči sobě. Že si nerazili 
jen takové to svoje, že mladí chtě-
jí vždy skatepark, starší lidé pak 
chtějí vždy nějaký fitpark. Tady to 
bylo naopak, vnímali navzájem 
svoje potřeby.

Martin Nawrath (MN): Taky jsem 
ze začátku měl pocit, že lidí třeba 
nebylo moc, přestože to chápu, 

byl červen, lidé mají i jiné starosti. 
Ale trochu jsem přece jenom čekal, 
že ta idea, že tu vznikne nějaká 
„oáza“ pro lidi z okolí, že to je dost 
silný motiv, protože sídliště cokoliv 
pozitivního potřebují. Ale pak jsem 
byl pozitivně překvapený, že všich-
ni, kteří přišli, tak jim opravdu o tu 
věc šlo, poslouchali se, nebylo to 
vůbec konfliktní, nepřekřikovali se. 
Z mého pohledu to tedy rozhodně 
splnilo svůj účel. Ze zkušenosti 
vím, že není nejdůležitější, aby při-
šla kvanta lidí, ale aby se ti lidé, 
kteří přijdou, nestyděli mluvit, aby 
se chtěli zapojit. A to se dnes po-
vedlo, takže z toho mám nakonec 
velmi dobrý pocit. 

Co si myslíte, že bude nejtěžší, 
co může být při budování pří-
rodní zahrady největší výzvou?

MN: Pro lidi je důležité, aby vi-
děli vždy relativně brzo výsledky. 
Když už jsou přizvaní k procesu 
plánování, tak je pak pro ně fajn, 
když pak uvidí, že z toho i něco 
reálně je: že se zapojili svou myš-
lenkou na začátku, že to pak někdo 
projektoval a navrhl, že to není 
jen nějaké takové „jako“ plánová-
ní. Pak vidím i jako velkou výzvu 
skloubit úpravu toho prostoru 
z pohledu financí i z pohledu 
toho, že je třeba odstranit i ně-
jaký starý asfalt. A právě třeba to 

Rozhovor s Lenkou Ehlerovou z Nadace OKD a Martinem Nawrathem z nadace Partnerství

Plánování zahrady: Cítili jsme z toho dobrého ducha

odstranění asfaltu je důležité, pro-
tože nemá smysl udělat teď něco 
rychle, aby to bylo hezké, a pak 
asfalty odstraňovat za dva nebo 
tři roky. Není tedy vůbec jedno-
duché toto skloubit, najít ideální 
harmonogram, jak postupovat. 
Ale věřím, že toto všechno paní 
architektka zvládne a podaří se 
jak to, aby lidé viděli brzo ty svoje 
výsledky, tak to, aby to odpovídalo 
všem normám a postupům a ještě 
navíc těm dostupným financím.

Který z nápadů pro novou za-
hradu se vám líbil nejvíc?

LE: Moc se mi líbí ten jednodu-
chý nápad s dřevěnou kládou. To 
je taková úplně obyčejná věc, se 
kterou nebude vůbec žádná prá-
ce, co se týká údržby, protože to 
je problémem řady projektů, kdy 
se postaví nádherné věci, a pak 
najednou někdo zjistí, že opra-
va a údržba a certifikace různých 
herních prvků je prostě strašně 
nákladná a za dva roky to vlastně 
vypadá tak, že se ani nic nedělo. 
Taková obyčejná věc jako je třeba 
jednoduchá multifunkční kláda, 
po které si můžou děti lézt a na 
kterou si můžou sednout starší 
nebo vlastně kdokoliv, tak to se 
mi hodně líbilo.

MN: Já se trochu vrátím k té 
náladě nebo atmosféře, mně se 
moc líbilo, že lidé tu vizi přírodní 
zahrady pochopili celkem rychle. 
Jinak se asi nevymyslelo nic šokují-
cího, co bych třeba nikdy neslyšel, 
ale že všechny ty návrhy do sebe 
tak pěkně zapadají. Samozřejmě 
ne všechno se dá zrealizovat, ale 
cítil jsem z toho takového dobrého 
ducha, že už lidé tak trochu vědí, 

jak by to mělo vypadat, že si tu 
svou přírodní zahradu dokážou 
představit. 

Čím myslíte, že může být ta 
shoda způsobena?

EH: Je pravda, že v podstatě 
všichni, kteří tu byli, se s tím zto-
tožnili. Já teď nedokážu posoudit, 
jestli je to tím, že jste to tak trefili, 
když jste tu žádost podávali, nebo 
jestli jste se třeba s těmi lidmi už 
při návštěvách nějak bavili a věděli 
jste, že přírodní zahrada je to, co 
se jim líbí, to nevím. Každopádně 
si to vzali za „své“.

MN: Přitom by někdo mohl říct, 
že přírodní zahrada, to je taková ta 
vize moderních architektů, přitom 
všichni, kdo přišli, uvažovali vel-
mi prakticky. I když jsme se bavili 
o tom, jak to teď funguje, tak si to 
dobře spojili: něco tu už děláme, 
chceme, aby ten prostor byl víc 
přírodní, ale prakticky.

Helena Továrková
projektový tým

Zvládnout skoro třicet přítomných, posbírat jejich 
přání, problémy i nápady a to ještě tak, aby se nepře-
křikovali nebo naopak nestyděli a ze všeho nakonec 
vyšel smysluplný výsledek. Taková byla role Martina 
Nawratha a jeho kolegyň z nadace Partnerství, kteří 
řídili červnové plánovací setkání k projektu přírodní 
zahrady u Centra volného času Linka. 
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Ocenění Žák roku

Žáci na našich školách mohou 
tento titul získat například za 

výborný prospěch, reprezentová-
ní školy na různých olympiádách 
a akcích – pěveckých, vědomost-
ních; za charakterové vlastnosti 
– pomoc spolužákům, za samo-
statnost, poctivý přístup k práci 
a podobně.

Vyhlášení Žáka roku se konalo 
26. června na ZŠ Bosonožská, která 
laskavě poskytla prostory i zázemí, 
a konala se za přítomnosti starosty 
Starého Lískovce – Vladana Krás-
ného, místostarosty – Mgr. Jiřího 
Dvořáčka a ředitelů škol. 

Všichni ocenění dostali čestné 
uznání od starosty, drobné dárky 
od radnice a také od ZŠ Bosonož-
ská. Občerstvení pro celou akci 
zajistila radnice za pomoci firmy 
DELIKA, která dětem poskytla ob-
čerstvení zdarma.

Seznam oceněných:
ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10
-Adéla Ondrušová, 1.třída
-Anna Weidenhöferová, 5 třída
-Jan Kozlík, 7.třída
-Eliška Raábová, 9.třída

ZŠ Brno, Bosonožská 9
-Tomáš Havlíček, 5.třída
-Vendula Herzánová, 5.třída
-Jiří Otoupalík, 5.třída
-Marie Neumannová, 5.třída
-Eva Radová, 9.třída
-Tomáš Korec, 9.třída
-Lucie Dobroňová, 9.třída
-David Paták, 9.třída

ZŠ Brno, Labská 27
-Šimon Inek, 5.třída
-Klára Dosedlová, 5.třída
-David Kolaja, 9.třída
-Markéta Houšťová, 9.třída

Martin Zezula

Vandalové ve Starém Lískovci

Pomník obětem První a Druhé 
světové války, který se nachází 

u nás ve Starém Lískovci na ulici 
Točné, utrpěl vizuální poškození 
rukou vandalů. Jen velmi těžko se 
dá z pohledu inteligentního člo-
věka pochopit takovéto počínání, 
jež bohužel překračuje všechny 
hranice slušnosti a úcty. Nemá asi 
smysl nad celou věcí jakkoliv mo-
ralizovat, jelikož morálka je nejspíš 
to poslední, co pachatelé tohoto 
činu ctí. Kéž by si alespoň uvědo-
movali, jak zdlouhavá a nákladná 
bude oprava jejich „zábavy“.

