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Starolískovecké vinobraní

Podzim v MŠ Labská

Na skok do školy
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Početný dav se začal na místě 
(tedy na Vícegeneračním hřišti 

v ulici Bosonožská) scházet už před 
jednou hodinou odpolední, na 
kterou byl naplánován ofi ciální 
začátek. Tuto dobu mohli napří-
klad závodníci využít k registra-
ci, pokud ji ještě nestihli. I letos 
byl totiž jedním z hlavních bodů 
programu velký závod, respekti-
ve řada závodů na inline bruslích 
v mnoha kategoriích.

I díky tomu program plynule 
ubíhal – jednotlivé závody byly 

prokládány dalšími body, předsta-
veno bylo nové vozidlo lískovec-
kých dobrovolných hasičů (více 
v samostatném článku), to bylo 
lákadlem zejména pro mladší ná-
vštěvníky. Uznání od vedení měst-
ské části se dostalo i policistům, 
kteří v srpnu zakročili u prodejny 
Albert proti ozbrojenému útoč-
níkovi.

Ke slovu (či spíše k písním) se 
dostala i zpěvačka Heidi Janků, 
když skoro hodinovým blokem 
vyplnila jednu z přestávek mezi 

Už to začíná být standardní příběh. Ať je podzim jakýkoliv, 
den, na který je ve Starém Lískovci naplánován Den radnice, 
připomíná spíše jaro či léto. A bylo tomu tak i letos, kdy byl 
na pořadu čtvrtý ročník této již tradiční akce.

Čtvrtý Den radnice si návštěvníci opět užili
závody a přiměla řadu návštěvníků 
i k tanci. 

Mezičas bylo možno vyplnit 
i prohlídkou stánků s řemeslnými 
výrobky a nákupem v nich, zájemci 
si mohli ozkoušet taje glitrového 
tetování, ochutnat domácí perníčky 
– prostě a jednoduše, ačkoliv akce 
trvala po řadu hodin, nenudil se 
během jejího průběhu nikdo. 

Zlatým hřebem byl pro mnohé 
závěrečný bod programu – strážní-
ci městské policie předvedli něko-
lik názorných ukázek, jak s pomocí 
čtyřnohých kolegů zpacifi kovat 
i sebehrozivěji vypadajícího pa-
chatele (tuto nevděčnou roli sehrál 
pochopitelně také policista,...  

(Pokračování na str. 2)
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Naši jubilanti

Poděkování

MŠ Bosonožská děkuje pedagogům a žákům devátých tříd 
Základní školy Bosonožská za pomoc při výměně písku v pís-

kovištích na zahradě školy a Střední škole Stavebních řemesel 
v Bosonohách, za navázání dlouhodobé spolupráce při nezbytných 
opravách a technické údržbě budovy školy.

Práce všech žáků a studentů proběhla rychle, kvalitně a pro MŠ 
byla velkým přínosem.  Mnohokrát děkujeme  

Mgr. Šárka Pantůčková , ředitelka MŠ

Čtvrtý Den radnice
(Dokončení ze str. 1)

...ale vyzkoušel si ji i jeden od-
vážlivec z publika). Dva rotvajleři 
zanechali zejména v dětech silný 
dojem a nebylo by asi divu, kdy-
by se počet lískoveckých psů zase 
o něco rozrostl.

S přicházejícím večerem byl už 
pomalu čas se rozejít, byť se dětem 
domů nejspíš ještě nechtělo. Ne-
zbývá než doufat, že i další ročníky 
nyní již spolehlivě zavedené akce 
budou alespoň tak vydařené, jako 
byl ten čtvrtý.

Martin Lísal

Adámková Ludmila
Axmanová Irena
Basovníčková Anna
Berková Dana
Bůček Jiří
Budaiová Marcela
Budíková Drahomíra
Cenková Emílie
Citnerová Jarmila
Cvijičová Marie
Čechová Antonie
Čechová Věra
Čonková Anna
Dedeková Anna
Dirová Miloslava
Doleželová Zdena
Duda Zdeněk
Dufková Zdeňka
Ďurovičová Ludmila
Dvořáček Jiří
Ečerová Jitka
Filkuková Alena
Fišr Alois
Foretová Naděžda
Formánek Rudolf
Fuchsová Helena
Gaža Miroslav
Hamanová Marie
Hanáková Věra
Handlová Milada
Hermann Bedřich
Hirosová Kamila
Holcová Růžena
Holomek Miloš

Horáček Ivan
Chalupa Jaroslav
Jahodová Karla
Jonáš Ferdinand
Kafoněk Ludvík
Klenová Věra
Konečná Oldřiška
Kopečná Bernardina
Košík Stanislav
Kozlová Jaroslava
Kuvíková Jana
Langerová Božena
Lovečková Věnceslava
Manová Marie
Maršálek Jan
Martensová Zdeňka
Matalová Drahomíra
Michalík Jindřich
Musil Roman
Navrátil Ludvík
Nebeská Hana
Nehybová Zdeňka
Němec František
Novotný Karel
Novotný Oldřich
Obrová Vlasta
Pazourková Marie
Pejcha Bohumír
Petráňová Jarmila
Plívová Libuše
Pluháčková Olga
Podrazil Miloslav
Pohanka František
Pospíšil Miroslav

Pryczková Lilija
Ratayová Marie
Remeš Miloslav
Rozsypal Jiří
Rybníčková Ludmila
Rybnikářová Josefa
Seberová Anna
Skácalová Margita
Skála Vladimír
Skořepová Růžena
Sládková Marie
Slámová Květoslava
Slupecký Stanislav
Spargelová Ludmila
Srncová Ludmila
Svítilová Milada
Svobodová Libuše
Šefčíková Jiřina
Šejblová Ludmila
Šikulová Alžběta 
Šimerda Josef
Štěpánková Marie
Štolfová Růžena
Švástová Libuše
Tichý Milan
Vaculík Josef
Vaněk Jan
Vrbasová Marie
Vyhlídalová Anna
Vytopil Josef
Waldsteiner Hans
Zavřelová Alena
Zhořová Božena
Zouhar František

Vítězové v jednotlivých kategoriích Starolískovecké INLINE:

Dlouhé závody jednotlivců
Předškoláci – Ema Rodáková
6 až 8 let – Daniel Divácký a Klá-
ra Bílková
9 až 11 let – Antonio Hausknecht, 
Gvendolína Bílková
12 až 15 let – Jiří Klement
18+ Roman Bílek a Marcela 
Červinková

Sprinty jednotlivců
Do 15 let – Antonio Hausknecht 
a Gvendolína Bílková

18+  Petr Bělohoubek a Lenka 
Bílková

Rodič a dítě do 10 let
Klára Bílková + Marcela Červin-
ková

Rodič a dítě do 15 let
Petr a Gvendolína Bílkovi

Kompletní výsledky budou 
k dispozici na webových stránkách 
www.staryliskovec.cz
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Opravy vodovodu vnitřní vystýlkou

Čištění vozovek
14. 11. od 8 do 16 hodin, 

ulice Labská, Dunajská, 

Kyjevská, Kosmonautů

Veškeré stavební práce finišují

Kvapem se blíží ko-
nec kalendářního 

roku a, i když to zatím 
tak nevypadá, zima se co 
nevidět ujme své vlády. 
A s přicházející zimou je 
nutné dokončit veške-
ré práce v naší městské 
části, hlavně ty, které se 
týkají stavebních prací. Důvod je 
jasný. V zimních měsících se totiž 
staví velmi obtížně. 

