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Milovníci zabíjačkových 
specialit se v sobotu 
17. března sešli ve Starém 
Lískovci na prvním roční-
ku „Zabíjačkových hodů“. 
Přestože se akce uskuteč-
nila poprvé, byl to úspěch.

Starý Lískovec se toho rána pro-
budil do nádherného jarního 

počasí, které přímo vybízelo k do-
polední procházce. Zatímco někte-
ří z nás si v sobotu rádi přispali, pří-
pravy samotných hodů vypukly už 
kolem páté hodiny ranní tak, aby 
se vše stihlo a vícegenerační hřiště 
na Bosonožské ulici mohlo kolem 
deváté přivítat první návštěvníky. 
A bylo se opravdu na co těšit! Pro 

milovníky zabíjačkových dobrot 
si pořadatelé připravili hned ně-
kolik stánků. K mání byla stude-
ná kuchyně v podobě klasických 
jelítek, jitrnic, tlačenky, škvarků, 
paštiky nebo třeba uzeného masa. 
Ze stánku s teplou kuchyní se do 
daleka nesla vůně zabíjačkového 
guláše, ovaru, jitrnicového nebo 
jelitového prejtu. Žízeň mohli 
návštěvníci zahnat v nedalekém 
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Zabíjačkové hody

U z á v ě r k a  p ř í š t í h o  č í s l a  j e  1 0 .  5 .  2 0 1 2

18.-20. kvìten
Program

17:00 Stavìní máje
pøedprodej lístkù v Sokolovnì

Sobota 19. kvìtna
14:00

Pátek 18. kvìtna

Požehnání hodùm a vínu, 
zahájení hodového prùvodu
(chrám sv. Jana Nepomuckého)

19:00 Hodová zábava
DTJ Klobásova 34, k tanci hraje Slovácká 
dechová muzika z Vnorov, 
v prùbìhu veèera stárci zatanèí 
Èeskoslovenskou besedu (zábava 
probìhne pod otevøeným nebem, vstupné 
100 Kè)

Nedìle 20. kvìtna

9:30 Hodová mše svatá
(chrám sv. Jana Nepomuckého)

16:00 Zpívání a tanèení
s cimbálovou muzikou 
Pentla z Boršic
DTJ Klobásova 34, v prùbìhu veèera dìti 
zatanèí Hanáckou besedu
(vstupné 80 Kè)

Starolískovecké

mladé
hody

Akci poøádá Orel jednota Starý Lískovec a stárci za finanèní podpory statutárního mìsta Brna a MÈ Starý 
Lískovec, Pøedprodej vstupenek 18. 5. v 17:00 - 19:00 v sokolovnì na Máchalovì ulici.

klubu Pepino. Příjemné lidové pís-
ničky, které dokreslovaly celkovou 
atmosféru, v průběhu hodů cel-
kem třikrát vystřídal známý šiřitel 
brněnského hantecu Honza Hla-
váček. Ten návštěvníkům předvedl 
své „hantecové“ verze populárních 
českých písní. O něco později pak 
hantecu neunikly ani klasické po-
hádky. K zakoupení pro zájemce 
bylo jak Honzovo CD Vorgle, tak 
i velmi úspěšná pohádková publi-
kace Goldnový merchny. Opravdu 
příjemná sobota. Nezbývá mi, než 
si přát, aby se nám příští rok po-
vedlo zopakovat celou tuto akci 
se stejným úspěchem. -Martin Zezula

Ještě jednou k petici na ulici Dunajské

V minulém čísle zpravodaje jsme otiskli výsledky dotazníkové 
akce k parkovišti Dunajská 7–25. Z tabulky a popisu ale nebylo 

úplně zřejmé, jak celá akce vlastně dopadla. Dovolte mi tedy prosím, 
abych to nyní uvedl na pravou míru. Na základě požadavku občanů 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec zrušila záměr realizace 
parkovacího stání na ul. Dunajská 7–15 vnitroblok.

Martin Zezula
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Doznívají poslední zá-
chvěvy zimy a vládu 

nad přírodou definitivně 
převzalo jaro. Je duben 
a dle zákona končí tzv. 
zimní údržba komunika-
cí a nastává údržba letní. 
Do této údržby spadá jak 
čištění vozovek a chod-
níků, tak také údržba zelených 
ploch. 

Rozhlédneme-li se po veřejných 
plochách v naší MČ, dáte mi jistě 
za pravdu, že udržovat, respektive 
uklízet, je po zimně opravdu co. 
To, že se několik měsíců neuklí-
zelo, zvláště pak zelené plochy, je 
opravdu vidět. Říkám si ale, proč 
tomu tak je? Jsme přeci lidé žijící 
v jednadvacátém století a v našem 
podnebném pásmu v srdci Evropy 
je přece hygiena na dosti vysoké 
úrovni. A přece si mnohdy připa-
dám, když se procházím po ulicích 
Starého Lískovce, jako na smetišti. 
Možná, že slovo smetiště není úpl-
ně tím správným výrazem, ale jiné 
mě zrovna nenapadá. Podívám-li 
se na zelené plochy, na kterých 
se již tlačí mladá jarní tráva, mám 
pocit, že se dívám spíše na veřejné 
záchody určené čtyřnohým přá-
telům člověka. Pohled na trávník 
posetý psími výkaly není zrovna 
příjemný. Vždy mne napadne otáz-
ka, jestli to takhle vypadá i v by-
tech jednotlivých majitelů pejsků. 
Jistě, že ne. Nechápu proto, proč 
se tito lidé nechovají ke svému 
okolí stejně jako k podlaze svého 
bytu. Doma by jim na podlaze psí 
exkrement jistě vadil, nevydržel by 
tam ani pět vteřin a byl by ihned 
uklizen. Venku tomu ale tak není. 
Venku to přece není mé, a někdo 
to jistě uklidí za mě. Jsou přece 
firmy, které jsou za tuto práci pla-
ceny. To je sice částečně pravda, 
ale myslím si, že firmy jsou placeny 
hlavně za údržbu veřejné zeleně, 
která spočívá v sekání trávníků, 
prořezávání keřů a stromů a ne 
za úklid nechutného hnoje, který 
zůstává na trávnících po čtyřno-
hých miláčcích. 

Vím, že v naší MČ je mnoho ma-
jitelů psů, kteří po svých mazlíčcích 
pečlivě uklízí jejich nestrávené 
přebytky. Ty samozřejmě velmi 
chválím. Je zde ale také mnoho 
těch, kteří pouze nečinně přihlí-

žejí tomu, jak jejich pes 
vykonává svou potřebu 
a pokračují s ním dále 
po své vycházkové ces-
tě. Takoví pejskaři jsou 
navíc ještě naočkováni 
jistou dávkou agresivity, 
protože po upozorně-
ní na skutečnost, že by 

měli po svém pejskovi jeho nespo-
třebovanou a vyloučenou stravu 
odklidit, zaujmou zajímavý postoj 
psa obranáře a velmi neomaleně 
a ostře počastují upozorňujícího 
člověka dosti peprnými výrazy. 
Tlumočit je zde nebudu, protože 
si myslím, že by je papír našeho 
zpravodaje asi neunesl. Toto vše 
výše popsané se netýká pouze 
a jen pejskařů. 

Každý z nás ve Starém Lískovci 
bydlící denně vyprodukuje něja-
ké ty odpadky, které by následně 
měly skončit v nádobách k tomu 
určených. Bohužel tomu tak také 
není. Naše veřejná prostranství, 
zvláště po zimním období, mnoh-
dy takovou nádobu na odpadky 
připomínají. Nevím, co některé 
naše spoluobčany pudí k tomu, 
aby svůj přebytečný materiál od-
hodili všude, kde se jim zachce. 
Myslím si, že máme dostatečný 
počet odpadkových košů na to, 
aby tomu tak nebylo. Opak je ale 
pravdou. A tak nasmlouvané fir-
my neustále donekonečna chodí 
a uklízí nepořádek po našich méně 
vychovaných a nepořádných spo-
luobčanech. Prosím všechny, kte-
rých se to týká, aby si uvědomili, 
že k jejich domu nebo bytu patří 
i ta okolní prostranství, do kterých 
je jejich dům či byt umístěn. 

Věřím však stále v to dobré, co 
v každém člověku je, a proto věřím 
i tomu, že těch slušných a čistot-
ných lidí žije v naší MČ většina. 
A tato většina se bude snažit vy-
chovat ty méně slušné a méně čis-
totné. Myslím si, že to určitě stojí za 
tu námahu. A třeba se pak jednou 
dočkáme i toho, že blahodárné 
sluneční paprsky budeme moci 
přijímat na krásném zeleném tráv-
níku, kde se budeme moci posadit 
beze strachu z toho, že na našem 
oděvu ulpí něco hnědého a málo 
voňavého. Přeji vám všem krásné 
jaro a hodně pohody. -Mgr. Jiří Dvořáček, místostarosta

Vzhledem k tomu, že následující oznámení zveřejňujeme nedopat-
řením až v dubnovém čísle, berte prosím článek pouze jako informační 
(žádné případné penále za pozdní platbu po Vás požadováno nebude).

Podle Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Brna č. 22/2010 
o místních poplatcích čl. 6 je poplatník povinen zaplatit poplatek 
za psa na účet správce poplatku bez vyměření ročně, nejpozději do 
31. března každého roku.

To znamená, že již nebudou rozesílány složenky a nebude možné 
hradit poplatky za psa ve čtvrtletních či jiných splátkách.

Poplatky můžete uhradit v hotovosti na pokladně úřadu Klo-
básova 9, převodem z účtu nebo poštovní poukázkou na č. účtu 
19-19022621/0100, var. symbol číslo známky psa. -  

ÚMČ Brno-Starý Lískovec

Vážení spoluobčané,
zdá se, že zima o ví-

kendu naposledy vy-
strčila drápky, všechny 
nás trochu překvapila 
chvilkovým sněžením 
a snad už definitivně 
předala vládu jaru. Vět-
šina z nás už se toho 
nemůže dočkat. Jaro – to slovo 
samo o sobě nabíjí člověka energií.  
Jedna malá procházka na jarním 
vzduchu zmůže často totéž, jako 
týden dovolené.

Jaro je od nepaměti bráno jako 
symbol nového začátku, symbol 
naděje. I staré zdánlivě mládne 
a získává nové síly. Starý Lískovec 
pochopitelně není výjimkou. Ne, 
že by snad přes zimu spal, to spíše 
naopak, ale ta chuť do všeho je 
na jaře vždy o něco větší a i ne-
příjemné problémy se s pomocí 
jarní magie řeší snáz. 