Vzhledem k tomu, že pomník je 
ve vlastnictví a správě Magistrá-
tu města Brna (odboru kultury), 
budeme si muset všichni počkat, 

dokud se o celou věc magistrát 
nepostará. 

Výběr odborné firmy, která pro-
vede celkovou opravu a návrat 
pomníku do původního stavu, pro-
vede příslušná komise, přičemž 
svolání komise se v období dovo-
lených pravděpodobně protáhne. 
Následně bude s vybranou firmou 
sepsána smlouva, ve které bude 
stanovena minimálně měsíční 
lhůta k provedení práce.

S jistotou se tedy dá očekávat, 
že pomník nebude uveden do 
odpovídajícího stavu dříve, než 
v měsíci září. A to vše jen pro něčí 
nechutnou „zábavu“.

Martin Zezula

Nová prodejní místa U polikliniky

Na veřejném prostranství U polikliniky, pod příjezdní rampou do 
obchodního střediska Albert, na ulici U pošty, byly již na začátku 

tohoto roku zřízeny 3 prodejní stoly. Jeden byl pronajat automatu 
na mléko, takže jsou k dispozici ještě dva. Tyto stoly jsou k dispozici 
prodejcům všeho druhu zboží s výjimkou textilu. 

Jediné, co je nutno udělat pro to, aby bylo možno tato prodejní 
místa použít, je uhradit místní poplatky v částce: 

sazba za konkrétní sortiment* x  skutečně zabrané m2 x počet dní.

Poplatek je nutno uhradit nejpozději 1. den zahájení užívání veřej-
ného prostranství. Formulář pro platbu místního poplatku a veškeré 
podrobné informace jsou k dispozici na ÚMČ Brno-Starý Lískovec, 
OFIN, Klobásova 9, 625 00 Brno, tel: 547 139 204.

OVŠ, úsek místního hospodářství

TJ SOKOL Brno-Starý Lískovec by chtěl vyjádřit velké poděkování 
panu PETRU SOBOLOVI staršímu, který finanční částkou 12 000,- Kč 
přispěl na pokračování oprav sokolovny.

I nadále pokračuje veřejná sbírka, a to jak na účet 251186444/0300, 
tak do pokladniček (jak jsem již informovala v minulém čísle).

Na webových stránkách www.sokolstaryliskovec.estranky.cz  najdete 
rozpis cvičení v budově Sokola od září 2012. 

Pro vaši úplnou informaci předkládám výši ročních členských poplatků:
dospělí   400,- Kč, děti, dorost a důchodci 200,- Kč
Oddílové příspěvky činí  1000,- Kč na člena (v případě dětí při cvičení 

jednou týdně , je pak poplatek 500,- Kč).
Přihlásit do naší členské základny se můžete kdykoliv a do kterého-

koliv oddílu.
Tělocvičnu lze pronajímat za účelem sportu ( florbal, begminkton, 

sálová kopaná, volejbal, různé druhy cvičení - mimo nářadí a zatím mimo 
basketbal, neboť nejsou zabudovány koše).

Dále je možno budovu pronajímat za účelem kulturních a spole-
čenských akcí (vinobraní, hody, plesy apod.) Jako Sokol budeme dále 
pronajímat budovu i k prodejním akcím. 

Pokud budete mít zájem o jakýkoliv pronájem ,kontaktujte prosím buď 
starostku Sokola Boženu Sotolářovou (tel. 774 41 33 44), nebo správce 
Stanislava Jaroše (tel. 775 33 44 95).

Starostka Božena Sotolářová 

TJ SOKOL Brno Starý Lískovec
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… a to doslova. Ráno se sice 
všichni žáci jako vždy dostavili do 
svých tříd, ale tam je třídní učitelé 
přivítali s nabídkou očíslovaných 
kartiček. Ale pak to všechno za-
čalo:

Podle číselného kódu jsme se 
rozešli budovou do různých tříd. 
V jednotlivých místnostech se tak 
vytvořily různorodé skupiny, ve 
kterých jsme strávili páteční dopo-
ledne vědomostními a zábavnými 
hrami, soutěžemi a podobnými 
aktivitami. Tak jsme měli možnost 
lépe poznat děti z ostatních tříd. 
Zážitkem bylo plnění pohybových 
úkolů „opičí“ dráhy v tělocvičně – 
vítězná skupina dostala od paní 
ředitelky vedle sladkostí a medaile 
i putovní cenu: plyšového šimpan-
ze! Bylo to nejen za rychlé splnění 
úkolů na stanovištích, ale také za 
vzájemnou spolupráci a za to, že 

jsme našim nejmenším pomáhali.
Z výtvarné soutěže by mohlo 

vzejít i nové logo školy, jehož ná-
vrhy jsme ten den vytvořili. Nutno 
dodat, že Školu vzhůru nohama 
vymysleli a připravili pro své spo-
lužáky i učitele členové školního 
parlamentu. S aktivitami, které 
vybrali, seznámili učitele na jejich 
poradě a potom jim 1. června ve 
třídách pomáhali.

Tento den jsme se z učebnic 
sice nevzdělávali, ale naučili jsme 
se třeba, jak je důležité vysvětlit 
druhákovi pravidla hry a potom 
mu pomoci s některými složitými 
úkoly tak, aby družstvo dosáhlo 
lepšího výsledku.

Zábavné dopoledne uteklo jako 
voda ve společnosti nových kama-
rádů i vyučujících, které jsme dříve 
tolik neznali. 

ZŠ Bosonožská

Roční působení žákovského parlamentu

Máme tu konec školního roku 
a také čas, kdy školní par-

lament hodnotí svou činnost za 
první rok svého působení. Úvodní 
slavnostní schůzka probíhala 7. 
10. 2011 ve znamení prvního vzá-
jemného kontaktu, rozmanitých 
očekávání jednotlivců a hlavně 
společného plánování. Na závě-
rečné schůzce 22. června jsme 
diskutovali o všem: jak se nám 
podařilo vytvořit partu žáků, jak 
jsme spolu promýšleli různé ak-
tivity, naslouchali připomínkám 
ostatních spolužáků k chodu školy 
i diskutovali s vedením školy, na-
kolik jsme splnili všechny naše plá-
ny, přání a předsevzetí ze schůzky 
ustavující. 

Na počátku školního roku chvíli 
trvalo, než jsme se na pravidel-
ných schůzkách vzájemně poznali. 

Každá páteční schůzka začínala 
zprávami a připomínkami žáků 
jednotlivých tříd, pokračovala pří-
pravami plánovaných akcí, zápisů 
do kroniky, hlášení do školního 
rozhlasu či aktualizacemi naší 
nástěnky. Zástupci parlamentářů 
informovali vedení školy o činnosti 
parlamentu a hlavně diskutovali 
s paní ředitelkou o připomínkách 
ze tříd. Díky školnímu parlamentu 
tak žáci zjistili, že mají možnost 
ovlivňovat chod školy a svou 
činností přispívat k jejímu rozvo-
ji. Během roku jsme uspořádali 
společné „Noční zasedání školního 
parlamentu“, které navštívil i pan 
starosta. Tato akce se nám moc lí-
bila a stane se tradicí pro další léta. 
Zde vznikl také plán na organizaci 
velké akce pro žáky celé školy - na 
Den dětí parlamentáři zorganizo-

Dne 1. 6. 2012 se děti ZŠ Lab-
ská zúčastnily 11. ročníku pě-

vecké soutěže „Lidový skřivánek“, 
která se konala  v sále Břetislava 
Bakaly ( Bílý dům.)

Nad přehlídkovou soutěží pře-
vzal záštitu senátor Stanislav Ju-
ránek.

Tato soutěžní přehlídka spočíva-
la ve zpěvu lidových písní. 