Mám velikou radost z právě 
dokončovaných staveb, protože 
svým rozsahem zásadně mění 
vzhled Starého Lískovce. Na 
prvním místě bych jmenoval asi 
největší stavbu, která je zde rea-
lizována, nepočítám-li výstavbu 
celého panelového sídliště, a tou 
je budování oddílné kanalizace ve 
staré zástavbě. V nejbližších dnech 
bude úspěšně dokončena I. a II. 
etapa. Tyto etapy v sobě zahrnují 
největší část staré zástavby a po 
jejich dokončení bude zbývat 
pouze etapa III., jejíž dokončení 
je plánováno na polovinu roku 
2013 a která v sobě zahrnuje ulice 
Svah, Hermannova a Příčky. Vím, že 
je vás mnoho, kteří si oddechnete, 
zvláště v místech, kde tato stavba 
končí. Je ale nutné si uvědomit, že 
tato akce nebyla jednoduchá, tr-
vala dlouho a do značné míry vás, 
občany staré zástavby, omezovala. 
Myslím si ale, že to vše stálo za tu 
vynaloženou námahu a že nové 
komunikace, které zakryly zmiňo-
vanou kanalizaci, potěší snad kaž-
dého. V souvislosti s dokončením 
I. a II. etapy mám pro ty, kterých 
se to týká, jedno upozornění. Při 
výstavbě byla mnohdy použita 
těžká technika, která v úzkých 
uličkách staré zástavby mohla 
některým z vás způsobit nějakou 
škodu na vašich nemovitostech. 
Je-li tomu tak, neváhejte se obrá-
tit na technický dozor investora, 
jímž je pan Horák, zaměstnanec 
Brněnských vodáren a kanalizací 
a.s., tel.: 724 532 713. Ten s vámi 
případné problémy bude řešit. Fir-
my, provádějící stavbu, jsou pojiš-
těny proti škodám, které způsobí 
třetím osobám. 

Další stavbou, která je před do-
končením, je prostranství u po-
likliniky. Tam se v těchto dnech 
chýlí ke konci poslední ze zamýš-
lených úprav. Konkrétně se jedná 
o V. a VI. etapu. Celá tato oblast 

dostane nový a jistě 
i příjemnější charak-
ter v podobě nových 
komunikací, zelených 
a oddychových zón. 
Chtěl bych se touto 
cestou omluvit všem za 
jisté omezení, ke které-
mu při výstavbě došlo, 

ale bez toho to zkrátka a dobře 
nejde. Chcete-li opravit jakýkoliv 
chodník, musíte ho uzavřít a jako 
pěší ho obejít jinou trasou. Mys-
lím si ale, že omezení nebylo tak 
dlouhé, vždyť realizační fi rma se 
zavázala, že vše stihne v rekordně 
krátkém čase. Celá stavba musí 
být dokončena za 38 dní od pře-
dání staveniště. A jak jistě všich-
ni sledujete čilý stavební ruch, 
termín bude určitě dodržen. Jen 
doufám, že nám všem budou tyto 
nově zrekonstruované prostory 
sloužit mnoho a mnoho let. Že 
se nenajde nikdo takový, který 
bude mít potřebu vyjádřit své ego 
v podobě vandalských “výtvorů“. 
Je na každém z nás, v jakém pro-
středí budeme my a naše děti žít. 

Poslední stavbou, která je výji-
mečná v tom, že do zimy neskončí, 
a která svým způsobem omezuje 
občany celé západní části Starého 
Lískovce, je oprava vodovodního 
řadu. Tato stavba je prováděna 
z úrovně správce těchto inženýr-
ských sítí, kterými jsou Brněnské 
vodárny a kanalizace a.s. Oslovili 
jsme tohoto správce, aby nám 
poskytl o této akci bližší informa-
ce. Můžete se s nimi seznámit na 
jiném místě tohoto zpravodaje 
v článku nazvaném „Opravy vodo-
vodu vnitřní vystýlkou“. Musíme si 
být vědomi toho, že některé mate-
riály použité při výstavbě našeho 
sídliště jsou již na hranici své život-
nosti a že je tudíž nutné provádět 
nezbytné opravy a rekonstrukce, 
aby mohly po další roky dále slou-
žit svému účelu.

Na závěr bych vám všem chtěl 
popřát krásný a barevný podzim 
a také to, aby vláda zimních mě-
síců byla nastolena co nejpozději. 
Všem motoristům také touto ces-
tou připomínám povinnost změnit 
obutí vašich čtyřkolových miláčků 
z letního na zimní. Rozhodné da-
tum je 1. listopad roku 2012.

Váš místostarosta
Mgr. Jiří Dvořáček

Vážení občané Starého Lískov-
ce, v současné době ve vaší 

městské části probíhají stavby 
oprav vodovodů vnitřní vystýl-
kou, kde investorem stavby jsou 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

  Stávající vodovody v těchto 
ulicích byly realizovány v sedm-
desátých letech minulého století 
a jsou provedeny z  litinového po-
trubí bez jakékoliv vnitřní ochrany, 
což má vliv nejen na hydrauliku 
ve vodovodní síti, ale i  na kvalitu 
dodávané pitné vody. 

Opravy vodovodních řadů 
pro vádíme aplikováním vnitřní 
vystýlky (nástřiku), tzv. semistruk-
turálním nástřikem do stávajícího 
vodovodního potrubí. 

 Celkový rozsah opravované-
ho potrubí v letech 2012 až 2015 
bude cca 5 150 m. Sanace se-
mistrukturálním nástřikem byla 
vyvinuta v Anglii a poprvé byla 
aplikována v r. 2004, a to na úse-
ku dlouhém 4,5 km. Po dvaceti 
měsících bylo sanované potrubí 
prověřeno a nevykazovalo žádný 
únik, náznak poruchy nebo jiné 
vady ukazující na nevhodně pou-
žitou technologii či místo použití.

Vlastní oprava spočívá v dů-
kladném vyčištění vodovodního 
potrubí speciálními kartáči, násle-
duje kontrola TV kamerou a dále 
je proveden semistrukturální ná-
střik potrubí. Po vytvrdnutí ná-
střiku je opět provedena kontrola 
TV kamerou kontrolující kvalitu 
a celistvost nástřiku, následuje 
propojení opraveného potrubí, 
jeho proplach a desinfekce, ode-

brání kontrolních vzorků vody 
a konečně přepojení nemovitostí 
na opravený vodovod. 

Opravy dotčených vodovodů  
jsou rozděleny do několika etap 
a provádí se postupně. V současné 
době probíhá jedna z etap oprav 
vodovodů na ulici Kyjevská, Irkut-
ská, Krymská, Kurská a část ulice 
Bosonožská. Zhotovitelem stav-
by je fi rma Wombat s.r.o. a termín 
ukončení prací dle platné smlouvy 
o dílo je v dubnu 2013. 

V další etapě budou opraveny 
vodovody propojující vodojemy 
na ulici Kamínky  a Jihlavská   s vo-
dovodními řady na ulici Jemelko-
va. Zhotovitelem bude fi rma Wom-
bat s.r.o. a stavba bude realizována 
v průběhu roku 2013. 

Následující etapa se týká ulic 
Sevastopolská, části ulice Boso-
nožské a část ulice Jemelkova, 
s předpokládaným  termínem   
realizace v roce 2014–2015. 

Zvolený způsob sanace vodo-
vodního potrubí s předchozím 
vyčištěním potrubí a nástřikem 
speciální povrchové úpravy je 
rychlejší a levnější způsob, jak 
prodloužit životnost stávajících 
vodovodních řadů než je u klasicky 
prováděné opravy otevřeným vý-
kopem. Výkopy pro realizaci zvo-
lené metody se provádějí pouze 
v místech lomů na vodovodním 
potrubí, v místech armatur a v mís-
tech napojení jednotlivých nemo-
vitostí na náhradní vodovodní řad, 
který je veden po povrchu.

Brněnské vodárny 
a kanalizace, a.s. 

První den školního roku byl 
i pro naše prvňáčky dnem 

slavnostním. Byli totiž pasováni 
do řad školáků. Celým slavnost-
ním aktem, který se dne 3. září 
2012 tradičně uskutečnil v atriu 
školy, je provázeli deváťáci. Milé 
setkání se staršími spolužáky do-
dalo mnohým prvňáčkům špetku 
odvahy k převzetí šerpy, upomín-
kového listu a drobných dárečků 
od starosty Starého Lískovce pana 
Vladana Krásného a místostarosty 
Mgr. Jiřího Dvořáčka.

