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Starolískovecký vánoční strom

Královny Brna ve florbale

Indiáni z Labské
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Ve středu 5. 12. 2012 se uskutečnilo ve Starém Lískovci 
slavnostní otevření kompletně zrekonstruovaného 
prostranství u místní polikliniky.

Na závěr roku

Symbolickou pásku přestřihl 
náměstek primátora statutárního 
města Brna Robert Kotzian, za 
městskou část starosta Vladan Krás-
ný a místostarosta Jiří Dvořáček.

První etapa prací započala 
v roce 2010 a byla oceněna třetím 
místem v prestižní anketě Stavba 
jihomoravského kraje 2010, kterou 
pravidelně vyhlašuje Jihomorav-
ské stavební společenství.

Poslední etapa byla dokončena 
právě nyní a definitivně tak pro-
měnila dříve nevábné prostředí 
v moderní a příjemné místo. Celá 
rekonstrukce stála 25 milionů Kč, 
9 miliony k této sumě přispělo sta-
tutární město Brno, zbytek hradila 
městská část ze svého rozpočtu.

Dovolte, abychom vás opět 
pozvali na Starolískovecký 

novoroční ohňostroj 
k přivítání nového

roku 2013. 

Přijďte jej společně s námi 
oslavit ve středu 2. ledna 

od 18.30 hodin 
na Mikuláškově náměstí.

Vážení spoluobčané,
Starý Lískovec se stejně jako 

zbytek republiky zahalil do bílého 
hávu, což plně koresponduje s blí-
žícími se svátky. Vánoce na sněhu, 
to bývá často jen zbožné přání, ale 
třeba to zrovna letos vyjde. A když 
ne, nevadí.

Tak jako tak vám přejeme co 
nejpohodovější prožití posledního 
období roku 2012 a šťastný vstup 
do Nového roku. Co přinese, to 
neví nikdo z nás, věřme ale, že to 
bude jen to nejlepší. Tedy zdraví, 
pohodu, lásku a klid. A takové ať 
jsou i letošní Vánoce ve Starém 
Lískovci. Tedy pokud možno, ať 
se vám smutek, nemoci a neštěstí 
vyhnou obloukem. 

Veselé Vánoce a šťastný Nový 
rok přejí

Vladan Krásný a Jiří Dvořáček

zpravodaj
Slavnostní otevření prostranství u polikliniky
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Maria Tesařová oslavila sto let. Gratulujeme!

1. prosince letošního roku tomu 
bylo právě sto let. Paní Tesařová, 
která je od ledna 2010 klientkou 
Domova pro seniory na Mikuláš-
kově náměstí, se tak řadí mezi nej-
starší občany městské části. 

Narozeninové oslavy se zúčast-
nilo vedení městské části a při-
šli i hosté z magistrátu, v čele 
s náměstkyní primátora Janou 

Bohuňovskou. Bohatý hudební 
program (od dětského soubo-
ru až po pěvecký sbor Domova 
pro seniory) okořenili i Zdravotní 
klauni, ve zdejším domě již dobře 
známí.

Redakce Starolískoveckého 
zpravodaje se připojuje ke gra-
tulantům a přeje do dalších let 
hlavně hodně zdraví.

1912 byl rokem, kdy se potopil Titanic, polárník Scott 
dosáhl jižního pólu, svět se (oprávněně) obával toho, 
že může přijít velká válka, objeven byl první vitamín. 
A v moravských Šitbořicích se narodila paní Maria 
Tesařová.

Provoz Úřadu MČ Brno-Starý Lískovec
Ve dnech 27. 12., 28. 12. a 31. 12. 2012 bude úřad uzavřen, a to 
pracoviště se  sídlem Klobásova 9 a pracoviště se sídlem Kurská 1.
Poslední den v r. 2012, kdy je možné realizovat platby na pokladně 
úřadu, je 19. 12. 2012.