Soutěž probíhala ve dvou kate-
goriích: vystoupení jednotlivců, 
vystoupení sboru

Ve vystoupení jednotlivců naši 
školu reprezentovali: Vojta Mikolá-
šek, 2.A, který získal bronzovou no-
tičku a medaily spolu s diplomem 
za písničku: „ Jaké je to hezké“, 
Valentina Essenderová, 2.B, která 
získala zlatou notičku a medaily 
spolu s diplomem za písničku: 
„Bodaj by vás vy mládenci“

Ve vystoupení sborů jsme zís-
kali ocenění nejvyšší: platinovou 
notičku, diplom, krásný keramický 

skřivánčí strom ve tvaru poháru 
a podnos plný krémových trubi-
ček.

Dále byly děti oceněny řadou 
cen, od hrníčků, předávaných pa-
nem senátorem po sponzorské 
tašky od pojišťovny Ministerstva 
vnitra.

Zpěváčci byli svým vítězstvím 
tak nadšeni, že zpívali celou ces-
tu zpět do školy. Zastavili se i za 
panem ředitelem, který jim hned 
popřál za získané vítězství.

Já bych chtěla všem zúčasně-
ným dětem moc poděkovat, byly 
moc šikovné a já jsem na ně nále-
žitě hrdá .Děkuji také žákyním 9.B, 
které nás doprovázely a dětem 
pomáhaly, stejně jako maminky 
některých zpívajících dětí.

Všem přeji krásné prázdniny 
a v říjnu se na vás už moc těším.

Vedoucí pěveckého sboru 
Zpěváček  Mgr. Kamila Horáčková

Zpěváčci ZŠ Labská vyhráli platinu

aneb: Den dětí 2012 na ZŠ Bosonožská

Škola vzhůru nohama

vali celodenní akci s názvem „Škola 
vzhůru nohama“. Dále jsme měli 
speciální Valentýnský den i Den 
učitelů. Pro zpříjemnění dne se 
nám podařily prosadit hudební 
rozhlasové chvilky před začátkem 
vyučování. Pět parlamentářů se 
zúčastnilo také dvou úvodních 
schůzek Starolískoveckého par-
lamentu, který tvoří zástupci žáků 
všech tří základních škol naší obce. 

Tak takové bylo naše poslední 
letošní setkání, na kterém jsme 
kromě hodnocení hodně hovořili 
o tom, jak budeme pokračovat 
v příštím školním roce. Víme, že 

se na jeho začátku sejdeme proto, 
abychom připravili nové volby. 
Rozloučili jsme se úsměvnou ak-
tivitou: v družstvech jsme kreslili 
na plakát ideálního parlamentáře 
– jeho postavu tvořily symboly 
vlastností, které jsou pro žáka „ve-
řejně aktivního“ nezbytné. Využili 
jsme k tomu naši roční zkušenost. 
Věříme, že se nám podaří v příš-
tím školním roce prosadit další 
pozitivní věci, které napomohou 
k dobrému klimatu u nás ve škole 
i k budování hezkého vztahu žáků 
školy k naší městské části.

ZŠ Bosonožská
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Vážení pracovníci Knihov-
ny Jiřího Mahena ve Sta-
rém Lískovci, dovolte, 
abych Vám touto cestou 
poděkovala za aktivity, 
které jste ve školním roce 
2001/2012 připravili pro 
naše prvňáčky.

O projektu „Už jsem 
čtenář – knížka pro prv-
ňáčka“

Knihovna letos zorganizovala již 
IV. ročník celostátního projektu „Už 
jsem čtenář – knížka pro prvňáč-
ka“. Žáci prvních tříd se s nadšením 
zapojili, několikrát za rok navštívili 
knihovnu a ve třídě spolužákům 
i paní učitelce povídali, co si s ma-
minkou nebo tatínkem četli večer 
před spaním. Za pěkné vyprávění 
je čekala odměna – mohli si vybar-
vit jeden korálek na své „šňůrce 
perel“.

Celý červen všichni žáci netr-
pělivě očekávali závěr projektu. 

Byli zvědaví, jaká knížka čeká na 
nejlepší čtenáře. Věděli, že tato 
knížka byla vydána speciálně pro 
tento účel a nedá se nikde koupit. 
Motivace získat knihu byla o to 
větší.

Koncem června žáci navštívili 
knihovnu, kde pan knihovnice for-
mou her vyzkoušela, co všechno se 
žáčci během školního roku naučili. 

V měsíci květnu se nám podařilo nově vybavit naši učebnu informatiky, 
která již několik let tuto rekonstrukci nutně potřebovala.  Výměna 

počítačů a příslušenství byla provedena částečně ze zdrojů EU – peníze 
školám, částečně z finančních prostředků školy. Máme z nové učebny 
radost a rádi ji využíváme nejen k výuce informatiky, ale také k podpo-
ře dalších vyučovacích předmětů. Také máme v dalších 3 třídách data 
projektory s plátny, které nám umožňují zkvalitňovat výuku a udělat ji 
žákům poutavější. V průběhu dalších dvou let budou tyto projektory 
ve všech třídách.

Mgr. Kateřina Kottová, 
zástupkyně ředitelky ŽS a MŠ Elišky Přemyslovny

Dne 21. 5.–25. 5. 2012 se žáci 5.A s pí. uč. Hájkovou a 5.B s pí.uč.Mikšo-
vou zúčastnily školy v přírodě v Březové na Třebíčsku. Mimo běžnou náplň 
ŠvP měli žáci možnost různých aktivit. Největší zájem byl o adrenalinové 
aktivity pod vedením zkušených instruktorů. Děti si mohly vyzkoušet 
lezení na vysokých lanech, horolezeckou stěnu, rambo dráhu, bungee 
trampolíny, jízdu na raftech, paintball, střelbu ze vzduchovky a luku. Také 
nám vyšlo počasí, takže došlo i na koupání v místním rybníce. Večer si 
děti ještě zařádily na diskotéce. ŠvP se nám moc líbila, činnosti byly pro 
žáky velmi atraktivní, vyžadovaly kus odvahy a statečnosti, což všichni 
zvládli na jedničku s hvězdičkou.

Mgr. Magda Hájková, učitelka ZŠ Labská

Rekonstrukce učebny informatiky Na škole v přírodě

Protože byli moc šikovní a celý rok 
většina žáků poctivě plnila úkoly, 
zíkali žáci knížku „Školníci“ od spi-
sovatele Miloše Kratochvíla.

Celý projekt byl žáky po celou 
dobu vnímán velmi pěkně. Vedle 
toho, že žáci doma pravidelně 
četli, a zdokonalovali se tak ve 
čtení, nenásilnou formou se do 
projektu zapojili také rodiče. Po-

dařilo se tak rozvíjet čtenářskou 
gramotnst, ale zejména probudit 
v dětech lásku k četbě a vztah ke 
knížkám.

Zároveň chci poděkovat i za 
přístup pracovnic knihovny, je-
jich invenci a ochutu přicházet 
s novými nápady. Spolupráce naší 
školy se starolískoveckou knihov-
nou je dlouhodobá. Vedle tradiční 
návštěvy knihovny žáky v rámci 
výuky jsme letos spolupracovali 
i v rámci projektu „Bezpečný Lís-
kovec“, jehož hlavním cílem bylo 
budování vztahu žáků s naší měst-
skou částí a institucemi, které zde 
působí.

Pevně doufám, že spolupráce 
naší školy a Vaší knihovny bude 
pokračovat i nadále. Jsem opatrný 
optimista a věřím, přes chmurné 
statistiky, že i v 21. století bude mít 
kniha a čtenářství svoje nezastupi-
telné místo. A zejména na nás je, 
abyhom dětem pomohli cestu ke 
knihám nelézt.