Přejeme jim i jejich paní učitel-
ce Mgr. Šárce Kubíčkové klidný 

začátek školního roku a spoustu 
zábavných i úspěšných momen-
tů během následujících let školní 
docházky.

Mgr. D. Kotolanová
ZŠ Bosonožská

Pasování na prvňáčky 2012
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Starolískovecké Vinobraní 2012
Je tomu již více než 80 
let (přesně 86), co byl ve 
Starém Lískovci posvě-
cen farní kostel sv. Jana 
Nepomuckého. A jako 
již po více než desetiletí, 
uspořádala k uctění této 
události zdejší orelská 
jednota oslavu v podobě 
Vinobraní. 

Letošní Vinobraní ve Starém Lís-
kovci se mohlo nést ve stínu 

dvou právě překonaných nešťast-
ných událostí, tragické methano-
lové aféry a předloňského požáru 
sokolovny, a být jimi nemile posti-
ženo, ať již zájmem návštěvníků, 
či atmosférou večera. To se však 
nestalo – dokonce právě naopak 
– a tak již od slunného sobotního 
dopoledne, kdy probíhaly přípra-
vy, přes odpolední Den radnice, 
byl den doslova prosvícen očeká-
váním. Prostory krásně opravené 
sokolovny již od prvního otevření 
dveří začaly nasávat nemalé množ-
ství návštěvníků a během chvíle 
byla vyprodána i poslední volná 
místa.

A na co se mohli ti, kteří dorazili 
v sobotní večer do Starého Lískov-
ce, těšit? Již zmíněná byla premi-
éra sokolovny pro velkou kulturní 
akci, dalším takříkajíc tahákem ale 
bylo něco jiného. Stárci se stárkami 
a společně s nimi i děti z Taneční-
ho kroužku se vůbec poprvé pus-
tili do nácviku tanců, které jsou 
naší domovině vlastní a nacvičili 
pásmo složené z několika tanců 
z oblasti Brněnska. Ty, ač na první 
pohled jednoduché, skrývají (jak 

už to u zdánlivě jednoduchých 
věcí bývá) nejedno úskalí, a tak 
je jasné, že po náročném zkou-
šení a nepokaženém vystoupení 
byla úleva mezi tanečníky nemalá. 
A co na to obecenstvo? Za všechny 
nechť hovoří dojaté oči nejstar-
ších návštěvníků, které mohly po 
mnoha a mnoha letech opět po-
hlédnout na „to pravé“, co k Brnu 
patří – tance i kroje.

Program však tímto vystoupe-
ním nekončil a tak se mohl kdo-
koliv zúčastnit tradiční a již se dá 
říci i prestižní soutěže v nataho-
vání vína koštýřem, zkusit štěstí 
v bohaté tombole nebo se po-
klonit majestátu jeho Veličenstva 
Jana Lucemburského, který mezi 
nás opět zavítal. A samozřejmě 
to hlavní – zatančit si a zazpívat 
u dechovky či cimbálky a okošto-
vat výborného letošního burčáku 
či vína z loňské výjimečné sklizně.

Za to, že jsme mohli až do brz-
kých ranních hodin povídat, zpívat 
i tančit patří dík zejména pořada-
telům – Orlu Starý Lískovec, velké 
poděkování všem sponzorům, bez 
nichž by byl průběh všech příprav 
i celé akce jen obtížně představi-
telný, ale také přání lískoveckým 
Sokolům, aby jim sál sloužil bez 
nehod po další dlouhá léta. A na 
úplný závěr patří dík všem vystu-
pujícím v krojích, kteří (a to mohou 
potvrdit zanícené hlasivky autora) 
bavili ze všech sil nejen sebe, ale 
i diváky. Doufám, že se se všemi 
a ještě určitě někým navíc potká-
me nejpozději za rok, a nejdříve už 
třeba na lednovém Country bále!

Jakub Jaňura, Orel Starý Lískovec

Nový přírůstek do rodiny SDH

v Domově pro seniory na Mikuláškově nám.

Den otevřených dveří

Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR ve spolupráci s Aso-

ciací poskytovatelů sociálních slu-
žeb vyhlásilo týden od 8.–14. 10. 
2012 týdnem sociálních služeb. 
Domov pro seniory Mikuláškovo 
nám., se k této akci, jako každý rok 
aktivně připojil, a to dnem otevře-
ných dveří. 

Brána domova se pro širokou 
veřejnost tentokrát otevřela v úte-
rý 9. října 2012. Návštěvníci měli 
možnost v průběhu celého dne 
nahlédnout do života lidí v tom-
to zařízení, také si prohlédnout 
místnosti nově nabízené ambu-
lantní služby „Centra denní služeb“, 
dvojlůžkový a jednolůžkový pokoj 
pro ubytované klienty, rukoděl-
nou dílnu, jídelnu, rehabilitační 
místnost a tělocvičnu.  Prohlídka 
byla návštěvníkům zpestřena od-
borným výkladem a promítnutím 
videa za života klientů.  

Návštěvníci se zajímali pře-
devším o druhy poskytovaných 
služeb. Proto uvádíme, že k dneš-
nímu dni náš moderní domov 

pro seniory poskytuje celkem 
tři sociální služby, dvě pobytové 
(domov pro seniory a domov se 
zvláštním režimem) a jednu ambu-
lantní, „Centrum“ denních služeb 
– tato služba je službou odlehčo-
vací a nevyžaduje přestěhování 
klienta do našeho zařízení. Klient 
je nadále ve svém rodinném pro-
středí a do „centra“ pouze dochází. 
Uživatelé této služby k nám chodí, 
aby ve společnosti svých vrstev-
níků strávili část dne, nebo pouze 
na oběd, vyprat si své prádlo či 
navštívit dopolední ergoterapii 
nebo fyzioterapii.  CDS by mělo být 
takovým předstupněm, než senior 
přejde ze svého rodinného pro-
středí k nám na službu pobytovou. 

Hlavním účelem Dne otevře-
ných dveří je pro personál Domova 
pro seniory na Mikuláškově ná-
městí v Brně ujištění veřejnosti, že 
umíme zajistit komplexní a vysoce 
kvalitní sociální péči lidem senior-
ského věku. 

Bližší informace o našem zaříze-
ní: www.min.brno.cz

Starolískovečtí dobrovolní hasiči 
mají další důvod ke spokojenos-

ti. Od října 2012 mohou ve svém ar-
zenálu počítat s novým automobi-
lem – Fordem Tranzit, přestavěným 
na zásahový a dopravní vůz. Hasiči 
jej okamžitě pokřtili na Elišku. 

Automobil byl vyroben v roce 
2007, v letošním roce byl pře-
stavěn ivančickou fi rmou Fosan. 
Celková cena byla vyčíslena na 

700 tisíc korun, na fi nancování se 
podílel Jihomoravský kraj (70 %) 
a ÚMČ Starý Lískovec (30 %). 

Vůz jednotce v čele s velitelem 
Petrem Kouřilem ofi ciálně předali 
starosta a místostarosta městské 
části v pátek 5. října, součástí akce 
byla ukázka zásahu. Širší veřej-
nost se s „Eliškou“ mohla seznámit 
i o den později na Dni radnice (viz 
samostatný článek).
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Nádherný konec září využili 
žáci EKO GYMNÁZIA k po-

znání francouzského kraje, který 
vyniká malebnou krajinou, moř-
ským pobřežím, specifi ckou vůní 
a zejména historickými památ-
kami z římské doby. Poznávací 
exkurze „Barvy a vůně Provence“ 
je zavedla nejprve do přímořské-
ho městečka St. Tropez ke známé 
četnické stanici a opravdu azuro-
vému moři. Další den je okouz-
lil Avignon se svým proslulým 
mostem a Papežským palácem, 
antické divadlo v Orange a ze-
jména římský akvadukt Pont du 
Gard. Bohatý program pokračo-
val prohlídkou kamenného stře-
dověkého městečka Les Beaux 

de Provence s obchůdky plnými 
typických provensálských suve-
nýrů, měst Arles a St. Remy, kde 
pobýval Vincent van Gogh, kraje 
Camargue se vzácnými plame-
ňáky, bílými koňmi a v té chvíli 
studeným mořem. Poslední den 
se Marseille ukázala jako typický 
mezinárodní přístav, ale cesta za 
Monte Christem na ostrůvek If 
a projížďka turistickým vláčkem 
ke katedrále Notre Dame du la 
Garde dojem napravila. Po celou 
dobu byla ve vzduchu cítit vůně 
levandule, provensálského koře-
ní, vinic a moře. Zážitků a dojmů 
bylo mnoho, všichni se na vlastní 
oči přesvědčili o kráse kraje, kudy 
kráčela zejména antická historie.