To, že se problémy řeší snáz, 
ovšem neznamená, že by zmize-
ly. Takovou moc nemá ani jaro. 
Jednou z věcí, na kterou stále do-
stáváme dotazy, je problematika 
zvyšování nájemného v obecních 
bytech. O té jsem už v únorovém 
vydání psal podrobné informace, 
někteří se ale k článku, který se té-
matu věnoval, nedostali, případně 
jej přehlédli. Můžete jej nalézt na 
internetových stránkách měst-
ské části  www.staryliskovec.cz. 
Mnozí si však bohužel ani důklad-
ně neprostudovali dopis, který 
byl adresován všem nájemcům 
obecních bytů, kterých se toto 

navýšení nájemného 
týká, tj. pouze domů, 
které nejsou určeny 
k prodeji, a nepostřehli 
zásadní věc. A to, že byť 
je nájemné navýšeno, 
má každý nájemce mož-
nost obdržet na násle-
dující dva roky slevu ve 

výši 40,55 % z celkové výše ná-
jemného. Nájemné bude tedy po 
slevě činit 55 Kč/m2/měsíc. Proto 
tedy znovu podotýkám, že co se 
výše nájemného týče, nemění 
se ve své podstatě, krom velmi 
malého navýšení, pokrývajícího 
pouze inflaci, vůbec nic. Takže  
výtky o dramatickém navýšení 
jsou zcela liché a vůbec neod-
povídají skutečnosti. Naopak je 
pravdou, že jsme se rozhodli ne-
vydat cestou jiných městských 
častí, kde došlo k navýšení částek 
nájemného na cílové a velmi vy-
soké hodnoty (až přes sto korun 
za m2/měsíc) a bez možnosti slevy. 
Jakékoliv obavy ve Starém Lískov-
ci z výše nájemného v obecních 
bytech tedy v současné době 
opravdu nejsou na místě. 

Doufám, že se vám všem podaří 
přepnout na jarní, pozitivní režim, 
že problémy zvládnete hravěji 
a budete jim předcházet, protože 
dobrá nálada, úsměv, rozvaha, to 
jsou aspekty, které v dnešní neleh-
ké době často postrádáme a nikdy 
jich není dost.

Krásné jaro
Váš starosta 

Vladan Krásný 

Zápisník starosty
čistých veřejných prostranství?

Dočkáme se jednou

poplatků ze psů!

Změna splatnosti
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Blok č. 1 Blok č. 2 Blok č. 3 Blok č. 4 Blok č. 5 Blok č. 6 Zákos

blokové čištění po zimním období 6. 4. 10. 4. 13. 4. 17. 4. 20. 4. 23. 4. po zimě provádí Bkom

blokové čištění včetně chemické  
likvidace plevele

14. 5. 16. 5. 22. 5. 23. 5. 29. 5. 5. 6.
7.6.
noční z 7. 6. na 8. 6.

čištění místních komunikací a 
parkovišť včetně chemické likvidace 
plevele bez dopravního značení

27. 8. 28. 8. 29. 8. 30. 8. 31. 8. 3. 9.
23.8.
noční  z 23. na 24. 8.

strojní čištění místních komunikací 
a parkovišť bez dopravního značení

17. 9. – 21. 9. 17. 9. – 21. 9. 17. 9. – 21. 9. 17. 9. – 21. 9. 17. 9. – 21. 9. 17. 9. – 21. 9.
13.9.
noční z 13. 9. na 14. 9.

blokové čištění před zimní údržbou 8. 10. 9. 10. 15. 10. 16. 10. 22. 10. 23. 10.
25.10.
noční z 25. na 26. 10.

Čištění komunikací a ostatních dopravních ploch v roce 2012

Blok č. 1 Labská 1–37 vč. parkovišť a ZÁKOS, Mikuláškovo nám. 
14, 15, 16, 17, vč. parkoviště, Mikuláškovo nám. oba vnitro-
bloky vč. parkoviště před domy 5 a 6,  Vltavská ZÁKOS vč. 
zálivů pro parkování vozidel, Vltavská 9–13 vč. parkoviště, 
Vltavská 1–3  vč. parkoviště, Vltavská – parkoviště nad 
tramvajovou zastávkou MHD, spojnice Vltavská x Osová.

Blok č. 2 Osová 2–8 vč. zálivů pro parkování a parkoviště, Dunaj-
ská 1–5, 7–15, 17–25, 27–31, 37–45 vč. jednosměrných 
spojnic, parkovišť u těchto bloků a ZÁKOSu, Karpatská 
1–9 vč. parkovišť.

Blok č. 3 U Hřiště vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště 
pod U Hřiště č. 9, U Hřiště ZÁKOS, Valašská vč. parkovišť, 
U pošty  vč. parkovišť, Bosonožská vč. zálivů pro parkování 
vozidel a parkovišť, včetně zásobovací komunikace k MŠ 
Bosonožská, Kyjevská vč. parkovišť a ZÁKOS.

Blok č. 4 Oderská 12–1 vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, 
Oderská x Dunajská spojnice ulic, Sevastopolská vč. 
zálivů pro parkování vozidel a parkoviště, ul. Kosmonautů  
parkoviště, odstavné plochy a příjezdy k domům č. 17 
a 19, Irkutská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť 
a komunikace ke Mlýnu.

Blok č. 5 Ul. Kroupova obě komunikace, Jemelkova pouze parko-
viště, Krymská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště, 
Kurská vč. parkovišť, Malešovská, Malostranská, Martina 
Ševčíka, Šoustalova

Blok č. 6 U penzionu parkoviště, Hermannova, Svah, Příčky vč. 
parkoviště, Čermákova vč. parkovišť v sídlišti, Máchalova, 
Pšikalova, Točná i za dálnicí D1, Klobásova slepá odbočka, 
Kosmonautů vč. zálivů pro parkování vozidel.

Zákos Místní komunikace ZÁKOS, Akademická vč. parkoviště,  
Osová, Jemelkova, Klobásova, El. Přemyslovny, Jihlavská, 
Netroufalky, Bítešská, a komunikace na Ostopovice.

Odtahy vozidel dle § 19 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komuni-
kacích zajišťuje pro město Brno společnost Brněnské komunikace 

a.s., tak jako v předchozích letech prostřednictvím firmy Černý.
Vozidla provozovatelů, kteří nerespektují dopravní značení v době 

blokového čištění, budou odtahována na příslušnou dopravní plochu.
Cena za odtah  vč. DPH činí 1800,- Kč.
Cena za parkovné činí 120,-Kč/den.
Vozidlo bude vráceno do lokality původního odtahu pouze v případě 

zájmu a na základě požadavku provozovatele vozidla. Cena za odtah 
včetně 1 dne parkovného činí v tomto případě 3 720,- Kč vč. DPH.

Sídlo firmy a odtahová plocha – Jihlavská, areál ležící při křižovatce ulic 
Jihlavská x Osová,  naproti výškové budově FN Bohunice. Autobusová 
a trolejbusová zastávka Pod nemocnicí, autobusy č. 50, 69, 91, trolejbus 
č. 25, 29.

Telefon – 602 578 867 nebo 547 357 384.
Odtahová firma po odtažení vozidla nahlašuje tuto skutečnost na číslo 

158 – Policie České republiky.
Rada městské části Brno-Starý Lískovec na svém zasedání dne 

15. 2. 2012 pod bodem č. 20/41 RMČ schválila harmonogram blokového 
čištění pro rok 2012 a souhlasila, že po dobu rekonstrukce kanalizace 
v roce 2012 nebudou čištěny ulice bloku č. 5 a 6, konkrétně úseky ulic, 
které nejsou staveništěm: ul. Kroupova, Malešovská, Malostranská, 
Martina Ševčíka, Šoustalova, Hermannova, Svah, Příčky, Čermákova, Má-
chalova, Pšikalova, Točná před dálnicí, Klobásova slepá odbočka, v rámci 
blokového čištění s přenosným dopravním značením. V případě nutnosti 
budou čištěny souběžně s aktuálním termínem čištění dle Harmonogra-
mu blokového čištění pro rok 2012 ovšem bez značení a alternativně. 

Za úseky ulic, které jsou staveništěm, odpovídá stavebník. -
Odbor všeobecný, úsek místního hospodářství

Čištění tunelů pro rok 2012

Provoz MŠ v době letních prázdnin

Pravidelné podzimní čištění tunelů pro rok 2012 bude probíhat 
ve dnech: 

   10.–12. 4. tunel Hlinky
   16.–18. 4. tubus A (Pisárecký tunel)
   19.–21. 4. tubus B (Pisárecký tunel)

Čištění bude probíhat vždy od 21.00 do 5.00 hodin.

ÚMČ Brno-Starý Lískovec

Rada MČ Brno-Starý Lískovec na svém řádném zasedání konaném 
dne 14. 3. 2012 schválila termíny prázdninového provozu v jednot-
livých mateřských školách v městské části Brno-Starý Lískovec dle 
níže uvedené tabulky.

 2. 7. –13. 7. 2012  MŠ Brno, Labská 7
 16. 7. –20. 7. 2012  MŠ Brno, Kosmonautů 2
 23. 7. –3. 8. 2012  MŠ Brno, Oderská 2
 6. 8. –10. 8. 2012  MŠ Brno, El. Přemyslovny 10
 13. 8. –24. 8. 2012  MŠ Brno, Bosonožská 4

Bc. Renata Kuklínková, vedoucí odboru
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Pozor, pozor! Úřad Městské 
části Starý Lískovec vyhlašuje 

soutěž pro všechny občany naší 
městské části. 

Hledáme nejhezčí, nejzajíma-
vější nebo nejoriginálnější fotku 
(nebo fotky) jakékoliv významné, 
či výrazné části Starého Lískovce 
(škola, hřiště, úřad, kostel… atd.).

Fotky nám můžete zasílat v elek-
tronické podobě pomocí e-mai-
lové korespondence na adresu: 
noviny@staryliskovec.cz.  

K dispozici je ale samozřejmě 
i klasický způsob – poštovní ko-
respondence. V tom případě pou-
žijte prosím adresu: MČ Brno-Starý 
Lískovec, Klobásova 9, Brno 625 00 
(do rohu obálky nezapomeňte při-
psat heslo „soutěž”)

Pokud by Vám ani tato varianta 
nevyhovovala, pak můžete fotky 
jednoduše přinést přimo k nám 
na Městský úřad a to v obálce, na 
které bude Vaše jméno a nějaký 
kontakt na Vás (do rohu obálky 
nezapomeňte připsat heslo „sou-
těž”). Nechat je můžete přímo na 
podatelně úřadu v přízemí.

O své cenné fotky  samozřejmě 
nepřijdete – po vyhlášení výsledků 
soutěže budou k vyzvednutí opět 
na podatelně ÚMČ.