Mgr. Lenka Špačková
ředitelka školy, ZŠ Bosonožská

Poděkování starolískovecké knihovně
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Žáci 4. A z naší školy se rozhodli, 
že si nejen  zpříjemní dějepisné 

učivo v rámci předmětu vlastivěda, 
ale rovněž s ním zábavnou formou 
seznámí  své mladší i starší spolu-
žáky. Přípravy a celé nastudování 
byly opravdu náročné. Každý týden 
v rámci dramatického kroužku, do 
něhož se na celé 2. pololetí s nad-
šením přihlásili úplně všichni, ztvár-
ňovali právě probírané učivo, čímž 
si hravou formou upevňovali fakta 
z české historie a tvořili si tak ne-
násilnou formou ucelený přehled.

Z celého projektu nakonec 
vzniklo poučně- zábavné před-
stavení pod názvem „ Od pravěku 
k husitům“, které čtvrťáci předvá-
děli od začátku června. Představili 
se celkem v deseti vystoupeních 
všem žákům naší školy od 1. do 
7. třídy. Nutno podotknout, že se 
bavili všichni – od mladších žáčků, 
kteří sice ještě  nemohli  rozumět 
kontextu, ale přesto  je  zaujaly  ur-
čité scénky, až po druhostupňové  
zkušené studenty,  jenž  toto učivo 
probírají  už mnohem podrobněji.

Všichni tak mohli „osobně po-
znat a prožít si na vlastní kůži“, 
např. jak to zvládali pravěcí lovci; 
co se asi dělo v době starých čes-
kých pověstí ; s jakými problémy se 
potýkali obyvatelé Velkomoravské 
říše;  co říkal Přemysl Otakar I. na  

dědičný  královský  titul ; anebo 
jak zemřel Jan Lucemburský, a co 
zvládl jeho syn Karel IV. ; jak a proč 
byl upálen Jan Hus a co na to Jan 
Žižka a jeho  husité ve svých slav-
ných bitvách. Během půl hodinky 
se tak diváci přenesli o více než 
40 000 let až do 15. století.

Celé náročné vystupování vyvr-
cholilo dne 12. 6. 2012 slavnostním 
představením, určeným přede-
vším rodičům a dalším hostům 
z řad rodinných příslušníků dětí. 
Ač byla nervozita malých herců 
více než zřejmá, atmosféra v herně, 
dočasně přetvořené na divadlo, 
byla výborná. Častý potlesk nad-
šených diváků byl pro děti nejen 
fantastickým zážitkem, ale hlavně 

pořádnou odměnou za vyvinuté 
několikaměsíční úsilí.

Každé vítězství by se mělo 
pořádně oslavit a nejinak tomu 
bylo i tentokrát. Po představení 
následovala středověká hostina, 
na kterou všichni donesli nějaký 
„středověký pokrm“ a při dobrém 
jídle a pití si tak mohli příjemně 
popovídat a začít se těšit na blížící 
se prázdniny.

Pro ty,kteří se chtějí  také pou-
čit a zároveň pobavit ,je záznam 
z představení k dispozici na škol-
ním webu www.zslabska.cz.

Mgr. Kateřina Ježová
třídní učitelka ZŠ Labská

Historické divadlo Gourmet

Neobvyklý způsob přípravy těsto-
vin s omamující vůní moře a bílého 
vína

Co potřebujeme na dvě porce:
200 g tagliatelle (širší dlouhé nudle 
stočené do závitku – hnízda)
600 g mražených mořských plodů
200 g cherry rajčátek
2 dcl bílého vína
2 stroužky česneku
zelená petrželka
panenský olivový olej extra virgin
sůl

Příprava:
Do rozpáleného panenského oleje 
dáme dva stroužky česneku, při-
dáme mírně rozmražené mořské 
plody a necháme je spolu resto-
vat. Po chvíli přilejeme bílé víno 
a přidáme tagliatelle, které roz-
prostřeme po celé ploše kastrolu. 
Podle potřeby přidáme vodu, aby 
těstoviny byly potopené a nechá-
me v klidu vařit. Vylovíme stroužky 
česneku a přidáme cherry rajčát-
ka. Jakmille budou těstoviny „al 
dente“, odstavíme kastrol z plotny. 
Podle chuti dosolíme, posypeme 
nasekanou čerstvou zelenou petr-
želkou a pokapeme olejem.

Tagliatelle po rybářsku

Tenisová škola 

Vážení rodiče, občané, bývalí 
žáci ZŠ Labská, po takřka 30 le-

tech působení na zdejší škole jsem 
se rozhodl ukončit aktivní profesní 
působení a odejít k 1. 8. tohoto 
roku do starobního důchodu.

Za celou dobu řídící i pedago-
gické činnosti jsem měl to štěs-
tí, že jsem mohl spolupracovat 
s výborným nejen pedagogickým 
kolektivem, ale i s kolektivem pro-
vozních pracovníků či pracovnic 
školní kuchyně.

Ze školy vyšli žáci, kteří se v dr-
tivé většině výborně uplatňují 
v různých oborech. Škola vycho-
vala a připravila pro život řadu vy-
nikajících odborníků, špičkových 
sportovců, umělců, ale hlavně 
a především svědomité a praco-
vité lidi, kteří jsou přínosem pro 
naši společnost.

To vše by se však nedařilo bez 

důvěry a spolupráce s rodiči. Proto 
bych chtěl touto cestou poděko-
vat rodičům našich žáků za jejich 
vstřícnost, ztotožnění se s cíli školy 
a její podporu.

Děkuji také touto cestou před-
stavitelům obce, u kterých jsem po 
celou dobu svého působení v dr-
tivé většině nacházel pochopení, 
uznání práce i snahu škole pomoci.

Odcházím s pocitem, že větši-
na věcí na škole se podařila a že 
v budoucnu bude na co navázat.

Novému řediteli, panu Petru Ur-
bánkovi přeji, aby se mu práce da-
řila, nacházel v ní uspokojení a aby 
na škole prožil tak krásné roky, jako 
jsem měl možnost prožít já.

Všem rodičům současným i bu-
doucím přeji hodně zdraví a rado-
sti při výchově svých dětí.

Lubomír Strnad, ředitel ZŠ Labská

Poděkování na závěr

Hudební škola 
YAMAHA

Vás srdečně zve na bezplat-
né ukázkové lekce hudeb-

ních „přípravek“ které se konají 
ve středu 5. září v ZŠ Bosonož-
ská. Robátka pro nemluvňata 
od čtyř do 17 měsíců v 9 hod., 
První krůčky k hudbě pro ba-
tolata od 18 měsíců do čtyř let 
v 10 hod. 
w w w.yamahaskola.cz/brno, 
polakova@yamahaskola.cz, tel. 
603 943 213

Připravuje PODZIMNÍ TRIMEST teniso-
vých kurzů, který začíná od 24. 9. 2012. Pro 
všechny předškoláky, školáky i dorost jsme 
připravili zdarma seznamovací odpoledne 
s tenisem při ZŠ Svážná ve čtvrtek 13. 9. 
v 17.30 hodin.

Od podzimu navíc nové středisko při ZŠ 
Kamínky. Ukážeme Vám jak probíhá trénin-
ková hodina a rádi zodpovíme Vaše dotazy 
ohledně tenisu.S výukou dětí máme bohaté 
zkušenosti, jde nám především o zapojení 
všech svěřenců do cvičení a her po celou dobu 
tréninku. Přesvědčte se, že tenis je pro děti 
vhodná mimoškolní sportovní aktivita. Jde 
o individuální sport, který učí děti vytrvalosti, 
soustředěnosti a umění fair – play. Zároveň 
podporuje zdravý rozvoj dítěte, jeho pohybové 
i psychické vlastnosti.

Tím nejlepším co můžeme našim dětem dát, 
je pohyb a pokud vaše dítě není na kolektivní 
sporty, tenis je ideální alternativou.