První pátek nového školního 
roku se hřiště a nejpřilehlejší 

okolí ZŠ Bosonožská proměnilo 
ve spoustu rušných stanovišť. 
Žáky čekala zajímavá forma výu-
ky - branný den. Plnili nejrůznější 
úkoly ze zdravovědy, z dopravní 
výchovy, radili se nad otázkami 
zaměřenými na přírodu a ekologii, 
cvičně třídili odpad. Přemýšleli, 
jak by se zachovali v krizových 
situacích, při případné nehodě, co 
vše by si třeba zabalili do evaku-
ačního zavazadla. Dokázali zvlád-
nout praktické úkoly první po-
moci (ošetření zlomeniny, přenos 
raněného nebo stabilizovanou 

polohu), učili se orientovat v te-
rénu. Na některých stanovištích 
si dokonce zasoutěžili: v jízdě na 
koloběžkách, v hodu na cíl šiš-
kami nebo při indiánském běhu. 
Nejvíce se žáci těšili na střelbu ze 
vzduchovky. Moc se jim to dařilo 
i přesto, že většina z nich střílela 
na terč poprvé. Počasí nám přá-
lo, žáci příjemně překlenuli po-
prázdninový příchod do školních 
lavic, odnesli si několik nových 
informací, vyzkoušeli si svou zruč-
nost i jiné dovednosti. Tento den 
školního vyučování se náramně 
vydařil.

Mgr. Pavla Nováková

V letošním školním roce jsme 
otevřeli novou relaxační míst-

nost, kterou mohou žáci využívat 
v hodinách volna mezi dopoled-
ním a odpoledním vyučováním. 
Podnětem pro vybudování odpo-
činkové místnosti byl projekt žáků 
současného devátého ročníku. 
Žáci se v loňském roce zúčastnili 
pětidenního pobytu, jehož cílem 
bylo řešení konkrétního problé-
mu. Jedna ze skupin si dala za cíl 
vybudování relaxační místnosti, 
která by nahradila dřívější, menší 
Informační centrum. Žáci během 
práce komunikovali s vedením 
školy. Předložili své návrhy, nápa-
dy a požadavky, týkající se cent-
ra. Také vyslechli argumenty pro 
i proti a měli možnost se k nim 
vyjádřit. Na základě těchto schů-
zek bylo rozhodnuto o zbudování 
relaxační místnosti.

Snažíme se, aby prostředí bylo 
odlišné od běžné výbavy školy. 
Část zařízení byla dodána školou, 
některé věci (např. stolní fotbal) 
byly zakoupeny škole od rodičů 
jako sponzorský dar a další vyba-
vení (přes 5 tisíc Kč) bylo pořízeno 
z části výtěžku, který škola utržila 
za sběr papíru. Vybavování bude  
dále pokračovat, mimo jiné opět 
z výnosu za sběr papíru, proto 
všem rodičům i žákům děkujeme 
za ochotu, s jakou se sběrem po-
máhají. Věříme, že si budou žáci 
možnosti využívat různé vybavení 
více vážit, když se spolupodílejí na 
jeho pořízení.

Plánujeme ještě pořízení kober-
ce, závěsů, stolních her a vymalo-
vání stěn kresbami žáků. 

Mgr. Lenka Smékalová
učitelka ZŠ Labská 27

S příchodem podzimu a za-
čátku školního roku začalo 

i „babí léto“. Krásné a slunečné 
počasí nás inspirovalo k uspořá-
dání akce pro děti a rodiče „Ma-
lování na chodníku“. Proto jsme 
se 18.9.2012 společně setkali na 
školní zahradě mateřské školy na 
Labské 7,  abychom tu všichni strá-
vili příjemné, slunečné podzimní 
odpoledne spojené s malováním 
křídami. Netrvalo dlouho a chod-
níky na naší zahradě se proměni-

ly v barevnou obrazárnu plnou 
krásných obrázků, které vytvoři-
ly děti samostatně či za pomoci 
svých rodičů a sourozenců. Na 
závěr samozřejmě nechyběla ani 
sladká odměna s podzimní oma-
lovánkou. K podzimu patří také 
pouštění draků, které jsme si letos 
užili na začátku října s dětmi při 
dopolední vycházce „na kopečky“. 
I když nám vítr moc nepřál, přece 
jen alespoň na chvíli vzlétli naši 
draci k obloze k radosti dětí i nás 
dospělých. S podzimem se pojí 
i tradiční olympiáda předškoláků, 
kterou jsme uspořádali dopoledne 
9.10.2012. Předškoláci soutěžili ve 
třech disciplínách a ti nejlepší byli 
odměněni diplomem a sladkou 
medailí. Takto jsme si v naší školce 
užívali září a říjen a už se všichni 
těšíme na „Vyřezávání dýňových 
strašidel“, kterými si vyzdobíme 
zahradu na  společnou akci s ro-
diči „Zavírání zahrádky“.

Gabriela Zábršová

EKO GYMNÁZIUM v Provence

Ve znamení pohybu

Nové Informační a relaxační centrum

Podzim v MŠ Labská
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Ve školním roce 2011/2012 plni-
la děvčata v hodinách tělesné 

výchovy podmínky OVOV (Odznak 
všestrannosti olympijských vítězů). 
Jedná se o deset disciplín, které 
pro žáky základních škol připravili 
2 olympijští vítězové – desetibojaři 
Robert Změlík a Roman Šebrle. 
Jednalo se o tyto disciplíny: 60 
m, skok daleký, hod míčkem, hod 
medicinbalem a trojskok z místa. 
Další výkony bylo třeba plnit po 
dobu 2 minut- shyby na šikmé la-
vičce, kliky, přeskoky švihadla čtyř-
mi způsoby, sedy-lehy a dribling 
s basketbalovým míčem. Nejvíce 
bodů a zlatý odznak získala Ane-
ta Blahová z IX. A. Umístila se na 
14. místě v republice a byla pozvá-
na k účasti na republikovém fi nále.

Finále se konalo ve dnech 20.–
23. 9. 2012 v Praze. Jednotlivé dis-
ciplíny všichni účastníci plnili ve 

dvou dnech. Závodilo cca 650 dětí 
z ČR, Polska, Maďarska a Sloven-
ska. Do Prahy přijelo 40 družstev 
a 300 jednotlivců ve věku 10–15 
let. Po oba dva dny byli na stadi-
onu Evžena Rošického přítomni 
naši bývalí účastníci OH, kteří byli 
patrony družstev. Děti si mohly po-
povídat např. s  J. Kratochvílovou, 
I. Bugárem, P. Bencem, J.Dalerem, 
O. Svojanovským, ale i s D. Svobo-
dou a J. Kudličkou. Autogramiády 
se zúčastnilo cca 40 olympioniků. 

Soutěž zahájila paní Věra Čáslav-
ská a ministr vnitra pan Alexandr 
Vondra. Dění na stadionu komen-
tovali výborní sportovní komentá-
toři – Š. Škorpil a J. Smetana. Dva 
náročné dny soutěžícím zpestřili 
zpěváci O. Lounová, M. Agrebi, 
D. Dejl, kouzelník a několikrát si 
mohli všichni přítomní zatančit 
Zumbu společně s členkami Zum-

V pátek 5. října 2012 se uskutečnila na ZŠ Bosonožská první akce pro-
jektu „Na skok do školy“, který je zaměřený na kooperaci žáků naší 

školy a dětí z mateřských škol. Dopravně-zdravotnického programu se 
zúčastnili žáci I. stupně a předškoláci z MŠ Bosonožská.