Jako první cena je pro vítěze 
nachystaná domácí meteo-stanice 
v hodnotě 3 000 Kč! Navíc budou 
vítězné fotky použity a umístě-
ny na nové oficiální internetové 
stránky Starého Lískovce! -ÚMČ Brno-Starý Lískovec

Ve čtvrtek 1. března 2012 navští-
vili žáci sext EKO GYMNÁZIA 

v rámci rozšíření výuky ruského 
jazyka unikátní výstavu „Carský 
dvůr pod žezlem Romanovců aneb 
poklady moskevského Kremlu“, 
která se konala v Císařské konírně 
Pražského hradu.  Výstava byla 
slavnostně zahájena 9. prosince 
2011 za přítomnosti prezidenta 
ČR Václava Klause a prezidenta RF 
Dmitrije Medveděva. Žáci se mohli 

seznámit s historií ruského státu 
v 17. století, symbolikou panovnic-
ké moci, dvorskými ceremoniály 
a jejich organizací, každodenním 
životem carského dvora a také 
nezastupitelnou rolí pravoslavné 
církve. Exkurze proběhla v rámci 
projektu „Ruština znovu a nově“, 
který je spolufinancován Evrop-
ským sociálním fondem a státním 
rozpočtem ČR. - EKO Gymnázium

MŠ Labská je zaměřena 
na pohybové aktivity, 
sport a zdravý životní styl. 
Zařazování pohybu dětí 
do režimu dne je speci-
fické. Naší snahou je, aby 
děti vnímaly pohyb vše-
mi smysly a vytvářely si 
k němu pozitivní vztah 
a to cestou vlastní zku-
šenosti. 

Záměry a cíle našeho vzdělá-
vacího programu nejsou výkony, 
ale smyslem práce pedagogů je 
formou her a pohybových činností 
stimulovat dětský organismus.

Vést je k vytváření zdravých ži-
votních návyků a získávat základy 
zdravého životního stylu a kladné-
ho vztahu ke sportu.

Naše mateřská škola se v tomto 
roce zapojila do 1. ročníku soutěže 

WALKODILE

Soutěž Unikátní výstava

WALKODILE, která se uskutečnila 
dne 9.3.2012 na brněnském výsta-
višti v pavilonu V, kde probíhala 
výstava „PRODÍTĚ“.

MŠ Labská poslala do soutěž-
ního klání dva šestičlenné týmy 
předškolních dětí. Po registraci 

a představení tohoto výrobku pa-
nem Pavlem Fischerem došlo na 
samotnou soutěž.

První tým dětí v postrojích WAL-
KODILE prošel slalom mezi moli-
tanovými kostkami a došel zpátky 
na start. Tam předaly soupravu 

WALKODILE druhé skupině a ta 
prošla stejnou trasu. Pro ztížení sla-
lomu měly děti v pravé ruce lžičku 
s golfovým míčkem. Soutěž byla 
samozřejmě na čas a v konkurenci 
jedenácti školek z Brna a okolí se 
MŠ Labská umístila na 2. místě.

Cena pro děti, které obsadily 
1. a 2. místo, byla vodítka WALKO-
DILE v hodnotě 6.000 Kč a panen-
ka Shou-Shou. Ale ani ostatní škol-
ky, které se neumístily na předních 
místech, neodešly s prázdnou.

Po soutěži zbyl ještě čas na pro-
hlídku pavilonu, kde se děti mohly 
zdarma povozit na kolotočích nebo 
se vydovádět na skákacím hradu. 
Nejvíc se ale líbily modely lodí, 
vlaků, letadel nebo zmenšeniny 
historických i současných automo-
bilů. Děti si tento den prostě užily. -Uč. Petr Majdl 

a Gabriela Zábršová, Bc.
MŠ Labská

ZMĚNA ZAČÁTKU SETKÁNÍ OBČANŮ

Na březnovém zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Sta-
rý Lískovec bylo vysloveno pozvání na setkání občanů dne 

25. dubna 2012 u pomníku na Točné ulici k  uctění památky obětí 
2. světové války a k připomenutí 67. výročí osvobození města Brna 
a Starého Lískovce se začátkem v 16.00 hodin. 

Sdělujeme občanům, že z organizačních důvodů však bylo nutno 
začátek posunout a setkání začíná až v 16.30 hodin.

Ing. Rostislav Maleňák, zastupitel  
městské části Brno-Starý Lískovec
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I v tomto školním roce měla veřej-
nost možnost zúčastnit se výuky 

našich žáků. Ve čtvrtek 15. března 
navštívili jejich rodiče i prarodiče 
dopolední Den otevřených dveří. 
Pozorovali každodenní práci svých 
ratolestí ve škole, jejich aktivitu 
a součinnost s ostatními spolužá-
ky. Završením dne byly odpolední 
ukázkové hodiny v dyslektických 
třídách na prvním stupni. I přes 
pozdní odpolední hodinu mladší 
žáci překonali únavu a byli velmi 
aktivní. Jejich rodiče se tak mohli 
seznámit s individuálním přístu-
pem speciálních pedagožek a s vy-
užíváním inovativních vyučovacích 

metod práce se žáky se speciální-
mi vzdělávacími potřebami. 

Naše škola je školou fakultní, 
a tak se ve výuce rodiče setkali 
i se studentkami speciální pe-
dagogiky Masarykovy univerzi-
ty v Brně, které jsou v rámci své 
praxe zapojeny do práce se žáky 
v dyslektických třídách. V dub-
nu se budou podílet na přípravě 
a organizaci Speciální olympiády, 
kterou pořádáme pro žáky se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami 
I. stupně základních škol v Brně 
a v nejbližším okolí. -

ZŠ Bosonožská 

Minulý týden se nejvyšším po-
schodím školy nesly hlasy 

dětských zpěváků. Jejich zkoušky 
vyvrcholily ve středu 21. 3. 2012 
druhým ročníkem pěvecké sou-
těže „Bosonožský slavík“. Letošní 
účast byla hojná, soutěže se zú-
častnilo 35 žáků, z toho 20 dětí 
z 1. stupně a 15 dětí z 2. stupně. 
Početné obecenstvo a nesmlou-
vavá porota, v čele se starostou 
Starého Lískovce panem Vlada-
nem Krásným, dodaly soutěži tu 
správnou atmosféru. V kategorii 
mladších žáků se umístila na 1. 
místě Vendula Herzanová s lido-
vou písničkou „Což se mně má 

milá“, na 2. místě skončila Sára 
Sahatciu a na 3. místě Vojta Pejcha. 
V kategorii 6.–9. ročníků vyhrál Jiří 
Doležal s písničkou „Když náš táta 
hrál“, 2. místo obsadila Veronika 
Partschová a 3. místo patřilo Do-
miniku Levákovi.

Soutěž měla také vyhledat další 
talenty pro již tradiční „Starolísko-
veckou superstar“, kterou pořádá 
ÚMČ Starý Lískovec pro starolísko-
vecké školy a které se pravidelně 
naše škola účastní. Letos to bude 
21. června!

Všem soutěžícím ještě jednou 
blahopřejeme. - ZŠ Bosonožská

Jak si představujete školu po 
setmění? Ztichlé třídy s prázd-

nými lavicemi a chodbou se prohá-
ní místo dětského smíchu pouze 
závan chladného vánku. Hrůzu na-
hání nejenom potemnělé chodby, 
ale především to nekončící ticho. 
Náš školní parlament si už nemusí 
jen představovat, neboť 15. 3. to 
zažil na vlastní kůži.

Nejen, že proběhlo jednání par-
lamentu, na kterém jsme probírali 
důležité otázky týkající se cho-
du školy a nápady, které chceme 
uskutečnit, ale čekala nás i spousta 
zábavných her. Soutěžili jsme ve 

hře Riskuj!, kde jsme hádali otáz-
ky o naší škole a okolí. Měli jsme 
speciální, až do večera utajované, 
hosty – naši paní ředitelku a pana 
starostu Vladana Krásného, který 
se na nás přišel podívat, a my se ho 
mohli ptát na otázky, které nás za-
jímají. V hloubi noci jsme se vypra-
vili na stezku odvahy „po stopách 
mrtvého školníka“. Paní učitelka 

nám vyprávěla strašidelný 
příběh, po kterém jsme se 
báli bloudit po chodbách 
školy. Ale nakonec to všich-
ni zvládli. 

Do spacáků jsme se zavr-
tali až pozdě v noci. Stejně 
se nám spát nechtělo, ne-
boť jsme byli plní dojmů 
a zážitků z tohoto dobro-

družného večera plného smíchu. 
Účel akce byl splněn – členové 
parlamentu se lépe poznali a ska-
marádili. Další akci máme v plánu 
uspořádat na Den učitelů. -ZŠ Bosonožská 

Myslíte si, že by žáci  3., 4., 5., 6., 
7., 8., 9. třídy mohli společně 

vytvořit dobrou partu, vzájemně 
se obohatit, pomáhat si a něco se 
naučit i přes velký věkový rozdíl? 
Pokud odpovídáte ano, tak máte 
pravdu. Přesně takovou partu totiž 
vytvořily děti na zimní škole v pří-
rodě při ZŠ Elišky Přemyslovny, 
která proběhla v letošním školním 
roce. Díky velké sněhové nadílce 

si vrchovatě užily zimních rado-
vánek, lyžování, snowboardingu 
a to v nově zrekonstruovaném 
a dobudovaném ski-areálu Dolní 
Morava na úpatí Kralického Sněž-
níku. Každému, kdo má rád „super 
lyžovačku“, kvalitní a moderní ski-
zázemí, doporučujeme návštivit. 
My se již těšíme na příští rok! -Mgr. Pavel Krška 

ZŠ Elišky Přemyslovny

Noční zasedání parlamentu Zimní radovánky s Eliškou

Den otevřených dveří Bosonožský slavík
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Dne 27. 3. 2012 vyrazili 
žáci naší  7., 8. a 9. třídy 
s pedagogickým do-
provodem za poznáním 
Jaderné elektrárny Du-
kovany (EDU) a vodní 
přečerpávací elektrárny 
Dalešice (PVE),  patřící 
energetické společnosti 
ČEZ.  

Po příjezdu do Dukovan žáci 
absolvovali v informačním 

centru instruktážní film o vzniku 
elektrárny, poté byli erudovaným, 
přitom poutavým výkladem in-
formováni o principu a provozu 
jaderné elektrárny. Dozvěděli se 
např., že elektrárna patří mezi pě-
tinu nejlépe provozovaných jader-
ných elektráren na světě, vyrábí  
spolu s vodními elektrárnami nej-
levnější proud v ČR, její dosažitelný 
výkon je až 2 000 MW. Vzhledem 
k věku se žáci nedostali přímo do 
provozu, ale vybavení centra jim 
vše plně vynahradilo. Veškeré mo-
dely byly velmi názorné, některé 
interaktivní, ve skutečné velikosti. 
Nejvíce je ohromila velikost tur-
bín, ale hlavně model reaktoru, 
kde fungoval stroboskop,který  

vyvolává  světelné efekty jako na 
diskotéce :-).

V poledne pokračovala naše 
cesta směr Dalešice. Vodní dílo 
Dalešice bylo vybudováno v sou-
vislosti s výstavbou blízké Jader-
né elektrárny Dukovany – slouží 
hlavně jako zásobárna technolo-
gické vody a k chlazení jaderné 
elektrárny. Součástí Dalešic je i vy-
rovnávací nádrž a průtočná vodní 
elektrárna Mohelno. Dalešice plní 
funkci akumulátoru energie, tj. vý-
roby elektřiny ve špičkách a odbě-
ru energie v době jejího přebytku. 

V informačním centru si žáci 
prohlédli vystavené expozice, 
dostalo se jim odborného výkla-
du a stali se diváky promítaného 
filmu, který jim přiblížil historii 
vodního díla. Exkurze byla velmi 
zajímavá. Zpět do Brna jsme se 
vrátili obohaceni o nové zážitky 
a zkušenosti.