Neváhejte tedy a společně s rodiči přijďte 
strávit příjemné sportovní odpoledne.

Těšíme se na Vás! Informace získáte na 
www.tallent.cz  nebo na tel: 603 527 172.



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Prázdniny 20128

Jsou tak hezké a milé! 
Udělejte si tyto jedno-
duché korálky k letnímu 
oblečení. Dnes vám chci 
ukázat, jak rychle si sami 
s kouskem látky a s  dřevě-
nými korálkami, můžete 
vyrobit jednoduchý letní 
doplněk. Nejvhodnější je 
tenká bavlna nebo hed-
vábí.

Potřebujete:
na 70–76 cm dlouhý řetěz bu-

dete potřebovat cca 180 x 8 cm 
dlouhý kus jemné látky, asi 5 i více 
(podle vaší volby) dřevěných ko-
rálků o průměru 20 mm.

Z látky ušijte na šicím stroji 
tunýlek. Otočte ušitý tunýlek na 
lícovou stranu pomocí zavíracího 
špendlíku.Pak kuličku po kuličce 
zavažte na uzel, dokud nebudete 
mít požadovanou délku náhrdel-
níku. Uzavřete na obou koncích 
uzlem.

Zapošijte konce tunýlku a zavaž-
te na mašli nebo konce zkraťte na 
požadovanou délku a na koncích 
přišijte patentku.

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Letní korálky

Z naší farnosti
Pořízení nových zvonů 
a šedesátá léta

(pokračování z předchozího čísla)

Ještě jeden pozůstatek z války 
tížil farníky v Lískovci. Místo 

slavnostního nedělního vyzvá-
nění čtyř zvonů, zval je k oslavě 
nejsvětější oběti pouze jeden zvon 
a ten byl ještě vypůjčený ze sta-
robrněnského kláštera. Nastalo 
mnoholeté úsilí o pořízení nových 
zvonů. Hospodářská ani politická 
situace ve státě však zatím po-
řízení zvonů neumožňovala. Ke 
zlepšení situace došlo až koncem 
padesátých let. A tak až v polovině 
ledna 1957 dostala fara povolení 
ke sběru barevných kovů na nové 
zvony. Jak se později ukázalo, zís-
kání povolení bylo tím nejtěžším 
úskalím v celé věci. 16. ledna byly 
objednány u n. p. Kovolit v České 
u Brna dva zvony váhy asi 490 kg 
a 340 kg. Po vyhlášení sbírky lidé 
obětavě přinášeli, co mohli, a ne-
jeden památný mosazný hmoždíř 
po babičce byl dán na zvony. Také 
peněz přibývalo. Již 8. února byla 
proto rozšířena objednávka a byly 
přiobjednány další dva zvony 
o hmotnosti asi 228 kg a 156 kg. 
Za měsíc od vyhlášení sbírky byly 
barevné kovy odvezeny do České 
a již 22. března byla ve zvonárně 
provedena kolaudace zvonů. Ob-
jednány byly čtyři zvony v rozsahu 
váhy a ladění jako v Lískovci před 
druhou světovou válkou, ulité Ru-
dolfem Manouškem starším. Nyní 
zvony konstruoval Rudolf Manou-
šek mladší.

Slavnost posvěcení (dnes po-
žehnání) nových zvonů se konala 
na Smrtnou neděli dne 7. dubna 
1957 za velké účasti lidu.

Svěcení čtyř zvonů byla jistě mi-
mořádná událost v životě farnos-
ti. Nebyla však jedinou. V letech 
1958–1968 byla provedena řada 
dalších stavebních zásahů a úprav. 
V červenci r. 1958 byl přestěhován 
kříž z Hraniček na rozhraní polí 
Lískovce, Moravan a Ostopovic - 
na Reky, kde stál starý dřevěný 
kříž. V Lískovci byl vybudován 
nový most přes potok, a proto se 
musela odsunout socha sv. Jana 
Nepomuckého asi o 5 m.

O tři roky později v roce 1961 
byla provedena oprava elektric-
kého vedení v kostele, kterou pro-
vedl zcela zdarma včetně dodání 
materiálu pan Josef Kristek. Rov-
něž byl zakoupen a nainstalován 
nový křišťálový elektrický lustr.

Došlo i na opravu bohunické 
kaple, kde začal praskat strop a zdi 
se začaly rozestupovat.

V roce 1963 se muselo opravit 
dláždění kolem kostela, které bylo 

během opravy silnice poškozeno 
stavebními stroji. Varhanáři z Bo-
hunic v srpnu opravili varhany. Na 
ulici El. Přemyslovny v Lískovci byla 
opravena Boží muka, která byla již 
napůl rozpadlá. 

V roce 1966 bylo v kostele po-
řízeno nové mozaikové okno nad 
sakristií a nové lavice pro děti. Byla 
také opravena fasáda u vchodu 
kostela a na faře.

Změny se dotkly i obsazení 
správce farnosti, když 1. srpna 1959 
odešel P. ThDr. Vojtěch Josef Kuče-
ra do Blanska a administrátorem 
v Lískovci se stal blanenský farář P. 
Jindřich Hladík, který v naší farnosti 
působil až do srpna roku 1969.

V roce 1967 došlo k velké událos-
ti. Po dvaceti letech se mladí mohli 
připravovat ke svátosti biřmování. 
Přihlásilo se 98 lidí. Svátost biřmo-
vání pak uděloval 25. června pan 
kapitulní vikář Dr. Kratochvíl.

Doba nejtěžšího útlaku postup-
ně polevovala. V šedesátých letech 
došlo k propouštění i rehabilitaci 
některých politických vězňů. Pro-
tože byla zastavena činnost křes-
ťanských sportovních, kulturních 
i politických organizací, převzala 
provádění kulturních akcí (jako na-
příklad hody, ostatky, divadelní hry, 
různé besídky pro děti) organizace 
svazu dobrovolných hasičů (Česko-
slovenský svaz požární ochrany).

(Výtah z diplomové práce 
R. Chaloupky Vznik 

a vývoj farnosti z roku 2004)
Zpracovala 

Magdaléna Dvořáčková
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Oznámení

Dětský folklorní soubor ISKERKA ( iskerka je valašsky sedmikráska),
působící v Brně, Králově Poli,  přijímá školáky a mládež do souboru.
Přijímáme zájemce o lidový tanec i naprosté začátečníky, bez konkurzu!
Začínáme 17. 9. 2012 a 18. 9. 2012,  potom, vždy každé pondělí a úterý, dle věku školních 
dětí a mládeže, nábor není časově omezen.

Nácviky termíny:  pondělky – oddělení dětské: od 17.00 do 19.00hod, děti od 6 do 12 let
úterky – oddělení mládeže: od 17.00 do 19.00 hod, mládež od 12/13 do 18 let ( lze až 
do 26 let)

Místo nácviků: Základní škola Košinova,  Košinova ul. 22, Brno – Královo Pole, školní družina.
Kontaktní adresa: Vangorová Vladimíra, Merhautova  177, 61300 Brno
telefon:  605 11 11 96, e-mail: iskerka@seznam.cz ,  www.iskerka.wz.cz