Na stanovištích, připravených v areálu školy, žáci plnili úkoly z doprav-
ní výchovy a zdravovědy.  Jednotlivé činnosti řídili organizátoři – žáci 
třídy 5. B. Všechny čekal např. praktický nácvik volání na tísňová čísla, 
poznávání dopravních značek, průjezd křižovatkou řízené policistou, 
zdolání překážkové dráhy na koloběžkách, ošetření zlomenin. Učili se 
také uvádět člověka do Rautekovy zotavovací polohy, ošetřovali poranění, 
která hrozí při jízdě na kole atd. 

Předškoláci se po příchodu do školy připojili k žákům 3. D, kteří jim 
pomáhali s plněním úkolů za bedlivého dohledu organizátorů. Malí před-
školáci si navíc během jednotlivých aktivit zahráli na řidiče aut a vyrobili 
si svou dopravní značku. Během projektu se seznámili s novými kamarády 
a bouřlivě zdravili své známé, kteří jsou už od září našimi školáky. 

Počasí nám přálo, akce se vydařila a to nejen díky šikovnosti všech 
zúčastněných, ale i pečlivosti organizátorů z 5. B.

Zanedlouho se setkáme znovu - připravujeme další aktivity projektu, 
které budou probíhat opět za účasti předškoláků jak z MŠ Bosonožská, 
tak i z MŠ Kosmonautů.

Mgr. Ilona Fridrichová Jelínková, Mgr. Danuše Kotolanová
ZŠ Bosonožská

Dne 2. 10. 2012 byla naše třída 
6. D na výukovém programu 

v Radosticích u Brna. Jeli jsme na-
vštívit rodinu Jüttnerovu, která má 
doma netradiční domácí mazlíčky - 
šelmy. Po nakrmení hladových rybi-
ček ve vstupu do soukromé minizoo 
jsme pokračovali na velkou zahradu 
vstříc tomu pravému dobrodruž-
ství – vstoupili jsme do velké klece 
s ochočenými rysy. Paní Jüttnerová 
nám povídala o jejich životě a cho-
vání ve volné přírodě. Od rysů jsme 
se přesunuli na pozorování výra 
velkého. Moc se nám líbil – v kleci 
poletoval a dokonce se věšel hla-
vou dolů. Hned vedle se vznešeně 
pohybovali v kleci dva oceloti. Od 
nich nás manželé Jüttnerovi zavedli 
k nejzajímavějším členům jejich vel-
ké rodiny. Ve velkém výběhu jsme 
mohli sledovat dva gepardy. Kdo 
měl odvahu, dostal kuřata a mohl 

gepardy nakrmit. Gepardí slečna 
nám na procházce předvedla, jak 
rychle běhá. Nejrychlejší z nás s ní 
v běhu soutěžili, ale bez nejmenší 
šance na výhru. U východu jsme 
se pomazlili s přítulným pejskem 
a pohladili si chlupaté kočky.

Návštěva v Radosticích se nám 
velmi líbila. Dovezli jsme si spous-
tu zážitků i nových poznatků. Líbí 
se nám, když máme hodiny pří-
rodopisu zpestřeny ukázkami ži-
vých tvorů. Zážitkem pro nás bylo 
očekávání a následné pozorování 
líhnutí bource morušového z ně-
kolika motýlích kuklí, které nám 
donesla naše paní učitelka třídní. 
Nedávno jsme také pozorovali pod 
mikroskopem opravdové trepky 
a viděli jsme i nezmara! 

6. D a Mgr. M. Vašíčková
Mgr. Danuše Kotolanová

ZŠ Bosonožská

Na skok do školy Aktivizující výuka přírodopisu

ba Flasch Mob. V sobotu večer se 
v hodinové exhibici představili 
autoři projektu R. Změlík a R. Še-
brle, se svými sportovními hosty. 
Tribuny osvětleného stadionu 
zaplnili mladí sportovci a všem 
účastníkům hlasitě fandili. Porov-
návali si své výkony s výkony těch, 
kteří jim jsou sportovním vzorem. 
Ve 22.00 hod. skončilo předávání 
cen vítězným družstvům a jednot-
livcům. Na stupně vítězů vystou-
pili i nejlepší sportovci z exhibice 
a nejlepší učitelé a učitelky, kteří 
si zde také mohli zazávodit ve stej-
ných disciplínách jako jejich žáci.

Aneta Blahová v Praze obsadila 
17. místo a strávila zde dny plné 
sportu. Našla zde nové kamarády, 
setkala se s významnými sportov-
ci., vyfotila se s Romanem Šebrlem 
i s Šárkou Kašpárkovou (patronkou 
projektu OVOV). V neděli nám ješ-

tě zbyl čas na procházku Prahou. 
Na tuto zdařilou akci budeme ur-
čitě obě dlouho vzpomínat.

Mgr. Jaroslava Strouhalová

Žákyně ze ZŠ Bosonožská v Praze s předními sportovci
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Mě ani nikoho z mých 
blízkých se to netýká. 
Tím se uklidňuje mnoho 
z nás. Nejnovější studie 
však ukazují, že bezpeč-
nostních rizik spojených 
s užíváním internetu 
a mobilních telefonů při-
bývá. 

Pro toho, kdo hrozící nebezpečí 
soustavně přehlíží, tak často až 

konfrontace s neúprosnou realitou 
může přinést kruté vystřízlivění.

Prostřednictvím letošního roč-
níku konference Bezpečně na 
internetu, jejímž organizátorem 

je Městská policie Brno (odbor 
prevence), se účastníci akce dosta-
nou nejen k důležitým informacím 
z této oblasti, ale i k řadě podnětů, 
které je na rizika moderní techniky 
nejen upozorní, ale zároveň jim 
naznačí, jak jim účinně čelit. Po-
zvání na konferenci přijali a své 
příspěvky přednesou mimo jiné 
odborníci z policejního prezidia, 
orgánu sociálně právní ochrany 
dětí, policejní vyšetřovatelé či stát-
ní zástupci. 

Konference „Bezpečně na in-
ternetu“, která se uskuteční 22. 
listopadu 2012 (od 10 do 16 hodin) 
v sídle veřejného ochránce práv na 
Údolní v Brně je určena odborné 

veřejnosti. Cenné poznatky na 
ní mohou získat pedagogové ze 
všech stupňů škol, psychologové 
psychiatři, výchovní poradci, me-
todici prevence, sociální pracov-
níci, policisté, strážníci, úředníci 
státní správy a v neposlední řadě 
i studenti a případní další zájemci 
z řad veřejnost. Vzhledem k ome-
zené kapacitě sálu je potřeba se 
k účasti předem (a nejlépe v do-
statečném předstihu) přihlásit 
prostřednictvím elektronického 
formuláře na www.mpb.cz/pro-
verejnost/, kde lze zároveň najít 
bližší informace.

Mgr. Pavel Šoba, MP Brno

Bezpečně na internetu 2012

SOS vesničky Očekávaný porod lední medvědice

Komunita mládeže Brno je zařízení Sdružení SOS Dětských vesniček, 
jejím posláním je pomáhat mladým lidem k jejich osamostatnění 

a integraci do plnohodnotné společnosti. Výchovně-pedagogická 
činnost pracovního týmu Komunity mládeže je zaměřena zejména na 
kvalitní přípravu na budoucí povolání, získávání praktických životních 
dovedností, osvojování si pracovních zkušeností a k nalezení si kvalitního 
samostatného bydlení. Pedagogové-průvodci spolupracují s mladým 
člověkem na jeho osobnostním rozvoji různými aktivitami a to např. 
společenskými, kulturními, sportovními aj. Tým pracovníků dále využívá 
ke své práci principů zážitkové a sociální pedagogiky. Nedílnou součástí 
pedagogické činnosti týmu pracovníků je také skupinová práce a indivi-
duální plánování. Cílovou skupinou Komunity mládeže jsou mladí lidé 
ve věku 15 až 21 let (individuálně i více či méně), připravující se na trvalý 
odchod z pěstounské péče poskytované v SOS dětských vesničkách. 
Péče o dospívající a mladé lidi v Komunitě mládeže trvá zpravidla po 
dobu jejich vzdělávání na střední škole, učilišti či jiném typu navazujících 
škol a pobyt trvá v průměru čtyři roky. Na pobyt v Komunitě mládeže 
je navázán Program Polozávislého bydlení, do kterého vstupují mladí 
lidé po odchodu z Komunity mládeže pokračující ve svém studiu příp. 
po nástupu do zaměstnání.