Pokud budete hledat tip na 
krásný jarní výlet, zvolte oblast 
Dukovan a Dalešic. Vychutnejte 
si krásnou přírodu a pokud vám 
bude umožněno, tak s rodinou 
zavítejte do elektrárny. -Mgr. Radek Bartoš

    za vyučující 2. stupně ZŠ a MŠ 
Elišky Přemyslovny

Energie z Vysočiny

Když se řekne slovo florbal na 
naší škole, ihned se většině 

žáků vybaví hodiny tělesné vý-
chovy, florbalový kroužek pro 
nejmladší, školní florbalová repre-
zentace, ale také již tradiční školní 
florbalový turnaj o Pohár Elišky 
Přemyslovny, který vždy zorgani-
zuje učitel TV spolu s žáky 9. roč-
níku. V letošním roce se turnaje 
zúčastnilo přes 70 dětí a konal se 
již 3. ročník. Soutěžilo se ve 3 ka-
tegoriích – žáci a žákyně 1. stupně, 

hoši 2. stupeň, dívky 2. stupeň.
Vítězem turnaje 1. stupně se 

stalo družstvo ze ZŠ Ostopovice, 
které se pravidelně turnaje účast-
ní. U starších žáků a žákyň si Po-
hár Elišky Přemyslovny odnesla 
družstva Piškoti a Lachtani. Akce 
je u dětí velice oblíbená a i proto 
oceňujeme a děkujeme za pod-
poru této akce vedení školy, SRPŠ 
a ÚMČ Starý Lískovec. -Mgr. Pavel Krška 

ZŠ Elišky Přemyslovny

Během měsíce března proběhl 
v prvních třídách na naší škole 

preventivní projekt Zdravé zoubky, 
který organizovala a materiálně 
zajišťovala DM Drogerie.

Zábavnou formou (za pomocí  
instruktážního filmu) Hurvínek, 
Mánička a Žeryk seznámili děti 
s prevencí a péčí o chrup. Bezpro-
středně poté následoval krátký 
test, ve kterém si žáci ověřili, co 
si zapamatovali a upevnili tak své 
vlastní zkušenosti.

Na závěr obdržel každý žák ba-
líček s hygienickými potřebami 

(kartáček na zuby, zubní pastu, 
ústní vodu, balíček žvýkaček a ná-
lepku se správným postupem čiš-
tění zubů).

Tato, byť reklamní akce, byla vel-
kým přínosem. Děti si z ní přinesly 
nejen dárek, ale hlavně motivaci 
ke správným hygienickým návy-
kům a péči o svůj chrup.

Rády bychom za tuto akci DM 
Drogérii poděkovaly. Všem ostat-
ním kolegyním ji rády doporučíme.- Mgr. Kateřina Kolajová 

a Mgr. Petra Rychtaříková, 
ZŠ Labská

Školní florbalový turnaj na Elišce

Projekt „Zdravé zoubky” 

Výtvarná soutěž pro školní družiny
ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10, pořádá výtvarnou soutěž pro 

žáky školních družin na téma „BAREVNÝ SVĚT“.
Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží a předáním cen vítě-

zům v úterý 24. 4. 2012 v 14.30 hodin v budově školy.
Výstava bude volně přístupna veřejnosti od 25. 4. 2012 do 4. 5. 2012 

vždy od 13.00 do 16.30 hodin v budově Základní školy a Mateřské 
školy, Brno, El. Přemyslovny 10,  Brno-Starý Lískovec 

    Srdečně zvou vychovatelky ŠD  ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny
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Městská policie Brno oslavila 20. výročí
Pamětními medailemi za záchranu 
lidského života či za velkou míru 
osobní statečnosti ocenilo v závěru 
února vedení brněnské městské 
policie své strážníky při slavnostním 
ceremoniálu v Městském divadle 
Brno. Při příležitosti 20. výročí MP 
Brno byly rovněž vyznamenány 
osobnosti a instituce, které s měst-
skou policií dlouhodobě spolupra-
cují, výrazně ji podporují nebo se 
jinak podílejí na její činnosti.

Opat Lukáš Evžen Martinec, který dlouhodo-
bě spolupracuje na uskutečňování charita-

tivních projektů spolupořádaných MP, v úvodu 

slavnostního aktu požehnal k 20. výročí MP 
vydané kronice, mapující všechny významné 
skutečnosti a události. Ocenění z rukou ředi-
tele MP Brno Jaroslava Přikryla přebrali bývalí 
ředitelé městské policie, náměstci primátora 
statutárního města Brna Robert Kotzian a La-
dislav Macek i představitelé Policie ČR.

Medaile za záchranu života přebrala dvojice 
strážníků z Jednotky operativního zásahu, kte-
rá prokázala mimořádnou duchapřítomnost 
a dokonalé zvládnutí technik předlékařské péče 
v ulici Plotní, když v noci z 18. na 19. srpna 2011 
objevila muže s masivním tepenným krvácením 
z nohou. Jiná dvoučlenná hlídka strážníků z revíru 
Střed 19. července 2011 zase pohotově zasáhla 
v případě muže v Orlí ulici, který si žiletkou opa-
kovaně způsoboval řezné rány na předloktích 
Hlídka u něj navíc zjistila i otevřené rány na krku 
a nejspíš jen díky tomu, že ho strážníci pohotově 
ošetřili, muž nevykrvácel před příjezdem záchran-
né služby. Tyto případy jsou přitom jen zlomkem 
zákroků, kdy strážníci městské policie zachrání 
lidské zdraví a životy. Každý rok jich jsou desítky 
a jen hlídka Jednotky operativního zásahu vloni 
pomáhala třiceti převážně starším osobám, které 
zůstaly bezmocně uvězněny ve svých bytech. 
V rámci slavnostního ceremoniálu byli v divadle 
medailemi Za věrnost oceněni strážníci, kteří v řa-
dách MP Brno působí nepřetržitě 10, 15 či 20 let.

Punc výjimečnosti mělo dekorování dese-
tiletého Tomáše, který před několika dny na 
Vinohradech našel peněženku s vysokým ob-
nosem, platební kartou a doklady a odevzdal ji 
na služebnu městské policie. Za svůj výjimečný 
čin obdržel z rukou ředitele MP pamětní plake-
tu, kroniku městské policie a dárkový balíček.

Na závěr slavnostního shromáždění po-
děkoval ředitel MP Brno Jaroslav Přikryl 
přítomným za odvedenou práci a vyjádřil 
přesvědčení, že brněnská městská policie 
bude i nadále úspěšná při zabezpečování 
místních záležitostí veřejného pořádku i při 
plnění dalších úkolů vyplývajících ze Zákona 
č. 553/1991 Sb. O obecní policii. -

Mgr. Pavel Šoba, tiskový odbor MP Brno

V úterý 28. 2. se ve Starém Lís-
kovci na Základní škole Labská 

uskutečnil tradiční závod 3.–5. tříd 
v plavání. Závodu se zúčastnilo 
9 brněnských škol, které vyslaly do 
boje celkem 115 závodníků. 

Díky vlastnímu bazénu má ZŠ 
Labská ideální podmínky k uspo-
řádání takovýchto závodů. Závod 
byl rozdělen do několika kategorií 
– podle věku dětí a plaveckého způ-
sobu. Žáci soutěžili v plaveckých sty-
lech prsa a kraul. Nejlepší jednotlivci 
a štafety obdrželi na konci závodu 
diplomy, medaile a sladké odměny.

Žáci ZŠ Labská zaznamenali 
hned několik úspěchů. Projevil se 
na nich pravidelný trénink a znalost 
vodního prostředí – výuka plavání 
na ZŠ Labská je povinnou součástí 
tělesné výchovy již od 1. ročníku. 
K pěkným výkonům gratulujeme 
především Davidu Prokešovi (3.A), 
Kristýně Bučkové (3.B), Patriku Ře-
záčovi (4.A), Lence Matulové (4.B), 
Filipu Klimešovi (5.B) a Karolíně 
Kolovratové (5.B). - Mgr. Lenka Chadimová

ZŠ Labská 27

Plavecké závody na ZŠ Labská

Rada města Brna schválila dne 14. března 2012 nominace a pořadí 
brněnských pedagogů na ocenění Učitel roku 2012. Celkem se hodno-

tilo z 26 zaslaných návrhů ve dvou kategoriích. Ocenění za dlouhodobou 
pedagogickou činnost získal ředitel ZŠ Labská Mgr. Lubomír Strnad. 
Ocenění převzal z rukou náměstkyně primátora Ing. Jany Bohuňovské 
a starosty Vladana Krásného v úterý 27. března 2012 v 10.30 hodin 
v Rytířském sále Nové radnice. - Martin Zezula

má svého učitele roku
Starý Lískovec
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Počátky komunistického útlaku
(pokračování z předchozího čísla)

Události z února 1948 
započaly dobu čtyřiceti 
let komunistické totalit-
ní vlády. Jedním z prv-
ních kroků byla takzvaná 
sjednocená tělovýchova. 
Pod touto hlavičkou byl 
likvidován Orel a jeho ma-
jetek byl v Lískovci dne 
20. 7. 1948 převeden do 
majetku T. J. Sokol.

Každoročně začátkem léta po-
řádal Orel tradiční pouť na 

Hostýn. Tisíce orlů už v předvečer 
hlavního poutního dne u ohňů 
zpívalo národní a orelské písně, 
což považovala Bezpečnost za pro-
vokaci. Funkcionářům se nepoda-
řilo zabránit, aby se v některých 
skupinkách neprovolávala proti-
komunistická hesla a nezpívaly 
protisocialistické, satirické písně… 
Půl roku nato začalo hromadné 
zatýkání orelských pracovníků. Na 
podkladě vynucených výpovědí 
a vykonstruovaných obvinění bylo 
osmnáct orelských funkcionářů 
odsouzeno. Mezi odsouzenými byl 
i pan Karel Procházka z Bohunic 
– 10 let za velezradu a profesor 
Zdeněk Svoboda z Bosonoh, rov-
něž 10 let za velezradu. 

Byla vyhlášena dvouletka a byly 
zrušeny některé svátky, aby se zís-
kalo více pracovních dnů. Pracov-
ním dnem se stal také svátek „Tří 
králů“ a Nanebevzetí Panny Marie. 
Proto byly od roku 1949 ve svátky, 
které byly prohlášeny za pracovní 
dny, zavedeny večerní mše sv. Tato 
praxe se osvědčila a na večerní 
bohoslužbě bylo vždy mnohem 
více farníků než na ranní.

 Od 3. do 10. dubna 1949 konali 
otcové redemptoristé v naší far-
nosti lidové misie. Přišlo tolik lidí, 
že kostel ani nestačil. Misie potom 
ještě pořád přinášely své ovoce 
i v následujících letech.