Střípky z rady
Informace z usnesení 49. Rady MČ 

Brno-Starý Lískovec ze dne 23. 5. 2012
 – souhlasila s tím, aby se v roce 2012 
nenavyšovalo nájemné za pronájem ne-
bytových prostor a pronájem bytů pro 
příjmově vymezené osoby o nárůst ce-
loroční míry inflace, která je stanovena 
Českým statistickým úřadem (indexem 
růstu spotřebitelských cen v průměru za 
celý rok k roku předchozímu) a pro rok 
2012 činí pouze 1,9 %
 – schválila název pro nově vznikající ulici 
„Pod školou“
 – vzala na vědomí přidělení grantu Nadací 
OKD ve výši 540 000 Kč v programu Sídliště 
žije, na realizaci projektu „Přírodní zahrada 
s přírodními herními prvky“; schválila 
veřejnou zakázku malého rozsahu „Zajiš-
tění komunitního plánování a zpracování 
studie a projektové dokumentace přírodní 
zahrady s  přírodními herními prvky v okolí 
CVČ Linka, ulice Kosmonautů 4, pozemek  
p.č. 2468 k.ú. Starý Lískovec“ a oslovení 
firem k provedení cenové nabídky
 – schválila pro zajištění veřejné zakázky 
malého rozsahu „Pasportizace veřejné ze-
leně v MČ Brno-Starý Lískovec“ zhotovitele 
Projekce zahradní, krajinná a GIS spol. s.r.o.
 – schválila uzavření smlouvy o pronájmu 
zábradlí pro umístění reklamy, ul. Vltav-
ská u domu č. 6, p. č. 2738/1 k. ú. Starý 
Lískovec od 1. 6. 2012 na dobu neurčitou 
podle návrhu
 – doporučila OVŠ Brno-Starý Lískovec, 
aby ve věci žádosti o vyhrazené parkovací 
stání pro pana I.F., bytem Kosmonautů 19, 
625 00 Brno vydal zamítavé rozhodnutí 
a respektoval doporučení usnesení RMČ 
č. 24/76 ze dne 8. 7. 2009
 – schválila podání žaloby o vyklizení bytu 
č. 5 na ul. Labská 37, bytu č. 31 na ul. 
Sevastopolská 11
 – doporučila Zastupitelstvu MČ zřídit Fond 
bytové výstavby MČ Brno-Starý Lískovec 
a schválit Statut fondu bytové výstavby
 – doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Starý 
Lískovec schválit převod finančních pro-
středků ve výši 10 % kladného výsledku 
hospodaření vedlejší hospodářské činnosti 
za rok 2010 a za rok 2011 do hlavní činnosti 
a schválit RO č. 16
 – doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Starý 
Lískovec schválit RO  č. 17 a schválit uza-
vření smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
finanční výpomoci Základní škole Brno, 
Labská 27
 – schválila smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Statutárního města Brna, MČ 
Brno-Starý Lískovec a mezi příjemcem 
dotace s číslem smlouvy 099 300 12 00066
 – udělila souhlas Mgr. Lubomíru Strnadovi, 
řediteli ZŠ Brno, Labská 27 vystupovat jako 
zadavatel veřejné zakázky nad 100 000,- Kč 
bez DPH. Zakázka se týká dotací na projekt 
„EU – peníze školám“.
 – pověřila ředitelku ZŠ a MŠ Brno, Elišky 
Přemyslovny 10, Mgr. Margitu Kotáskovou 
k podání žádosti o zápis změny v rejstříku 
škol a školských zařízení týkajících se za-
psání výdejny stravy mateřské školy
 – doporučila Zastupitelstvu MČ Brno-Starý 
Lískovec schválit RO č. 18

 – vzala na vědomí výsledek konkursního 
řízení ze dne 18. 5. 2012; souhlasila se 
jmenováním Mgr. Petra Urbánka na místo 
ředitele ZŠ Brno, Labská 27

Informace z usnesení 50. Rady MČ 
Brno-Starý Lískovec ze dne 6. 6. 2012

 – schválila Smlouvu o sdružených služ-
bách dodávky elektřiny ze sítě nízkého 
napětí, předmětem smlouvy je změna 
sazby distribuce pro odběrné místo U Pošty 
0/K/1684/16, 625 00 Brno – vodní prvek
 – schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 09 9 400 12 00057 – soudní znalec
 – schválila smlouvu o dílo č. 09 9 500 12 
00073, předmět smlouvy je zpracování 
pasportizace veřejné zeleně v MČ Brno-
Starý Lískovec
 – schválila pro realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Zajištění komunitního 
plánování a zpracování studie a projektové 
dokumentace přírodní zahrady s  přírodní-
mi herními prvky v okolí CVČ Linka, ulice 
Kosmonautů 4, pozemek  p.č. 2468 k.ú. 
Starý Lískovec“ zhotovitele Partnerství, 
o.p.s., Údolní 33, 602 00 Brno
 – schválila firmu VARSTA, s.r.o. jako zho-
tovitele realizace veřejné zakázky „Mo-
dernizace výtahů v Brně-Starém Lískovci“
 – schválila nové výběrové řízení na akci 
„Veřejné prostranství u polikliniky V. a VI. 
etapa“; souhlasila s tím, aby firma ikis, 
s.r.o., zahájila činnost pro zahájení zjed-
nodušeného podlimitního řízení na akci: 
Veřejné prostranství u polikliniky

Informace z usnesení 51. Rady MČ 
Brno-Starý Lískovec ze dne 11. 6. 2012

 – vzala na vědomí výsledek konkursního 
řízení  ze dne 8. 6. 2012; souhlasila se 
jmenováním Mgr. Lucie Žigárdyové na mís-
to ředitelky MŠ Brno, ulice Kosmonautů 2
 – vzala na vědomí výsledek konkursního 
řízení ze dne 8. 6. 2012; souhlasila se 
jmenováním paní Hany Milotové na místo 
ředitelky MŠ Brno, Oderská 2
 – vzala na vědomí výsledek konkursního 
řízení ze dne 8. 6. 2012; souhlasila se 
jmenováním paní Ireny Andrlíkové na 
místo ředitelky MŠ Brno, Labská 7

Informace z usnesení 52. Rady MČ 
Brno-Starý Lískovec ze dne 20. 6. 2012

 – neschválila zpracování aktualizace ener-
getického auditu pro MŠ Kosmonautů 2
 – schválila provedení navrhovaných úprav 
v prostorách VŠOaH, v učebně ve 3. patře 
bloku D dle  přiloženého nákresu na nákla-
dy VŠOaH, s.r.o., Bosonožská 9
 – schválila Smlouvu o organizaci a výkonu 
veřejné služby
 – souhlasila s umístěním automatu na mléko 
společnosti Apeleka s r. o., Rysova 39, Brno   
v prostoru veřejného prostranství u polikli-
niky na ul. U Pošty na pozemku p.č. 2456 
k. ú. Starý Lískovec
 – nesouhlasila s proplacením částky uhra-
zené za odtah vozidla žadateli P.K. ve výši 
1 920,- Kč
 – nesouhlasila s proplacením částky uhra-
zené za odtah vozidla žadateli F.T. ve výši 
600,- Kč

 – schválila Pravidla pro zadávání a výběr 
dodavatelů veřejných zakázek financova-
ných z rozpočtu MČ Brno-Starý Lískovec
 – nepřijala usnesení ve věci vyvěšení mo-
ravské vlajky
 – schválila smlouvu o dílo č. 09 9 500 12 
00074, předmětem smlouvy je Zajištění 
komunitního plánování a zpracování studie 
a projektové dokumentace přírodní  zahra-
dy s  přírodními herními prvky v  okolí CVČ  
Linka, ulice Kosmonautů 4
 – schválila konání akce „Den radnice“ na 
veřejných prostranstvích přilehlých k ul. 
Bosonožská v termínu 6. října 2012; sou-
hlasila s umístěním stánků lidových ře-
mesel a občerstvení, event. stánků s dalším 
sortimentem v této lokalitě
 – souhlasila s textem výzvy k podání na-
bídky na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu ,,Koupě nového konvektoma-
tu do školní jídelny pro ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny v Brně-Starém Lískovci“, 
s oslovením uchazečů k podání cenové 
nabídky
 – schválila reklamaci díla Následná péče 
– údržba nově vzniklé a zrekonstruované 
veřejné zeleně v rámci I.–III. etapy stav-
by „Veřejné prostranství u polikliniky ve 
Starém Lískovci
 – schválila zadávací dokumentaci pro za-
dání veřejné zakázky s názvem „Veřejné 
prostranství u polikliniky V. a VI. etapa“, 
jejímž zpracovatelem je firma ikis, s.r.o, 
návrh uchazečů které lze oslovit, tak aby 
bylo vyhověno zákonu.