Za tým Komunity mládeže 
Ing. Svatava Vaňková – vedoucí KM Brno, Martina Ševčíka 34 

Lední medvědice Cora z brněnské zoologické zahrady je s největší 
pravděpodobností březí. Chovatelé se tak připravují na její možný 

porod. Medvědice by mohla mláďata na svět přivést v průběhu listopadu, 
podobně jako v předcházejících letech. 

Čtrnáctiletá samice ledního medvěda jménem Cora je ve vynikající 
kondici. V tuto chvíli je již ve výběhu sama. Její medvědí partner Umca 
byl přesunut do záložních prostor. V případě odchovu mláďat by jim 
totiž mohl ublížit. Z chování medvědice a její výživové kondice chovatelé 
usuzují, že v následujících týdnech si sama ulehne do porodního boxu, 
do kterého má neomezený přístup. 

Přenos z porodního boxu bude k vidění na webu www.zoobrno.cz. 

Tanečnice z kroužku irských 
tanců Centra volného času 

Linka zazářily v půlce října ve 
Vídni. Anna Weidenhöferová 
a Tereza Vašková se zúčastnily 
mezinárodní soutěže v irském 
tanci Vienna Feis a 13. a 14. říj-
na zaujaly porotu svými výkony 
tak, že jim přidělila každé druhé 
místo v dané kategorii a navrch 
jestě několik dalších pěkných 
ocenění. Blahopřejeme a přeje-
me spoustu dalších podobných 
úspěchů!

Tanečnice přivezly 

medaile z Vídně

Dne 29. 11. 2012 pořádá Hotelová škola na Bosonožské ulici 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ od 10 do 17 hodin.

Dne 15. 11. 2012 se uskuteční 
Den otevřených dveří soukromých škol.

Jste srdečně zváni

Záleží vám na vašem okolí či na tom, kde si budou hrát vaše děti? 
Neváháte pro to něco osobně udělat?

Bavilo by vás pomoci při drobných zahradních pracích?
A co kdyby z toho bylo fajn odpoledne pro celou rodinu?

Tak přijďte pomoci při budování přírodní zahrady u CVČ Linka.

Odpoledne pro zahradu
v neděli 4. listopadu 2012 od 14.00

Centrum volného času Linka, Kosmonautů 4, Starý Lískovec

Pod dohledem odborníka připravíme půdu pro sázení 
stromů a keřů, pomůžeme se stříháním keřů a dalšími 

menšími pracemi v zahradě. 
Zahradní náčiní i drobné občerstvení zajištěno.

liskoveckazahrada.webnode.cz
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Navoďte si doma podzim-
ní atmosféru ubrouskem 
či prostíráním s motivem 
zelených hrušek.

Co potřebujete:
tužku, bílé plátěné ubrousky 

nebo prostírání, fi x na textil zelené 
barvy (např. Seta Skrib), podložku 
(lepenka nebo i noviny), žehličku

Jak na to:
Motiv hrušky si tužkou lehce 

obkreslíme na plátěný ubrousek. 
Moc pěkně vypadá lněné plátno 
s hrubší strukturou. Ubrousek pod-
ložíme lepenkou, aby nám barva 
neprosákla na stůl. Nejprve fi xou 
obkreslíme kontury motivu a pak 
dobarvíme plochy. Ubrousek za-
žehlíme podle návodu výrobce 
barvy.

Teď už stačí pěkně prostřít stůl 
třeba k nedělní snídani.

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Ubrousky s motivem 

hrušek

Na zabíjačkové pochutiny doporučujeme 
vlastní nádobu. Program, včetně seznamu 
tematicky zaměřených prodejců, na webu

www.zivyliskovec.eu

Místo konání: parkoviště při zastávce Osová, Brno – Starý Lískovec
Čas: od 8.30 hodin

Starolískovecké 

farmářské 
trhy  10. 11. 

2012

Součástí 
bude i prodej 

chlazeného masa 
a pochutin přímo 
připravovaných ze 

zabíjačky.

ZABÍJAČKOVÝ
SPECIÁL

Gourmet

Jak dlouho: 90 minut
Počet porcí: 18

Ingredience: 
1 citron
2 malé hrušky 
15 g kandovaného zázvoru
200 g másla
špetka soli
200 g cukru
1 balíček vanilkového cukru
4 vejce velikosti M
400 g mouky hladké
1 prášek do pečiva
5 – 6 lžic mléka
2 lžíce kakaového prášku
250 g mascarpone
100 g cukru

Citron rozpůlíme a vymačkáme 
šťávu. Hrušky oloupeme, rozčvr-
tíme a vykrájíme středy . Čtvrtky 
hrušek nakrájíme na malé kostičky 
a pokapeme je citronovou šťávou. 
Zázvor nakrájíme na malé kousky.
Máslo, sůl, cukr a vanilkový cukr 
umícháme do pěny. Postupně 
vmícháme vejce. Mouku a prášek 
do pečiva smícháme a střídavě 
s mlékem  přimícháme do těsta. 
Těsto rozdělíme na polovinu. Do 
jedné poloviny zamícháme kakao 
a zázvor, do druhé poloviny zamí-
cháme nakrájené hrušky. Chle-
bíčkovou formu (25 cm dlouhou) 
vyložíme pečícím papírem. Do for-
my dáme napřed světlé těsto, po-
tom nahoru přidáme těsto tmavé. 
Pomocí vidličky spirálovitě těsto 
promícháme. Dáme do předehřáté 
trouby – v elektrické na 175 °C, 
v horkovzdušné na 150 °C, plyn 
stupeň 2 a pečeme 60–70 minut.
Chlebíček necháme asi 15 minut 
chladnout. Z mascarpone, cukru 
a trošky citronové šťávy vymí-
cháme krém. Vychladlý chlebíček 
krémem ozdobíme.

Mramorový chlebíček 
s hruškami, zázvorem 

a mascarpone
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Střípky z rady
Informace z usnesení 60. Rady MČ 

Brno-Starý Lískovec ze dne 29. 8. 2012
 – vzala na vědomí nesouhlasné stanovisko 

Hasičského záchranného sboru JMK ze dne 

10. 4. 2012 ke stavebním úpravám domu  

na ulici Kosmonautů č.o. 23; souhlasila se 

změnou účelu pronájmu bytů v domě na 

ulici Kosmonautů č.o. 23  

 – schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 121 

18 (09 9 400 02 00251) o nájmu části ne-

movitosti

 – ruší nabídkové řízení „Výměna plynového 

kotle a úprava v zapojení do topného sys-

tému v objektu Odboru správy budov a bytů 

na ulici Kurská č.o. 1 v Brně-Starém Lískovci 

z důvodu podání jediné nabídky

 – schválila fi nanční podíl na opravu bytového 

jádra, Labská č.o. 31

 – neměla připomínky k rozhodnutí 

OVÚP ÚMČ Brno-Starý Lískovec čj. MCBS-

LI/03781/12/OVÚP/Sto ze dne 12. 6. 2012 

ve věci Nařízení odstranění stavby, týkající 

se stavby zahrádky u restaurace Sportbar 

v areálu TJ Tatran, Klobásova 79 ani po před-

ložení III. doplnění odvolání Dr. Rektorové

 – schválila uzavření smlouvy o nájmu nemo-

vitosti – části pozemku p. č. 2328/1 o výměře 

85 m2 pro umístění zahrádky u restaurace 

AMUR v Brně, U Hřiště 21b

 – schválila dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 

č. 09 9 500 09 00052, jehož předmětem je 

úprava výměry celkem udržované plochy od 

1. 9. 2012 z důvodu změny správní hranice 

mezi MČ Starý Lískovec a MČ Nový Lískovec

 – schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 09 9 500 12 00073, jehož předmětem je 

úprava doby plnění realizace díla – ukon-

čení a odevzdání díla do 30.11.2012 a nová 

příloha č. 1 – datová struktura

 – nesouhlasila se záměrem společnosti 

SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno, 

IČO 60713470, na úpravu – omezení pro-

vozní doby sběrného střediska odpadů ul. 