V lednu 1950 zemřel neočeká-
vaně P. Jindřich Kuba, penzista, 
který bydlel na faře a vypomáhal 
ve farnosti. V tomto roce byl inter-
nován brněnský biskup, a proto 
již nebylo biřmování. Nekonaly se 
také ani pravidelné poutě do Tuřan 
a na Staré Brno. Průvod Vzkříšení 
i průvod Božího Těla šel ještě jako 
obvykle ulicemi Lískovce.

V roce 1952 byly naposledy po-
voleny průvody Vzkříšení a Boží-
ho Těla ulicemi Lískovce. Rovněž 
naposledy byl o křížových dnech 
průvod do polí. Průvodu Božího 
Těla se účastnilo asi 2 800 lidí.

Od 1. září bylo vyučování nábo-
ženství prohlášeno za nepovinný 
předmět a jeho vyučování bylo 
přesunuto až na poslední hodiny. 
Přesto jen málo rodičů své děti 
z náboženství odhlásilo. 

Roku 1956 vzbudil mezi věřícími 
rozruch pastýřský list o obnově 
velikonoční liturgie. Obřady veliko-
nočního tridua se původně konaly 
ráno. Na Bílou sobotu před veče-
rem se ještě slavila slavnost vzkří-
šení Páně s průvodem Vzkříšení. 
Od tohoto roku však bylo konání 
obřadů po všechny tři dny pře-
sunuto na večerní hodiny.  I když 
mnozí pohlíželi kriticky na tuto 
novotu, návštěva velikonočních 
obřadů byla několikanásobně vět-
ší než jiná léta.

Také v těchto letech pokračo-
valy udržovací práce na kostele 
a církevních objektech. V roce 
1948 byla v kostele provedena 
malba. Strop, poměrně zachova-
lý, byl ještě ponechán v původním 
stavu. Byla jen opravena poškoze-
ná místa. Akademický malíř mistr 
Kamenický z Ostopovic opravil 
válkou poškozený obraz sv. Jana 
Nepomuckého a čtyři poškozené 
obrazy křížové cesty. 

V květnu následujícího roku se 
v kostele začala provádět instalace 
plynového topení. 

V roce 1951 se zjistilo, že věžička 
bohunické kaple hrozí zřícením. 
Místní tesař pan Černohorský ji 
opravil a následně se provedla 
výmalba kaple.

 Na popud bohunické cihelny 
požádal památkový úřad, aby so-
cha sv. Jana Nepomuckého, která 
stála nad Jihlavskou ulicí, byla pře-
místěna na pozemek proti pomo-
logickému ústavu, který ochotně 
nabídla paní Weislamplová. 

Od 1. ledna 1955 byly uzavře-
ny oba místní hřbitovy v Lískovci 
i v Bohunicích. Od té doby se po-
chovává na Ústředním hřbitově. 
Na Popeleční středu měl pohřeb 
stařičký kostelník Jan Švestka, 
který se staral o kostel a o jeho 
postavení. Byl prvním naším po-
chovaným farníkem na Ústředním 
hřbitově. Také byla svolána komise 

na Ústřední hřbitov, kde se jedna-
lo o vybudování samostatného 
příchodu. Místo bylo schváleno, 
město dalo 20 tisíc korun a mate-
riál. Práce byly vykonány brigád-
nicky a od 24. 11. 1955 máme tedy 
na Ústřední hřbitov vlastní bránu 
z ulice Lány.

Padesátá léta byla poznamena-
ná silným proticírkevním tlakem, 
který byl poznat na každém kro-
ku. Počal již zatčením známých 
orelských funkcionářů, pokračoval 
internací biskupů, omezováním 
církevních slavností a vyučování 
náboženství i dalšími projevy útla-
ku. Mezi věřícími byl strach a oba-
vy z perzekuce. Ti vlažnější proto 
raději postupně přestali posílat 
své děti do náboženství a vytráceli 
se i z kostela. Také u ostatních se 
objevovalo vážné dilema: vystou-
pit otevřeně proti tomuto útlaku 

a riskovat nejen svoji svobodu, ale 
i těžkosti své rodině a příbuzným, 
vytvořit problémy svým dětem 
a zamezit cestu k jejich dalšímu 
vzdělávání, anebo se pokusit 
i v tomto prostředí křesťansky žít 
a vychovávat svoje děti a trpělivě 
jim vysvětlovat například že to, co 
učí učitelé o náboženství, o straně, 
o Bohu, není pravda, a vysvětlit, jak 
to doopravdy je?  

Přes všechny potíže se však i na-
dále farníci o svůj kostel dokázali 
postarat, provádět nejen opravy, 
ale i modernizovat například teh-
dy moderním způsobem topení 
– svítiplynem.

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

Zpracovala 
Magdaléna Dvořáčková

Vítání občánků

V sobotu 31.3.2012 jsme opět přivítali mezi námi nové občánky 
Starého Lískovce.
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Všechno nejlepší našim seniorům!

Krásné narozeniny starolískoveckým senio-
rům přišli za naši městskou část popřát jako 

vždy starosta Vladan Krásný a místostarosta 
Mgr. Jiří Dvořáček. Slavilo se i tentokrát v Klubu 
seniorů na ulici Kosmonautů a v Domově pro 
seniory na Mikuláškově náměstí. V zástupu 
gratulantů nechyběly ani děti z MŠ Labská. Ty 
celou oslavu obohatily svým krásným hudeb-
ním vystoupením. O další příjemné hudební 
překvapení se postaral dokonce i jeden z osla-
venců. Staré evergreeny na klarinet nám všem 
zahrál Oldřich Kořínek. Děkujeme za krásný 
zážitek a přejeme všem do dalších let všechno 
nejlepší a pevné zdraví! - Martin Zezula

Aladzasová Libuše 
Bartoňková Ludmila 
Bednář Eduard 
Bobáková Anna 
Bravenec Jan 
Brzobohatý Miloslav 
Březnová Františka 
Bůček Ctibor 
Bulíčková Květoslava 
Burgetová Zdeňka 
Cahlíková Bohumila 
Čejka Josef 
Čermák Drahomír 
Černý Karel 
Dederová Zdeňka 
Doležel Zdeněk 
Duchoňová Vlastimila 
Důrková Růžena 
Feniková Antonie 
Fiala Jiří 

Fialová Marie 
Fialová Miroslava 
Frýz Oldřich 
Gerbocová Blažena 
Glaser Jiří 
Hausknecht Jaroslav 
Hlaváčková Marie 
Horák Antonín 
Hřebíček Bohuslav 
Hudcová Františka 
Igazová kateřina 
Jaňurová Anna 
Jaroš Karel 
Jelínek Blahoslav 
Jelínek Josef 
Jelínek Miroslav 
Jilma Jiří 
Kazdová Alena 
Kelča Josef 
Kočka Josef 

Komínková Marie 
Korcová Žofie 
Kořínek Oldřich 
Kotlářová Jiřina 
Kotouček Eduard 
Kuběnová Naděžda 
Kubišta Alexander 
Kudr Vladimír 
Lysáková Milada 
Macharáčková Veronika 
Malá Marie 
Marešková Marie 
Matalová Marie 
Měrtlová Emilie 
Měšťanová Irena 
Mezník Antonín 
Mikšeová Marie 
Navrátil Augustin 
Nohelová Drahomíra 
Nováková Antonína 

Nunvářová Růžena 
Ondráčková Marta 
Ondrová Vlasta 
Pelikánová Marie 
Peroutková Jana 
Poddaný Alois 
Podsedník Pavel 
Pokorný Zdeněk 
Procházková Bedřiška 
Procházková Josefa 
Procházková Julie 
Pšenáková Růžena 
Richterová Věra 
Rolná Bohuslava 
Rosa Dušan 
Růžičková Růžena 
Rybařová Františka 
Rybníček Bokumír 
Svobodová Zdenka 
Sehnalová Ludmila 

Skořepa Ctibor 
Sláma Vladimír 
Slámová Blažena 
Slavík Bohuslav 
Slezáková Jarmila 
Sobolová Drahomíra 
Sodomka Josef 
Starý Josef 
Šilhavá Věra 
Škůrková Erika 
Tesař Bedřich 
Úradníčková Jiřina 
Veselá Marie 
Veselý Josef 
Veselý Miroslav 
Vlk Jiří 
Vurm Josef 
Vyhnálková Věra 
Zaoralová Zdeňka 
Zitterbart Eduard 
Žalkovská Josefa 

Nové jízdenky MHD

V průběhu března se postupně budou 
dostávat do oběhu jednorázové jízdenky 

IDS JMK nové emise, vytištěné Státní tiskárnou 
cenin, jejichž distribuci zajišťuje DPMB, a.s.

Jízdenky nové i starší emise budou platné 
souběžně po celou dobu platnosti Tarifu IDS 
JMK, platného od 1. ledna 2012.

Jízdenky jsou zabezpečeny proti padělání 
téměř na stejné úrovni jako bankovky. Na 
jízdenkách je celkem 12 ochranných prvků, 
z nichž polovina je okem viditelných. Ostatní 
ochranné prvky jsou zjistitelné speciálními 
pomůckami.

Brněnské jízdenky jsou odborníky pova-

žovány za nejlépe zabezpečené a k nejlépe 
hodnoceným jsou řazeny i z hlediska úrovně 
grafiky.

Přestože došlo u nové emise jízdenek ke 
zkvalitnění zabezpečení proti padělání, po-
dařilo se snížit dodavatelskou cenu těchto 
jízdenek.

Nejdůležitější změnou v oblasti ochranných 
prvků je výměna bankovkového PVC proužku 
za demetalizovaný hologram s exkluzivním re-
gistrovaným holografickým motivem. -

Linda Škrancová, tisková mluvčí DPMB, a.s.
lskrancova@dpmb.cz, 603 881 018 nová emise starší emise
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Dlouho jsem se rozmýšlel, zda 
se pustit do psaní a plýtvat 

tak energií s nejistým výsledkem 
a malou nadějí, že text bude otiš-
těn, ale přibývající negativní jevy 
v naší městské části mne nakonec 
přinutily několik slov napsat. Něko-
lik slov míněných jako poděkování. 

Děkuji všem obyvatelům Starého 
Lískovce, kteří na dalších a dalších 
místech prošlapávají trávníky, aby 
tím ušetřili tu půlkrok, tu třeba kro-
ky dva. Je až s podivem, kolik no-
vých prošlapaných tras lze vytvořit 
vedle nově vydlážděného průšlapu 
původního. Nárůst nových vyšla-
paných rohů, kde ještě vloni rostla 
tráva, je přímo dech beroucí. Cesty, 
vinoucí se kdysi zeleným trávníkem 
pod větvemi stromů a mezi keři 
jsou mistrovským dílem umných 
destruktorů. Děkuji za projevené 
sobectví, nabubřelost a hloupost, 
vlastností z nejkrásnějších, neboť 
kdo ničí obyčejný trávník (tuto ko-
losální zbytečnost, která je vředem 
betonových a asfaltových ploch) 
a neuvědomuje si přitom, že ostat-
ním může připadat krásný a pří-
jemný, je obyčejným nabubřelým 
sobcem. A takto projevený napro-
stý nezájem o prostředí, v němž 
takový nabubřelec žije, není nic 
menšího, než hloupost.