Informace z usnesení 53. Rady MČ 
Brno-Starý Lískovec ze dne 27. 6. 2012

 – schválila smlouvu o dílo č. 09 9 500 
11 00083, předmět smlouvy – dodání 
a montáž 20 ks laviček Sonáta AU057P 
a AU059P
 – vzala na vědomí sdělení TJ Tatran Starý 
Lískovec o.s. ze dne 30. 4. 2012 ve věci 
studie ošetření smrků
 – schválila hodnotící komisi pro otevírání 
obálek s nabídkami uchazečů na akci „Mo-
dernizace výtahů v Brně-Starém Lískovci“; 
schválila hodnotící komisi pro posouzení 
a hodnocení nabídek uchazečů
 – schválila odeslat výzvu k podání cenové 
nabídky na doplnění mobiliáře na „Ve-

řejném prostranství u polikliniky“ až po 
podepsání nové smlouvy o dílo s vybraným 
uchazečem na akci „Veřejné prostranství 
u polikliniky ve Starém Lískovci V. a VI. 
etapa“
 – souhlasila s realizací veřejné zakázky ma-
lého rozsahu ,,Projektová dokumentace na 
parkovací stání k objektu Oderská 4, Brno-
Starý Lískovec“, s textem výzvy k podání 
nabídky, s oslovením uchazečů k podání 
cenové nabídky
 – souhlasila s realizací stavebních prací 
„Rekonstrukce víceúčelového školního 
hřiště ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny v Brně-
Starém Lískovci“, s textem výzvy k podání 
nabídky, s oslovením uchazečů k podání 
cenové nabídky
 – neschválila uzavření Dohody o centralizo-
vaném zadání veřejné zakázky na centrální 
nákup elektrické energie a zemního plynu 
pro statutární město Brno
 – schválila podání trestního oznámení 
na neznámého pachatele pro podezření 
ze spáchání trestného činu pomluvy ve 
smyslu ust. § 184 odst. 2 trestního zákona
 – schválila uzavření Smluv o zajištění re-
klamní činnosti mezi Statutárním měs-
tem Brnem, Městskou částí Brno-Starý 
Lískovec, na straně poskytovatele a dále 
uvedenými subjekty, na straně zájemce: 
ikis, s.r.o.; PROFIPLAST spol. s r.o.; TECHEM 
spol. s r.o.; Brněnské vodárny a kanalizace 
a.s.; IMOS  Brno a.s.; HICON – dopravní 
značení s.r.o.
 – vzala na vědomí Aktuální stav výběro-
vého řízení na akci „Zviditelnění přechodu 
pro chodce na ulici Jemelkova Brno, Starý 
Lískovec“, uzavření smlouvy o dílo č. 09 
9 500 12 00054
 – souhlasila s uzavřením Dohody o narov-
nání mezi smluvními stranami Statutární 
město Brno, Městská část Brno-Starý Lís-
kovec, na straně objednatele a KP stavby 
s.r.o, předmětem je uhrazení pozastávky  
ve výši 10 % z ceny díla
 – vzala na vědomí námitku proti nespráv-
nému postupu zadavatele (příloha č.1) na 
akci „Modernizace výtahů v Brně-Starém 
Lískovci“ a po prostudování; schválila ozná-
mení rozhodnutí zadavatele (příloha č.2) 
nevyhovět námitkám stěžovatele firmy 
VÝTAHY, s.r.o. 
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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

 � Koupím byt i zadlužený. Peníze do 2 dnů. T: 722 566 099

 � Počítačové služby – kvalitně, levně. www.bednapc.cz Tel. 608 880 107

 �Hledám výměnu OB 3+1 za byt do priv. Tel. 777 507 090, 
e-mail: vymbyt.liskovec@seznam.cz

 �Hledám byty 1+kk – 2+kk k investici za účelem pronájmu v Bohu-
nicích, Starém Lískovci a Novém Lískovci. Hotovost. 773 349 381, 
kopecny.byt@seznam.cz

 � Pro zahraniční klientku naší advokátní kanceláře hledám k investici 
byt pouze v Bohunicích nebo St. Lískovci. Za všechny nabídky předem 
děkuji. 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

 �Nabízím úsporu el. energie, montáž pohybových čidel do panelových 
domů. Tel. 606 825 901.

 � Čištění koberců a čalouněného nábytku. Tel. 605 983 853.

 � VÝROBA SKŘÍNĚK NA MÍRU. Vyrobíme vám jakoukoliv skříňku dle 
vašeho zadání. 

 – Nyní akce 30% sleva na:
 – ohraněné naformátované dílce dle vašeho přání
 – výběr z 300 dekorů
 – lamino, masiv smrk a buk, OSB
 – cena je bez montáže a vrtání (možno dodat)

 Domestav, Špitálka 23, Brno, www.kovaninabytkove.cz, M: 776 334 190.

Inzerce

STAROLÍSKOVECKÝ ZPRAVODAJ • Vydává statutární město Brno, MČ Starý Lískovec, Klobásova 9 • 10–12 vydání ročně • IČO 4499278509 • Tel.: 547 139 220 • 
Registrováno pod číslem MK ČR E12 092 • Šéfredaktor: Martin Zezula • Den vydání 17. 8. 2012 • Příspěvky zasílejte na e–mail: noviny@staryliskovec.cz • Redakce si 
vyhrazuje právo příspěvky krátit a jinak upravovat.• Určeno obyvatelům MČ Brno-Starý Lískovec • Zdarma • Náklad 6 000 ks • Tisk a inzerce Tomáš Psota, tel.: 511 115 794, 
e-mail: inzerce@zpravodajebrno.cz

 � Prodám pozemek (zahrada) 1.200m2 v obci Kadolec u Křižanova 
150 000Kč. Tel.728 380 459.

 � Vyměním OB 1+0 za OB 2+kk nebo 1+1 ve St. Lískovci. Plocha je 
34 m2. Tel. 732 262 588.

 � Prodám stěnu do dětského pokoje s psacím stolem. Levně. 
Tel. 732 201 972.

 � Prodám v Ostopovicích pozemek 0,0386ha s chatkou 4,50 x 4,80 m. 
Cena dohodou. Volat po 16.h. Tel. 607 175 373

 � Vyměním OB 3+1 po úpravách v Líšni, pokoje 22 m2 , 12 m2, 12 m2, 
kuchyň 10,80 m2, předsíň 12 m2, za 2+1, 2kk nebo 1+1 po GO – vše 
bez doplatku. Tel. 777 271 226 
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Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.
Nepřetržitý svoz zesnulých

tel.: 533 424 046
www.nostalgie.cz

Objednávková místa:
Křídlovická 31, Brno
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.

Tel.: 533 42 40 42
Parkování ve dvoře

Vídeňská 14, Brno
Po–Pá: 8.00–16.00 hod.

Tel.: 543 21 33 28
Mendlovo nám. 8, Brno

Po–Pá: 7.30–15.30 hod.
Tel.: 543 21 23 11

VYKUPUJEME
BYTY/DOMY/POZEMKY

vyřešíme:
• exekuce, dluhy • privatizace

• následné bydlení
realitní poradenství nezávazně a zdarma

19 let zkušeností
tel.: 774 71 41 71
(stačí sms nebo prozvonit)

s tímto inzerátem sleva 10 %

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

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

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

Potřebujete rychle peníze?