Točná dle předložené žádosti; souhlasila 

s úpravou – omezením provozní doby dle 

vlastního návrhu

 – schválila zimní údržba chodníků v zimním 

období 2012/2013, u kterých přešla od-

povědnost za schůdnost v zimním období 

na vlastníka těchto komunikací dle zákona 

č. 97/2009 Sb. a oslovení fi rem k provedení 

cenové nabídky

 – schválila dílo „Rekonstrukce vyvýšených 

záhonů před ZŠ Bosonožská“ dle projektové 

dokumentace zpracované Ing. Miroslavou 

Polachovou v 7/2012 a oslovení fi rem k pro-

vedení cenové nabídky

 – schválila pro zajištění veřejné zakázky 

malého rozsahu „Projektová dokumentace 

výsadby dřevin ve veřejné zeleni ul. Miku-

láškovo náměstí – Osová, MČ Brno-Starý 

Lískovec“ zhotovitele Ing. Renatu Žižlavskou, 

Minoritská 6, 602 00 Brno, IČO 16315111

 – schválila pro zajištění veřejné zakázky malé-

ho rozsahu Následná péče – údržba  veřejné 

zeleně I.–III. etapa „Veřejné prostranství 

u polikliniky“ zhotovitele Karla Zemana, 

Černého 39, 635 00 Brno, IČ 62095773

 – požadovala sdělení, které autobusové lin-

ky, případně služební linky jezdí v nočních 

hodinách po ulici Kosmonautů a U Hřiště

 – schválila podání žaloby o vyklizení  bytu 

č. 48 na ul. Kosmonautů 23 v Brně

 – udělila výjimku občanskému sdružení Živý 

Lískovec z vyhlášky č. 20/2009, o stanovení 

podmínek pro pořádání, průběh a ukončení 

veřejnosti přístupných sportovních a kultur-

ních podniků; povolila uspořádání  festivalu 

Živý Lískovec 2012, na prostranství mezi 

kostelem a ZŠ El. Přemyslovny v Brně-Starém 

Lískovci v termínu 8. 9. 2012 sobota – konec 

zábavy ve 23.00 hodin

 – schválila záměr JSDH Brno-Starý Lískovec 

odprodat výše majetek – hasičský automobil 

AVIA A30 a čerpadlo 3015; schválila znění 

předložené „Nabídky na prodej movitého 

majetku“

 – schválila RO č. 31, které je přílohou tohoto 

bodu jednání

 – souhlasila s realizací veřejné zakázky ma-

lého rozsahu ,,Výměna oken administrativ-

ní budovy Oderská 4, Brno-Starý Lískovec; 

s textem výzvy k podání nabídky; s projek-

tovou dokumentací; s oslovením uchazečů 

k podání cenové nabídky

 – schválila fi rmu INŽENÝRSKÉ STAVBY Brno, 

spol. s r.o., IČ 41601645 jako zhotovitele 

realizace veřejné zakázky malého rozsahu 

„Úprava Studny na ul. Martina Ševčíka“

 – vzala na vědomí rozsudek Městského 

soudu v Brně ze dne 2. 8. 2012, dle kterého 

je  výpověď z nájmu bytu č. 11 na ul. Osová 

6 v Brně neplatná

Informace z usnesení 61. Rady MČ 
Brno-Starý Lískovec ze dne 3. 9. 2012

 – souhlasila s podáním žádosti o změnu účelu 

nevyčerpané částky dotace, která byla schvá-

lena Z6/16 na rekonstrukci víceúčelového 

hřiště při ZŠ a MŠ El. Přemyslovny tak, že 

nevyčerpaná částka dotace bude použita 

na rekonstrukci sportovního povrchu v tě-

locvičně včetně lajnování, výměny obložení 

a doplnění fl oorbalových mantinelů

Informace z usnesení 62. Rady MČ 
Brno-Starý Lískovec ze dne 12. 9. 2012

 – schválila výši fi nančních částek určených 

k vyplacení jednotlivým nájemcům bytů, 

které vznikly přestavbou společných pro-

stor v bytových domech  a vybudování bylo 

fi nancováno nájemci těchto bytů - Vltavská 

č.o. 6, byt č. 22

 – schválila text Výzvy k podání nabídky na 

realizaci veřejné zakázky malého rozsahu  

„Výměna plynového kotle a úprava v zapo-

jení do topného systému v objektu Odboru 

správy budov a bytů na ulici Kurská č.o. 1 

v Brně-Starém Lískovci“; schválila vypsání 

nabídkového řízení, ve kterém budou oslo-

veni uchazeči 

 – schválila Dohodu o skončení nájemní 

smlouvy č. 09 2 500 10 00171, která je au-

torizovanou přílohou bodu tohoto jednání

 – vzala na vědomí souhlas Statutárního 

města Brna, Bytového odboru s uzavřením 

smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 31, v domě 

zvláštního určení na Ulici Kosmonautů 

č. o. 17 na dobu neurčitou, za podmínky, 

že žadatelka ukončí nájem stávajícího bytu 

v domě na ulici Kotlářská 11, Brno; schválila 
uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu

 – pověřila ředitele ZŠ Brno, Labská 27, 

Mgr. Petra Urbánka k podání žádosti o zápis 

změny v rejstříku škol a školských zařízení 

týkajících se údajů o řediteli školy a zástupci 

ředitele školy

 – souhlasila s použitím loga městské části 

Brno-Starý Lískovec na plakát Starolísko-

vecké vinobraní

 – schválila uzavření Smlouvy o spolupráci; 

předmětem je kulturní vystoupení na akci 

„Den radnice“

 – schválila smlouvu o dílo č. 09 9 500 

12 00110, předmět smlouvy – zpracování 

projektové dokumentace „Výsadba dřevin ve 

veřejné zeleni Mikuláškovo náměstí – Osová“

 – doporučila Zastupitelstvu městské části 

Brno-Starý Lískovec souhlasit s návrhem 

obecně závazné vyhlášky, kterou se ruší 

Obecně závazná vyhláška statutárního 

města Brna č. 18/2010 o místním poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru,  

přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a sazbou poplatku 

pro kalendářní rok 2013 ve výši 500 Kč pro 

poplatníka a rok

 – vzala na vědomí, že žádná z 9 oslovených 

fi rem pro realizaci díla „Rekonstrukce vyvýše-

ných záhonů před ZŠ Bosonožská“ nepodala 

cenovou nabídku; schválila zařazení realizace 

díla „Rekonstrukce vyvýšených záhonů před 

ZŠ Bosonožská“ do rozpočtu městské části 

pro rok 2013

 – dala souhlas k tomu, aby Základní škola 

Bosonožská 9 část svého rezervního fondu 

použila k posílení svého investičního fondu, 

a to ve výši 586 300 Kč

 – ukládá ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 odvod 

z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele 

ve výši 12 040 Kč

 – schválila RO č. 32, které je přílohou tohoto 

bodu jednání

 – schválila podání žaloby o vyklizení pozemku 

p. č. 2930 v k. ú Starý Lískovec o rozloze 

167 m2

 – nesouhlasila s uzavřením smlouvy o nájmu 

pozemku p. č. 2814 k. ú. Starý Lískovec pro 

umístění reklamního zařízení

 – vzala na vědomí oznámení společnosti 

RWE o vstupu na pozemek p. č. 2395/2 k. ú. 