Děkuji také těm, kteří najednou 
v poslední době přestali po svých 
psech odklízet produkty trávicího 
procesu, jelikož je faktem, pozoro-
vatelným pouhým okem, že růz-
ně velkých exkrementů v našich 
ulicích notně přibylo. Možná je 

to tím, že trávníky, cesty a ostatní 
plochy bez takové okrasy mohou 
působit na zmíněné jedince poně-
kud fádně, avšak dovolím si tvrdit, 
že ve Starém Lískovci žije poměrně 
velké množství obyvatel, jimž při-
bývající biologický odpad nevoní, 
ba je přímo doslova irituje (ani mě 
to nevoní, přitom sám psa mám, 
ale nikdy bych si nedovolil vyjít 
s ním ven bez dostatečné výzbroje 
různých sáčků). Opětovně tedy 
děkuji za projevené sobectví, na-
bubřelost a hloupost všech těch, 
kteří po svých psech ten drobný 
úklid provést nedokážou.

A závěrem děkuji také těm oby-
vatelům, kteří naopak dokážou se 
svými vozidly parkovat tak jedineč-
ně a odvážně, že zatím pouze díky 
absenci velkých mimořádných udá-
lostí v naší městské části nedošlo 
k nějaké katastrofě, neboť někteří 
řidiči se nerozpakují svým plechá-
čem vytvořit tak funkční překážku 
případnému zásahu integrovaného 
záchranného systému, že by si to 
snad zasloužilo nějaký metál. Ale 
metály za sobectví, nabubřelost 
a hloupost se zatím ještě nepro-
půjčují, a tudíž jim pouze děkuji.

A abych nezapomněl, děkuji 
i těm řidičům, kteří umí přímo 
úžasně parkovat na trávnících a na 
některých místech je tak úplně 
odstranit ze světa. Vždyť čistá hlína 
je tak hezká, občas prašná, občas 
blátivá. Vám všem patří velký dík 
za Vaše nadšení a píli k ničení. -Miroslav Svoboda

občan Starého Lískovce

„Poděkování“

Velikonoční dílny v Lince

Kdo míjel v pozdních nočních 
hodinách  z 30. na 31. března  

pobočku KJM  ve Starém  Lískovci, 
jistě se podivil, že se v ní svítí. Ne, 
knihovnice nezapomněly zhas-
nout, to jenom, již po třetí, pro své 
malé čtenáře vyhodnocené v sou-
těži Pohádková zahrada  připravily  
noc plnou překvapení a kouzel 
- Noc s Andersenem.  Soutěžilo se, 
četlo, hrálo divadlo a v doprovodu 
kytary pana starosty také zpívalo.

Při vytváření letošního nočního 
programu se knihovnice inspiro-
valy knihou Zahrada Jiřího Trnky, 
čímž  připomněly 100. výročí od 
jeho  narození. 

Jako mávnutím kouzelného 
proutku se knihovna proměni-
la v pohádkovou zahradu. Malí 
nocležníci otevřeli pomyslnou 
zrezivělou branku do tajemných 
zákoutí autorovy zahrady a se-

známili se s moudrou velrybou, 
legračními slony i nevrlým kocou-
rem. Radost jim udělaly i marione-
ty zapůjčené loutkovým divadlem 
Radost. O půlnoci se v odlehlé 
části zahrady (v chodbě knihov-
ny) objevil obrovský rozzářený 
strom, který ukrýval nejen trpas-
líka a hodného psíka,  ale i poklad 
pro všechny zúčastněné. Úspěšné 
putování, už ne tak  neznámou 
zahradou,  završili popíjením psí-
ho vína.

Kouzelná noc skončila a my 
doufáme, že naši malí čtenáři byli 
spokojeni. Není v naší moci totéž 
nabídnout čtenářům všem. Mo-
hou však využít příjemných jarních 
dnů a zhlédnout v knihovně pěk-
nou výstavu ilustrací a knižních 
obálek valtického výtvarníka Jiřího  
Grbavčice. - KJM

Noc s Andersenem a s Jiřím Trnkou

Málokterá rodina dnes slaví Ve-
likonoce se všemi doprovodnými 
tradicemi. A tak je příjemné, že si 
děti mohou svátky jara a zrození 
nového života připomenout a zažít 
alespoň díky velikonočním dílnám. 
Dílny představující původ veliko-
nočních svátků i tvořivé aktivity pro 
děti patří v Centru volného času 
Linka k těm nejoblíbenějším. Školy 
se na ně hlásí většinou už na Vánoce 
a lektoři v Lince jim musí vyhradit 
většinou i několik týdnů před samot-
nými Velikonocemi, aby se dostalo 
na všechny třídy. I letos se střídala 
jedna třída za druhou, děti si dílny 
užily a už se jistě těší na další rok. -Helena Továrková

Dne 5. května 2012 
se uskuteční 

Den otevřených dveří na 
ZŠ a MŠ Elišky 

Přemyslovny 10.
Odpoledne od 15 h potom 

E-ON rodinný fotbálek. 
Všechny srdečně zveme. 

Více na 
www.zspremyslovny.cz 

Margita Kotásková, 
ředitelka školy

dvěří na „Elišce”

Den otevřených
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Gourmet

Ingredience:
150 g těstovin
150 g mleté hovězí
150 g mleté vepřové
sůl, pepř, tymián
2 pl. lžíce parmezánu strouhaného
Omáčka:
1 ks červené cibule
3 stroužky česneku
1 pl. lžíce kapar 
300 g rajčat konzervovaných
listová petržel
olivový olej

Příprava jídla – 2 porce:
Uvaříme těstoviny podle návodu 
na obalu. Mleté maso smícháme 
s trochou soli, pepřem, sekaným 
tymiánem a strouhaným parme-
zánem. Vypracujeme kompaktní 
hmotu a tvarujeme malé kuličky.
Na oleji orestujeme najemno na-
krájenou cibulku, přidáme kapary 
a nasekaný česnek. Necháme zapě-
nit, vložíme rajčata a vše ochutíme 
solí a pepřem. Kuličky masa, lehce 
opečeme ze všech stran na oleji a 
dáme je do připravené omáčky. Du-
síme pod pokličkou cca 10 minut.
Na závěr přidáme sekanou listo-
vou petrželku. Hotovou omáčku 
smícháme s těstovinami a podá-
váme dozdobené hoblinkami par-
mezánu a lístky čerstvé bazalky.  -Taťána Absolínová

Těstoviny  
s masovými kuličkami

Šikovné ruce

Některé rostliny jsou příliš 
choulostivé a na záhonech 

je můžeme pěstovat až od konce 
května. Proto se vysévají v březnu 
nebo dubnu do pěstebních nádob. 
Díky dobrému nápadu můžeme 
ušetřit výdaje za nákup květináč-
ků. Postačí si nastřádat papírové 
roličky od toaletního papíru nebo 
kuchyňských papírových utěrek.

Papírové roličky umístíme na mis-
ku, naplníme zvlhčeným substrátem 
pro výsevy a lehce přitlačíme. Po-
mocí tužky vytvoříme mělké důlky 
a do nich zasejeme semena. Překry-
jeme je malou vrstvou substrátu. 
Květináčky dáme na teplé stinné 
místo a jakmile se objeví rostlinky, 
dáme květináčky na parapet okna, 
kam nedopadá přímý sluneční svit. 
Květináčky pravidelně otáčíme, aby 
rostlinky nenarostly k jedné straně. 
Zeminu udržujeme vlhkou, ne však 
mokrou. Před výsadbou na venkov-
ní záhon rostlinky musíme otužovat. 
Více větráme a pak je přeneseme 
do chladné místnosti, můžeme je 
nechat i během dne na venkovním 
vzduchu. Teď se už můžete těšit na 
silné, zdravé sazenice. -Taťána Absolínová

Květináčky z roliček od 
toaletního papíru

V této rubrice jsme až doposud opomíjeli území Mo-
ravského krasu, tentokrát však nastal čas to změnit. 
Dnes se na našem jednodenním výletě podíváme na 
Rudické propadání. Výlet to není dlouhý, takže se dá 
absolvovat i v tomto proměnlivém počasí, kdy je delší 
pobyt venku místy až nepříjemný. 

Jako ideální výchozí (a cílové) 
místo se jeví Jedovnice. Sem se 
dobře dostanete jak autem, tak 
i pomocí MHD, vyloučena není 
ani doprava na kolech. Z vesnice 
se pak vyrazí po zelené značce 
směrem na Rudice. 

Rudické propadání je místo, 
kde se propadají pod zem vody 
Jedovnického potoka, a to se vše-
mi typickými efekty. Do podzemí 
se pochopitelně nedostanete, ale 
i tak je to silný zážitek. Voda se 
s hlomozem řítí do netušených 
hloubek, místo je plné různě tva-
rovaných skal, vše přikryto klen-
bou vzrostlých stromů. Hloubka, 
do které se potok propadá, činí 
takřka 90 metrů, a voda se opět 

na povrch dostane až u Býčí skály, 
délka chodeb prý činí až 12 kilo-
metrů. 

Z čarokrásného místa je možno 
zamířit ještě přímo do Rudic. Ces-
tou můžeme obdivovat řadu skal-
ních útvarů a na místě samotném 
pak technologickou raritu – větrný 
mlýn holandského typu. V Rudi-
cích je možné navštívit muzeum, 
průvodce tu dělá velice svérázný 
a sympatický pán, který dovede 
výkladem zaujmout.

Návrat do Jedovnic je pak už jen 
formalitou (cca 6 km). Po nepříliš 
náročném výletě je možno zahnat 
hlad a žízeň v některé z vyhláše-
ných restaurací. - Martin Lísal

Rudické propadání

Tipy na výlet

Díky kamerám, umístě-
ným v porodním boxu 
medvědice kamčatské, 
mají chovatelé brněnské 
zoo jasnou představu 
o tom, jak se malým med-
víďatům daří. Mláďata se 
živí pouze mateřským 
mlékem a skvěle přibíra-

jí na váze, ta by se nyní 
mohla pohybovat okolo 
3–4 kilogramů. V těchto 
dnech se méďové také 
pokouší o samostatnou 
chůzi. 

Samice mláďata z brlohu vyvá-
dí po 10/12 týdnech od porodu, 
ve výběhu je tak uvidíme snad 

Aktuality z medvědího brlohu
v průběhu dubna. V květnu se pak 
můžeme těšit na slavnostní křest 
medvíďat!

Výběr jmen: Podobně, jako 
u mláďat ledního medvěda, 
i v tomto případě mohou lidé na-
vrhovat a později i vybrat přesnou 
podobu jména pro medvíďata. 
V tuto chvíli ale zatím chovatelé 

neznají pohlaví mláďat a lidé tak 
mohou pouze tipovat, jaká jmé-
na by medvědům do budoucna 
slušela. 