602 286 666
www. .cz

Rychle až do domu
už od 5000 Kč

přímo od nás

Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla

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

do Řecka, Turecka 
a Bulharska letecky z Brna

z Brna do Řecka 
i autobusem

skvělé nabídky LAST MINUTE

Brno, Minoritská 1, tel: 542 210 800

www.aeolus.cz

21 let vám pomáháme bydlet a podnikat

Pro naše klienty hledáme 
rodinné domy a byty (2+kk, 3+1)

ve Starém Lískovci

Tržně oceníme Vaši nemovitost
Nachystáme veškeré smlouvy
Ověříme podpisy na všech dokumentech
Bezpečně uschováme vaše peníze u advokáta
Zajistíme znalecký posudek
Připravíme daňové přiznání a podáme na FÚ

Nachystáme 
Ověříme podpisy
Nachystáme 
Ověříme podpisy
Bezpečně
Ověříme podpisy
Bezpečně
Zajistíme 
Bezpečně
Zajistíme 

Tržně oceníme 
Nachystáme 

Připravíme 
Zajistíme 
Připravíme 

222222

333333

444444

555555

111

666666

www.realspektrum.cz Volejte zdarma 800 800 099

Pomůžeme vám zdarma s prodejem 
    nemovitosti krok po kroku

 na všech dokumentech
u advokáta

 s prodejem 

Privatizace bytů 
ve vašich domech

Tel: 542 210 700, 603 236 056, 733 130 969

NEMÁTE FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA ODKOUPENÍ VAŠEHO 
BYTU, KTERÝ JDE DO PRIVATIZACE?

MÁTE DLUH NA NÁJMU NEBO EXEKUCI NA VAŠEM BYTĚ?

✓	máme osvědčené řešení při odkupu vašeho bytu
✓	nabízíme nejvyšší možné finanční vyrovnání!
✓	při uzavření smlouvy obdrží každý klient provizi
✓	BEZPLATNÁ KONZULTACE, 12tiletá praxe kanceláře 

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  
prodat 
nemovitost?
Zajistíme Vám vše potřebné 

pro Váš spokojený prodej.  
                                                                           

V rámci prodeje nabízíme:
•	 	inzerce	nemovitostí	prostřednictvím	

firemních	stránek	většiny	
významných	realitních	serverů

•	 	doprovázení	zájemců	na	prohlídky	
a	zpracování	záznamů

•		vypracování	smluv	podkladů	
nezbytných	k	převedení	nemovitosti	
(katastr,	družstvo)

•	 	konzultace	s	právním	oddělením
•		poradenství	s	přípravou	přiznání	

k	dani	z	převodu	nemovitostí	
vč.	samotného	vyhotovení	

V případě zájmu se obraťte 
na tel. č.: 602 511 998  

Váš	realitní	makléř	Toufarová	Ivana

Prestižní bezpečnostní 
agentura AVES PLUS 
přijme pracovníky 
s částečným nebo plným invalidním 
důchodem na pozice 

recepční/vrátný. 
Tel. 548 423 274, 602 941 792.

Životopisy zasílejte na 
personalnibrno01@avesplus.cz, 

v předmětu uveďte: recepční Brno.

ZLATNICTVÍ
Vídeňská 24

ŠPERKY + OPRAVY
Kvalita a mírné ceny

Tel. 543 212 520
9.30–12.00/13.00–17.30

Toto je kupón na slevu 10 %
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CITOM interiér
Libor Tomešek

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

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

sítě proti hmyzu…
garážová vrata

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Tel.: 543 424 222
prodej@autonova.cz
www.autonova.cz

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

Šampionát teď probíhá i u prodejců vozu 
ŠKODA. Roomster Champion
u Vás zaboduje především dynamickým 
čtyrválcovým turbomotorem s nízkou 
spotřebou, extra výbavou a jedinečnou 
cenou vozu, která podtrhuje celou 
nabídku. Navíc pro věrné zákazníky máme 
připraven exkluzivní BONUS.
Bližší informace u Vašeho obchodníka 
ŠKODA či na ŠKODA Info-line 800 600 
000.

ŠKODA Roomster Champion
Championi skórují hned 4krát

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Roomster 
Champion: 5,7–6,4 l/100 km a 134–149 g/km

V  odděleních našich družinek začali někte-
ří pracovat na projektu staveb diorama s  téma-
ty „sportoviště“, „město“, „vesnice“ a „příroda“. Na 
projektech pracují skupinky dětí a k výrobě si vybí-
rají všechny možné dostupné materiály. Jelikož má 
každá skupinka jinou techniku, je každý projekt 
osobitý a jedinečný.

Zajímavým byl pro děti také výukový program 
Městské policie Brno „Nevidím“, kde si děti samy 
vyzkoušely pomocí slepecké hole a textilních kla-
pek na oči pocity nevidomého člověka v dnešním 
rušném světě. V křesle pro hosta jsme hned poté 
přivítali strážníka Mgr. Martinu Handlovou, která 
dětem přiblížila dopravní situaci v bydlišti, jak rea-
govat při setkání se psem, bezpečnost při kontaktu 
s cizími lidmi a další preventivní situace. Projekt 
„Poznej svého strážníka“ brněnské městské policie 
jsme tímto vzali doslova a odcházeli jsme z besedy 
s naší strážkyní v družném hovoru.

V Tea-dílnách děti vyráběly šperky a zajímavé 

figurky z  „fimo“ hmoty. S paní knihovnicí Deni-
sou Rothovou a jejími knížkami strávily příjemné 
chvíle při besedě „Teta to zase plete“.

Vychovatelky ŠD

HODINOVÝ MANŽEL
aneb VÁŠ DOBRÝ SOUSED

Pěkný den, chci Vás informovat, že provádím:
 elektroinstalatérské práce,
 drobné domácí řemeslnické práce (vodoinstalatérské, zednické…),
 zakázky většího rozsahu (pokládku podlahových krytin, malování…),
 základní údržbu zahrad, 
 kácení stromů včetně rizikového za použití horolezecké techniky,
 montáž sítí proti holubům.

Samozřejmostí je, že vše provedu kvalitně, rychle a čistě.
Volejte na tel.: 776 123 129

Daniel Srnec, Oblá 403/35, Brno-Nový Lískovec, e-mail: dan.srnec@seznam.cz

Kuchyňské a bytové studio HEZKÝ DOMOV

Za Vodojemem 22, Brno - Bosonohy
tel.: 547 227 325, 603 523 155

NOVÉ KUCHYNĚ 
od českého výrobce

www.hezkydomov.cz

HEZKÝ DOMOV mít je skvělé, 
zařídí ho firma Welle :)

KUCHYNĚ  /  SKŘÍNĚ  /  DVEŘE  /  NÁBYTEK

aktuální 

AKCE 

naleznete na 

našich
 str

ánkách

welle inzerat 93x134 KUCHYN stary liskovec2012.indd   1 6/7/2012   11:01:53 AM

EDUCAnet - Střední odborná
škola a gymnázium Brno, o.p.s.
Arménská 21, Brno-Bohunice
Tel.: 774 073 317, 774 773 359
E-mail: brno@educanet.cz
Web: brno.educanet.cz

 Nabízíme kurzy pro žáky ZŠ, SŠ, studenty VŠ, matky na RD, pracující i seniory
 Kurzy budou probíhat v odpoledních až večerních hodinách
 Přihlášku (na webu) posílejte e-mailem nebo poštou do 31. 8. 2012

• Anglický jazyk • Německý jazky • Španělský jazyk
• IT a programování (JAVA, HTML, CSS, PHP)
• Do světa bez CK - kurz zaměřen na ind. cestování

OdbOrné kurzy prO veřejnOst
(říjen 2012 až květen 2013)

eduCAnet brno
člen sítě soukromých středních škol

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

 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 SÍTĚWWW.AKADEMIE-REALIT.CZ

770 990 830
Výkup bytů a RD
Prodej a pronájem nemovitostí
Konzultace s právníkem zdarma
Stěhování pro klienty

1. NA REALITNÍM TRHU

REALITNÍ GIGANT
V BRNĚ A OKOLÍ

JSME PŘIPRAVENI!