Starý Lískovec  z důvodu výměny uzávěru 

plynu na vysokotlakém plynovodu v měsíci 

září a říjnu 2012

 – neměla připomínky k rozhodnutí 

OVÚP ÚMČ Brno-Starý Lískovec čj. MCBS-

LI/03781/12/OVÚP/Sto ze dne 12. 6. 2012 

ve věci Nařízení odstranění stavby, týkající 

se stavby zahrádky u restaurace Sportbar 

v areálu TJ Tatran, Klobásova 79, Brno,  IČ 

44995741 ani po předložení IV. doplnění 

odvolání Dr. Rektorové

 – souhlasila z hlediska správce svěřených 

pozemků p. č. 280/1 a 291/1 k. ú. Starý Lís-

kovec s realizací stavby  „Brno-Starý Lískovec, 

Oprava vodovodu vnitřní vystýlkou – V. a VI. 

etapa“

 – navrhla na fi nanční ohodnocení za práci 

v II. pololetí školního roku 2011/2012 ře-

ditele MŠ a ZŠ

 – schválila RO č. 33

 – souhlasila se zněním předložené Smlouvy 

o dílo č. 09 9 500 12 00111„Veřejné prostran-

ství u polikliniky V. a VI. etapa“

 – vzala na vědomí Návrh na zahájení řízení 

o přezkoumání úkonů zadavatele podle ust. 

§ 114 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o ve-

řejných zakázkách, ve znění účinném v oka-

mžiku zahájení zadávacího řízení; schválila 
Vyjádření zadavatele k obdrženému návrhu

 – schválila RO č. 34, které je přílohou tohoto 

bodu jednání

 – schválila pro zajištění veřejné zakázky 

malého rozsahu – zimní údržba chodníků 

v zimním období 2012/2013, u kterých přešla 

odpovědnost za schůdnost v zimním období 

na vlastníka těchto komunikací dle zákona 

č. 97/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, do-

plnění fi rmy SITA CZ a.s., Španělská 10/1073, 

120 00 Praha 2, IČO 25638955, pro oslovení 

k provedení cenové nabídky

 – schválila pořízení movitého majetku za-

nechaného v objektu na ulici Oderská č. o. 4 

po nájemci GEMMA Systems, spol. s.r.o. za 

celkovou reprodukční cenu 139 074,90 Kč; 

schválila Dohodu o započtení pohledávek

 – souhlasila se skácením 2 ks borovic černých 

(Pinus nigra) a 4 m2 tisů (Taxus baccata) 

rostoucích na pozemku veřejné zeleně p.č. 

2432/13 k.ú. Starý Lískovec, ul. Sevasto-

polská 2

 – nesouhlasila s umístěním reklamních sto-

janů na veřejná prostranství MČ Brno-Starý 

Lískovec dle žádosti Zájem, o.s.

 – schválila uzavření Smluv o zajištění re-

klamní činnosti a smluv darovacích; před-

mětem těchto smluv je zajištění reklamy 

a propagace zájemce, darování 100 kg jablek 

a darování výrobků studené kuchyně v rámci 

v rámci společensko-sportovní akce s názvem 

„Den radnice“

 – schválila fi rmu Svoboda a syn, s.r.o. jako 

zhotovitele realizace veřejné zakázky ma-

lého rozsahu „Navýšení kapacity dětí v MŠ 

Kosmonautů a MŠ Labská“

Více informací na 
www.staryliskovec.cz
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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 POZEMEK V BRNĚ i okolí, pokud možno stavební (menší 
i větší). Prosím nabídněte. Rychlé jednání, tel.: 776 637 839

  Psí salón KONNY Alice Jechová, Větrná 25, Ostopovice. Tel. 777 790 568, 
konnysalon@seznam.cz

  Prodám garáž v areálu garáží Kyjevská. Tel. +420 733 505 705

  Pronajmu garáž na ulici Příčky – Kosmonautů. 774 370 297, 547 352 057

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

  Instalatér Radek Audy Tel. 605 544 408

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

  Plynové a elektrické kotle. Provádíme servis a dodávku kotlů a prů-
tokových ohřívačů. www.serviskotlubrno.cz, tel. 777 171 926

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

  Koupíme byt 3+1 – 4+1 v okolí bohunické nemocnice. Hotovost. 
Lucie.bytecek@seznam.cz, 773349381

  KOUPÍM RODINNÝ DŮM V BRNĚ (větší i menší i ve špatném stavu). 
Jen solidně. Platím hotově. Jsem přímý kupec. Tel.: 608 730 043  Zn.: 
Brno i okraj.

  Koupím byt 2 – 3+1, slušné a rychlé jednání, tel. 608 404 344

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

 Hledám byty 1+kk – 2+kk k investici za účelem pronájmu v Bohunicích, 
Starém Lískovci a Novém Lískovci. Hotovost. 773349381, kopecny.
byt@seznam.cz

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 Lísal • Den vydání 26. 10. 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

NOVĚ OTEVŘENÁ
SPECIALIZOVANÁ
MALOOBCHODNÍ PRODEJNA

STARÝ LÍSKOVEC, JIHLAVSKÁ 31

WWW.TABAKSHOP.CZ

(BÝVALÁ DELVITA)

PO-PÁ: 07.00 - 16.00   SO: 07.00 - 12.00

KOUPÍM BYT 
ve Starém 
Lískovci, 

nejlépe 2–3+1. 
Tel: 605 514 210.

Obilní trh 4, Brno 602 00

tel.: 541 246 511

Oznamujeme otevření 
nové ortopedické ambulance 
v centru Brna

MUDr. Komárek Jan



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.czŘíjen 2012 11

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.

16.25. 11.

Káťa 
Kabanová

OPERA ZUID 
MAASTRICHT

Dirigent STEFAN VESELKA 
Režie HARRY KUPFER

Čistíme koberce od 12 Kč/m2, 
čalouněné sedačky 
80–100 Kč/sedák, 
židle 20–30 Kč/ks, 

myjeme okna od 8 Kč/m2, 
provádíme komplexní úklidy 

bytů, domů, kanceláří, 
provozoven... 

Stačí zavolat firmu Pokora 
608 744 826.

KADERNICTVÍ

DÁMSKÉ
PÁNSKÉ

DETSKÉ
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 vertikální, horizontální žaluzie ISSO�

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

jarek.sotek@volny.cz

MARKÝZY
ŽALUZIE SÍTĚ

SQS, spol. s  r.o.
Sokolova 2k
Brno – Komárov
www.sqs.cz

*  Akce se vztahuje k zakoupení 4 osobních nebo 4 x 4 
zimních pneumatik Bridgestone. Akce probíhá od 
1. 10. do 30. 11. 2012 nebo do vyčerpání zásob dárků. 
Více informací na www.firststop.cz

K sadě zimních pneu 
Bridgestone navíc 
organizer do kufru 
vašeho vozu zdarma!*

Kuchyňské a bytové studio HEZKÝ DOMOV

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

RENOVACE DVEŘÍ
NOVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

www.hezkydomov.cz

KUCHYNĚ  /  SKŘÍNĚ  /  DVEŘE  /  NÁBYTEK

K

aktuální 

AKCE 

naleznete na 

našich
 str

ánkách

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

R E S T A U R A C E

DTJ Garda

10 % sleva
(sleva se nevztahuje na denní menu)

Klobásova 34, Starý Lískovec, Brno 625 00 
mobil: 605 308 940, www.restaurant-dtj.cz

Prestižní bezpečnostní 
agentura AVES PLUS 
přijme pracovníky 
vhodné pro uchazeče 
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.

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

www.nabyteknovapohoda.cz

NOVÁ POHODA
kvalitní české výrobky

PRODEJNÍ AKCE Nyní nově 
vestavěné skříně a kuchyňské linky na míru 
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