Zájem je obrovský. Svědčí o tom 
již stovky zaslaných tipů, ať už pro-
střednictvím facebooku ZOO Brno 
nebo prostřednictvím speciálně 
zřízeného e-mailu medvidata@
zoobrno.cz.-
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Střípky z rady
Informace z usnesení VIII. Zastupitelstva 

MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 7. břez-
na 2012

 – souhlasilo s návrhem obecně závazné vy-
hlášky statutárního města Brna, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 
statutárního města Brna č. 22/2010, o míst-
ních poplatcích ve znění obecně závazné 
vyhlášky statutárního města Brna č. 5/2011 
a obecně závazné vyhlášky statutárního měs-
ta Brna č. 20/2011

 – souhlasilo s návrhem znění přílohy obecně 
závazné vyhlášky statutárního města Brna 
č. 12/2011, ve znění pozdějších předpisů, 
o regulaci veřejné produkce hudby v po-
hostinských zařízeních, včetně restauračních 
zahrádek, za účelem zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku, ve které jsou 
stanovena místa, na kterých lze v pohostin-
ských zařízeních a restauračních  zahrádkách  
nacházejících se na území MČ Brno-Starý 
Lískovec vykonávat veřejnou produkci hudby 
pouze v určeném čase

 – souhlasilo s odprodejem části pozemku 
p. č. 576/2 – 44 m2 a pozemku 576/6 – 4 m2 
k. ú. Starý Lískovec z vlastnictví Statutárního 
města Brna  do vlastnictví p. Dalibora Fraňka

 – souhlasilo s odprodejem pozemku p. č. 2398 
a částí pozemků p. č. 2405/1 a 2390 k. ú. Starý 
Lískovec ve vlastnictví Statutárního města 
Brna  do vlastnictví p. Michala Rozbořila

 – souhlasilo se směnou části pozemku p. č. 
566/1 (566/11 – 30 m2) k. ú. Starý Lískovec ve 
vlastnictví Statutárního města Brna za část 
pozemku p. č. 565 (565/2  - 29 m2) k. ú. Starý 
Lískovec ve vlastnictví p. Richarda Zapletala 
a paní Moniky Rozmilerové

 – souhlasilo se změnou hranice mezi Měst-
skými částmi Nový Lískovec, Starý Lískovec 
a Bosonohy podle doplněného seznamu 
dotčených pozemků a grafických příloh

 – vzala na vědomí zprávu Kontrolního výboru
 – vzala na vědomí zprávu Finančního výboru 

za období XII./2011 – II./2012
 – souhlasilo s návrhem obecně závazné vy-

hlášky statutárního města Brna, kterou se 
mění a doplňuje obecně závazná vyhláška 
statutárního města Brna č. 20/2001

 – navrhlo provést při novelizaci obecně zá-
vazné vyhlášky Statutárního města Brna 
č. 21/2009 o pravidlech pro pohyb psů na 
veřejných prostranstvích, za účelem zabezpe-
čení místních záležitostí veřejného pořádku 
ve znění vyhlášky č. 10/2011 tyto změny:
• a) v článku 1:
1. odstavec (1) zrušit a nahradit takto: 

 „Mimo prostory pro volný pohyb psů stano-
vené v příloze č. 1 vyhlášky je osoba doprová-
zející psa na veřejném prostranství povinna 
mít psa na vodítku.“
2. doplnit odstavec (6):
„Zakazuje se uvazování a venčení psů kolem 

mateřských a základních škol a prodejen 
potravin.“

• b) v příloze č. 1 v části č. 9 Brno-Starý Lís-
kovec:

 zrušit čtvrtou odrážku „- levý břeh Leskavy 
za ul. Čermákovou po k. ú. Bohunice“.

 – souhlasilo v ostatních ujednáních s navrže-
ným zněním vyhlášky a přílohu č. 2 dotčené 
vyhlášky ponechává beze změny.

Informace z usnesení 44. Rady MČ Brno 
-Starý Lískovec ze dne 14. 3. 2012

 – schválila finanční podíl na opravu bytového 
jádra v bytě č. 26, Sevastopolská č.o. 7

 – vzala na vědomí souhlas uzavřením smlouvy 
o nájmu bytu k bytu č. 31 na Ulici Kosmonau-
tů č.o. 17; schválila uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k bytu č. 31 na Ulici Kosmonautů č.o. 17

 – schválila pronájem bytu č. 28 v bytovém 
domě na ulici Kurská č.o. 6; schválila uzavře-
ní Darovací smlouvy a Smlouvy o budoucí 
smlouvě o nájmu bytu

 – souhlasila s výběrem firmy Vladimír Matě-
ja – Grana pro provádění Kontrol a údržby 
dětských hřišť v MČ Brno-Starý Lískovec 
v roce 2012

 – schválila pro zajištění veřejné zakázky ma-
lého rozsahu „Výsadba dřevin na plochách 
veřejné zeleně Brno-Starý Lískovec, ul. Va-
lašská, Karpatská, Kosmonautů“, zhotovitele 
GE servis s.r.o.

 – schválila pro zajištění veřejné zakázky malé-
ho rozsahu „Výsadba dřevin na plochách ve-
řejné zeleně Brno-Starý Lískovec, ul. Labská, 
U Pošty“ zhotovitele Karla Zeman

 – schválila pro realizaci nových laviček a od-
padkových košů na veřejném prostranství 
MČ Brno-Starý Lískovec zadávací podmínky 
a hodnotící kriteria a oslovení firem k prove-
dení cenové nabídky 

 – souhlasila s náhradní výsadbou Společen-
stvím Mikuláškovo nám. č.p. 563, Mikuláš-
kovo nám. 3, 625 00 Brno na vlastní náklady 
a upouští od provedení následné péče spo-
lečenstvím

 – vzala na vědomí žádost Statutárního města 
Brna o zajištění správy pozemků p.č. 463/7 
a 463/8 k.ú. Starý Lískovec, ul. Kroupova 
Městskou částí Brno-Starý Lískovec; sou-
hlasila s celoroční údržbou jmenovaných 
pozemků

 – schválila nově počet členů povodňové 
komise ve výši 6 členů; odvolala stávající 
povodňovou komisi; jmenovala novou po-
vodňovou komisi ve složení Vladan Krásný, 
Mgr. Jiří Dvořáček, Ing. Libuše Stožická, Petr 
Kouřil, Zdeněk Karásek, Michal Pařílek; vzala 
na vědomí nové složení povodňové komise 
statutárního města Brna

 – vzala na vědomí zápisy z jednání škodní 
a likvidační komise konané dne  5. 3. 2012

 – schválila přidělení dotací z rozpočtu MČ 

Brno-Starý Lískovec na rok 2012 jednotlivým 
zájmovým organizacím

 – schválila smlouvy o poskytnutí dotací z roz-
počtu Statutárního města Brna, MČ Brno- 
Starý Lískovec a mezi příjemci dotací s čísly 
smluv 099 300 12 00035,  099 300 12 00036, 
099 300 12 00037

 – schválila RO č. 7, které je přílohou tohoto 
bodu jednání

 – schválila firmu REMOPA, s.r.o. jako zhotovite-
le realizace veřejné zakázky malého rozsahu 
„Výměna zábradlí a zasklení balkonů domu 
se zvláštním určením Kosmonautů 19, Brno-
Starý Lískovec“

 – schválila zadávací dokumentaci pro zadání 
veřejné zakázky ve vztahu k zákonu zakázky 
nadlimitní, otevřené řízení a názvem „Moder-
nizace výtahů v Brně-Starém Lískovci“, jejímž 
zpracovatelem je firma ikis, s.r.o. se sídlem 
Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno.

 – schválila termíny zajištění prázdninového 
provozu v jednotlivých mateřských školách 
v městské části Brno-Starý Lískovec

 – vzala na vědomí vyjádření Mgr. Dany Vojtko-
vé, ředitelky MŠ Brno, Kosmonautů 2 k závě-
rům inspekční zprávy České školní inspekce

 – schválila aktualizaci koncepčního materiálu 
„Obecní školství ve městě Brně a směry jeho 
vývoje do roku 2013“

 – schválila výzvu k podání cenové nabídky 
a k prokázání splnění kvalifikace  na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka 
výpočetní techniky, monitoringu a správy 
sítě“; schválila oslovení firem k předložení 
cenové nabídky

 – schválila firmu ENERGOSTAV, s.r.o. jako zho-
tovitele realizace veřejné zakázky malého 
rozsahu „Zviditelnění přechodu pro chodce 
na ulici Jemelkova Brno, Starý Lískovec“ -

SBĚR TEXTILU
Vážení občané, firma E+B TEXTIL, která pod záštitou 

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

Ve spolupráci s úřady městských částí organizujeme sběr 
nepotřebného textilu – a to tzv. systémem „DOOR to 
DOOR” – přímo od Vašich dveří. 

Ve Vaší městské části proběhne sběr ve dnech 17. 4., 
18. 4., 19. 4. a 23. 4. 2012.  V tento den v níže uvedených 
ulicích můžete nepotřebný textil vložit do igelitové tašky a 
tu umístit od 16.00 do 18.00 hod před své domovní dveře. 
Vkládejte prosím oděvy a textil ve stavu čistém a použi-
telném. Po 18. hodině budou tašky sesbírány a odvezeny 
k dalšímu zpracování.

Co můžete odevzdat?
nepotřebné oblečení, oděvní doplňky, hračky, 

párovou obuv, kabelky, bytový textil – povlečení, 
záclony, závěsy, ubrusy, deky 

Další informace na bezplatné zelené lince: 800 100 373.
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Přijďte využít možnost nakoupit 
lokální produkty od farmářů a pěstitelů 

z našeho okolí.

www.zivyliskovec.eu

Následující termíny v roce 2012: 12.5. / 2.6. / 23.6. / 21.7. / 11.8. / 
1.9. / 22.9. / 13.10. / místo konání: parkoviště při zastávce Osová, 
Brno – Starý Lískovec / čas: od 8 hodin

Starolískovecké 

farmářské 
trhy     21. 4. 

2012

Po loňském úspěšném 
odchovu pěti nosálů 
červených se brněnská 
zoo může opět radovat! 
Na svět přišlo v těchto 
dnech hned šest mláďat 
této medvídkovité šelmy. 
Pohlaví zatím chovatelé 
neznají, mláďata jsou se 
svojí matkou ve vnitřní 
ubikaci, kde budou ještě 
zhruba měsíc.

Rozdíl oproti loňskému roku 
je v tom, že před samotným po-
rodem samice Zuzanky nebyl 
oddělen samec Hubert, který se 
nyní nachází ve výběhu a až přijde 
čas, pokusí se chovate-
lé celou skupinu spojit 
dohromady.

K vidění jsou v tuto 
chvíli i loňská tři mlá-
ďata, umístěna v pavi-
lonu opic. Tady mohou 
návštěvníci obdivovat 
zvídavost nosálů, která 
nezná hranice. Jejich 

specifickým rysem je „šmejdění 
dlouhým nosem“, kterým může 
nosál otáčet až o 45° a prozkou-
mávat tak své okolí a hledat např. 
potravu. Nejvíce si přitom nosálo-
vé pochutnají na hmyzu, vejcích, 
ovoci nebo zelenině. 

Tyto medvídkovité šelmy skvěle 
šplhají, na stromech si nejen hle-
dají potravu, ale také tu nocují. 
Mají skvělý čich a silné drápy na 
předních nohách jim pomáhají 
vyhrabat si takřka cokoliv odkud-
koliv.  

Nosály pravidelně chovali doma 
už jihoameričtí indiáni, najdeme 
je od Venezuely a Kolumbie až 
po Argentinu a Uruguay. V sou-
časnosti jsou v řadě zoologických 

zahrad po celém světě, 
jsou to kontaktní zvířata 
a v rámci enrichmentu 
se s nimi skvěle pracuje. 
Návštěvníci to v brněn-
ské zoo mohou vidět 
na vlastní oči u nosála 
Péti, který mezi ně čas-
to vyráží, aby je pobavil 
svými kousky. -

Šest malých nosálů!

Místo konání:
Sál Otakara Motejla v sídle Kanceláře veřejného ochránce práv, 
Údolní 39,  Brno
Začátek:  v 19 hodin
Vstup: volný

Účinkují:
Hana Škarková – soprán, Jan Šťáva – bas
V jejich podání zazní árie a dueta z oper Bohéma (G. Puccini), Prodaná 
nevěsta (B. Smetana) a Don Giovanni (W. A. Mozart), z operet Polská 
krev (O. Nedbal) a F. Lehára, známé melodie z muzikálu My fair lady 
a další. Na klavír doprovází Doc. Mgr. Šárka Králová.
Pěvecký sbor ANTEA
V provedení pěveckého sboru pod vedením sbormistra O. Hlouška 
zazní mj. spirituály a úpravy lidových písní.  

V rámci koncertu proběhne vyhlášení vítězů fotosoutěže ÚHEL 
POHLEDU. 

Koncert organizuje sdružení Ženy50 již pátým rokem jako projev 
úcty, uznání a poděkování všem ženám, kterým jako dárek přináší 
symbolickou kytičku složenou z krásných melodií.  Již tradičně jsou 
během této slavnostní chvíle vyhlášeny výsledky fotosoutěže Úhel 
pohledu, jejímž cílem je  zviditelnit ženy ve věku 50+, a to jednak 
na fotografiích, jednak jako fotografky. -

pořádá 13. května koncert ke Dni matek

Občanské sdružení Ženy50
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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

 � Z důvodů stěhování za prací hledá mladý pár byt 2+kk – 3+1 v blízkosti 
Kampusu. Financování hotovost. 773 349 381, lucie.bytecek@seznam.cz

 � Prodám střešní nosič na kolo typ Thule Proride 591. Tel. 776 172 637

 � Prodám stěnu do dětského pokoje s psacím stolem. Levně, jako 
nová. Tel. 732201972

 � Prodám garáž na vlastním pozemku v garážovém dvoře na ul. Točná. 
Volejte na číslo 603228839

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

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

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

 �Dětské tábory – sportovní, jazykové, taneční, výtvarné, s flétnou, pro 
teenagery. Minitábory pro rodiče s dětmi 1–9 let. Tel. 541 229 122, 
www.drak.cz

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

 �Malby 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 606 469 316, 
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově = sleva 250 Kč 

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

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

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 13. 4. 2012 • Příspěvky zasílejte na e–mail: noviny@staryliskovec.cz • Redak-
ce 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

Pečovatelská služba občanské-
ho sdružení Naděje, pobočka 

Brno nabízí volnou kapacitu pro 
poskytování pomoci seniorům 
a osobám se zdravotním postiže-
ním v jejich domácím prostředí. 

Obstaráme pro Vás nákupy 
a pochůzky, pomůžeme s osobní 
hygienou, zajistíme běžný úklid 
domácnosti, nachystáme a podá-
me snídani, ohřejeme a podáme 
oběd, doprovodíme Vás k lékaři 
nebo na vycházku. 

Služby poskytují kvalifikované 
pečovatelky dle potřeby klientů 
každý den včetně víkendů a svátků 
(od 7.30 do 19.30 hod) na celém 
území města Brna. 

Součástí naší pečovatelské služ-
by je půjčovna kompenzačních 
a rehabilitačních pomůcek pro 
seniory a zdravotně postižené 
spoluobčany a také hygienické 

středisko se sprchovým koutem, 
kde je poskytována ambulantní 
hygienická péče.

V případě zájmu nebo dotazů 
nás kontaktujte na telefonním čís-
le 544 210 843 nebo mobilních 
číslech 776 796 084, 776 796 083, 
775 604 186. Naši kancelář najde-
te na adrese Arménská 4, Brno, 
625 00.

Občanské sdružení Naděje, 
pobočka Brno, je nestátní nezis-
ková organizace a zdravotnické 
zařízení poskytující své služby 
v Brně od roku 1992. Je založe-
ná na křesťanských principech. 
Kromě pečovatelské služby Na-
děje v Brně provozuje domov se 
zvláštním režimem, domovy pro 
seniory, denní stacionáře, domácí 
ošetřovatelskou péči, interní a ge-
riatrickou ordinaci. -

občanského sdružení Naděje

Pečovatelská služba Mladí architekti fandí Brnu

V Urban centru na Staré radnici je od 3. dubna 2012 otevřena 
nová výstava Fandíme Brnu.

Jsou na ní vystaveny studentské práce ze školních ateliérů oboru 
architektura na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně. 
Studenti řeší architektonická témata a problematiku spojenou s měs-
tem Brnem a životem jeho obyvatel. Součástí výstavy je i prezentace 
studentských prací, které získaly prestižní cenu Arnošta Wiesnera udě-
lovanou děkanem Fakulty stavební a některá další významná ocenění.

Výstava Fandíme Brnu trvá v Urban centru od 3. dubna do  
4. května 2012.

URBAN CENTRUM
Informační centrum rozvojových projektů města Brna
Mečová 5, Stará radnice, Brno, tel.: 542 210 297
e-mail: urbancentrum@brno.cz, www.urbancentrum.brno.cz
otevřeno: út–pá 10–18, so 13–16 hodin.
VSTUP VOLNÝ

Letní prázdniny se rychle blí-
ží. I letos připravilo Občanské 

sdružení LOGO ve spolupráci se 
Soukromou klinikou LOGO s.r.o. na 
léto řadu oblíbených zážitkových 
pobytů, z nichž si v letošním roce 
vyberou nejen děti, ale i dospělí 
a senioři.

 Pro děti je připraveno 9 tý-
denních léčebně-reedukačních 
pobytů v Brně, 2 v Praze a také 
2 v Blansku.  Jejich náplní jsou 
důkladně prováděná skupinová 

i individuální logopedická cvi-
čení, pohybové aktivity, výlety, 
hry a soutěže, přizpůsobené te-
matickému zaměření daného 
pobytu.

Děti se tak mohou na týden stát 
kovboji, vydat se do středověku za 
rytíři, prožít léto jako indiáni nebo 
piráti, odvážní se mohou pokusit 
dobýt hrad nebo mohou celý strá-
vit akčně v outdoorovém zápřahu 
apod., co kdo má rád a co jej těší.  
Všechny pobyty jsou plné zážitků, 
zábavy i poučení.

 Pro milovníky hor, dětské i do-
spělé, je připraven týdenní dob-
rodružný tábor v Bílých Karpatech 
v duchu Cesty do středověku. Pro 
dospělé jsou také určeny nové in-
tenzivní rehabilitační a logopedic-
ké pobyty doplněné o relaxaci. 
Seniory jistě potěší 20% sleva 
a přizpůsobení programu přímo 
jim na míru.

Přihlášky a více informací získáte 
na www.moje-klinika.cz nebo na 
tel. č. 543 420 666 nebo osobně 
v  LOGU, Vsetínská 20, Brno. -

Letní pobyty pro děti s poruchami řeči
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Více informací na www.sako.cz
Spojení MHD: zastávka Bělohorská tramvaje č.8, autobusů č. 55, 75. Změna programu vyhrazena.

Program:
–  Film o rekonstrukci zařízení na 
 energetické využívání odpadu
–  Prohlídka provozu

–  Ukázka vozové techniky
–  Soutěže pro děti

Prohlídky provozu probíhají po skupinách v 9, 10, 11, 13, 14 a 15 hodin.
Pro zajištění bezpečnosti je počet návštěvníků ve skupině omezený. 

Doporučujeme zajistit si místo na prohlídce na: tel.: 548 138 214, email: dod@sako.cz

Přijďte se podívat na zrekonstruované moderní zařízení vyrábějící energii z odpadu. 
Ukážeme Vám novou dotřiďovací linku na tříděný odpad. 
Předvedeme Vám vozidla na svoz odpadu.

Společnost SAKO  Brno, a.s. pořádá při příležitosti oslav Dne Země 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
do provozovny v Brně Líšni na Jedovnické 2

v neděli 15. dubna 2012

Vašeho bytového jádra, koupelny či celého bytu na klíč

VAŠICH SNŮ

Provozovna: Střední 400

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

REALIZACE
Jsme SPECIALISTÉ

a ODBORNÍCI

JSME NA TRHU

JIŽ 20 LET

VAŠICH SNŮ

www.radeco.cz

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

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

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

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
budova České spořitelny

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.

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

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

www.nabyteknovapohoda.cz

Česká výroba – jistá kvalita

NOVÁ POHODA

kvalitní české výrobky
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Tel.: 543 424 211
objednavky@autonova.cz
www.autonova.cz

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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

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

ŠKODA Service®

ŠKODA Originální díly®

ŠKODA Originální příslušenství®

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

Buďte akční celé jaro

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

jarek.sotek@volny.cz

MARKÝZY
ŽALUZIE SÍTĚ

MVDr. Martin Blaha

Kš í rova 218
619 00 Brno
t. 543 212 414
www.dennyvet.cz

VETERINÁRNÍ ORDINACE DENNY

POHOTOVOST 777 936 358

	Vakcinace psů, koček, fretek a králíků
	Odčervení, čipování, vystavování pasů, stomatologie, interna 

(dermatologie, gynekologie, ophtalmologie, endokrinologie,  
neurologie atd.)

	Chirurgické zákroky (kastrace, operace mléčné žlázy, excize tumorů apod.)
	USG a RTG vyšetření
	Preventivní a poradenská činnost, 

prodej krmiv a chovatelských potřeb
	Výjezdy k pacientům

Otevírací doba:
Po–Pá:  9.00–12.00 h.
 15.00–19.00 h.
Ne:  18.00–20.00 h.

ODDLUZENÍ

tel.: 775 222 437, e-mail: info@insolvence-brno.cz

- ZAČNĚTE NOVÝ ŽIVOT BEZ DLUHŮ
- NEJEDNÁ SE O PŮJČKU ANI O KONSOLIDACI
- ODDLUŽENÍM ZASTAVÍTE DRAŽBY, EXEKUCE

OSOBNÍ BANKROT
www.insolvence-brno.cz

VELIKONOČNÍ FESTIVAL
DUCHOVNÍ HUDBY

1—15/4/2O12

lt_49x43.indd   2 1/19/12   3:38:49 PM

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

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