ZŠ Bosonožská – 17. 1. 2013 od 14 do 18 hodin, 18. 1. 2013 od 14 do 18 hodin

ZŠ Labská – 17. 1. 2013 od 14 do 18 hodin, 18. 1. 2013 od 14 do 18 hodin

ZŠ Elišky Přemyslovny – 15. 1.2013 od 13 do 17.30, 16. 1. 2013 od 13 do 17 hodin

Termíny zápisu do starolískoveckých škol

Druhá prosincová sobota byla ve Starém Lískovci ozvláštněna rybími 
hody. Příznivci gastronomie se v počtu několika set lidí sešli na Vícege-
neračním hřišti Bosonožská, aby se utvrdili v tom, že nejen kaprem je 
o Vánocích živ člověk. Ochutnat bylo možné vše od rybího guláše až 
po grilovanou štiku.

Starolískovecký vánoční strom
Jako každý rok došlo i letos 5. prosince 2012 došlo k rozsvícení staro-

lískoveckého vánočního stromku. Opět u toho nechyběly hlavně děti 
z místních školek, vedení městské části, dorazil i čert, Mikuláš a anděl. 
Tato velmi vítaná trojice si nejprve vyslechla pěvecké umění dětí, aby 
je vzápětí odměnila.

Pak už jen děti mohutným křikem přivolaly rozsvícení stromku, který 
– jak se všichni přítomní shodli – se letos obzvlášť povedl. Nezbývá než 
doufat, že nás všechny čekají i obzvlášť povedené a klidné vánoční svátky.
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Blíží se volba prezidenta České republiky

Volba prezidenta byla vyhlášena na dny 11. a 12. ledna 2013 (I. kolo) 
a 25. a 26. ledna 2013 (II. kolo). Na jiném místě tohoto vydání Sta-

rolískoveckého zpravodaje najdete Oznámení o době a místě konání 
volby prezidenta.

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den 
volby dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit 
i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta 
dosáhl věku 18 let.

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a pro-
káže své právo hlasovat ve volebním okrsku (trvalé bydliště v územním 
obvodu, pro který je volební okrsek zřízen), okrsková volební komise 
dopíše do výpisu ze stálého seznamu  voličů a umožní mu hlasování.

V případě, že se volič dostaví do volební místnosti s voličským průka-
zem, zapíše jej okrsková volební komise, jakmile prokáže svou totožnost, 
do zvláštního seznamu voličů. Volič je povinen voličský průkaz okrskové 
volební komisi odevzdat. 

Podrobné informace o podání žádosti a vydání  voličského průkazu 
najdete na jiném místě tohoto vydání Starolískoveckého zpravodaje.

Volba mimo volební místnost
Opět bude možné, aby volič ze závažných, zejména zdravotních důvo-

dů, požádal Úřad městské části, aby mohl volit mimo volební místnost 
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla zřízena okrsková 
volební komise. Komise pak vyšle v dohodnutém čase k voliči své členy 
s přenosnou volební schránkou.

Doručení hlasovacích lístků voličům

Pro volbu prezidenta byl stanoven nejzazší termín pro dodání hla-
sovacích lístků voličům, a to 8. ledna  2013 – úterý. Hlasovací lístky pro 
jednotlivé zaregistrované kandidáty budou doručovány v jedné obálce 
pro každého voliče zvlášť.

Upozorňujeme, že hlasovací lístky se doručují podle aktualizovaného 
seznamu voličů. Tomu, kdo v seznamu uveden není – nemá tedy k datu 
aktualizace seznamu trvalé bydliště v Městské části Brno-Starý Lískovec, 
nemohou být hlasovací lístky doručeny.

Pro doručení hlasovacích lístků je rovněž důležitá řádně a čitelně 
označená poštovní schránka (zejména v panelových domech).

Volič, kterému buď z důvodu, že nebyl uveden v seznamu, nebo neměl 
řádně označenou schránku, nebyly hlasovací lístky doručeny, si je může 
vyzvednout na Úřadě městské části, nebo je obdrží ve volební místnosti.

V tomto vydání Starolískoveckého zpravodaje najdete také podrobné 
informace o hlasování na voličský průkaz

Další informace o volbách, např. o vydání voličského průkazu nebo 
o provedení volby do přenosné volební schránky získáte na tel. číslech 
547 139 242, 547 139 243, 547 139 245. 

Žádost o vydání voličského průkazu

Volič, občan městské části Brno-Starý Lískovec, který nebude volit ve voleb-
ním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat Úřad městské 
části Brno-Starý Lískovec, Klobásova 9, Brno o vydání voličského průkazu. 

Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně ověřeným 
podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným 
elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky a doručit 
Úřadu městské části Brno-Starý Lískovec nejpozději 7 dnů přede dnem 
volby prezidenta (4. ledna 2013). Osobně může volič požádat o vydání 
voličského průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. 2 dny 
přede dnem voleb (9. ledna 2013 – 16.00 hod.). 

Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu místa 
trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič 
jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán. 

Úřad městské části Brno-Starý Lískovec voličské průkazy nejdříve 
15 dnů přede dnem volby prezidenta (27. prosince 2012) předá osobně 
voliči, osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo je voliči zašle na jím 
uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo 
je, doručuje-li se do zahraničí, zašle na jím uvedenou adresu. Voličský 
průkaz opravňuje k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území 
České republiky nebo v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí. 

Hlasovat je tedy možné i v zahraničí, a to ve zvláštních volebních míst-
nostech zřízených v prostorách zastupitelských a konzulárních úřadů České 
republiky v zahraničí, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními 
konzulárními úředníky, na voličský průkaz nebo na základě zápisu do 
zvláštního seznamu voličů vedeného příslušným zastupitelským úřadem.

Volič, který hodlá hlasovat v zahraničí, může podle ustanovení § 31 
zákona o volbě prezidenta republiky ve spojitosti s § 6 odst. 5 a 6 zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
nejpozději do 40 dnů přede dnem volby (2. prosince 2012) požádat 
o zápis do zvláštního seznamu voličů na zastupitelském úřadě České 
republiky, v jehož územním obvodu má bydliště. Žádost o zápis je třeba 
podat písemně a doložit originál, popřípadě ověřenou kopii dokladů 
potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky 
a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán 
do zvláštního seznamu voličů.

Bc. Eva Novosádová, pověřená osoba

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky
Starosta městské části Brno-Sta-
rý Lískovec podle § 14 zákona 
č.  275/2012 Sb., o volbě preziden-
ta republiky a o změně některých 
zákonů (zákon o volbě prezidenta 
republiky) oznamuje:

1.  Volba prezidenta republiky
se uskuteční ve dnech
v pátek 11. ledna 2012 od 14.00 do 22.00 hod. 
a 
v sobotu 12. ledna 2012 od 8.00 do 14.00 hod.

2. Místem konání voleb je:
ve volebním okrsku č. 207
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Mikuláškovo nám., Osová, Palachovo 
náměstí, U Penzionu

ve volebním okrsku č. 208
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Čermákova 22–32, ulice Kosmonautů 
1–15 lichá 

ve volebním okrsku č. 209
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Klobásova , U Pošty

ve volebním okrsku č. 210
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Čermákova 1–20, Elišky Přemyslovny, Her-
mannova, Kroupova, Máchalova, Malešovská, 
Malostranská, Martina Ševčíka, Příčky, Pšikalova, 
Svah, Šoustalova, Točná, U Leskavy 

ve volebním okrsku č. 211
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Karpatská, Kurská, Valašská

ve volebním okrsku č. 212
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Sevastopolská
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ve volebním okrsku č. 213
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská, Krymská

ve volebním okrsku č. 214
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Irkutská, Jemelkova, U Hřiště

ve volebním okrsku č. 215
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: ulice Kosmonautů 2, 17–23, Kyjevská 

ve volebním okrsku č. 216
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 1–21, Vltavská 1, 3

ve volebním okrsku č. 217
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 23–45 

ve volebním okrsku č. 218
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Labská 1–9, Oderská 1–12

ve volebním okrsku č. 219
volební místnost:  ZŠ Labská 27
ulice: Vltavská 2–8 sudá, Vltavská 5–21 lichá 

ve volebním okrsku č. 220
volební místnost:  ZŠ Labská 27
ulice: Labská 11–37

3. V případě konání II. kola volby prezidenta 
republiky se toto uskuteční  ve dnech:
pátek 25. ledna 2012 od 14.00 do 22.00 
hod. a
sobotu 26. ledna 2012 od 8.00 do 14.00 hod.

4. Právo volit v Městské části Brno-Starý Lís-
kovec prezidenta republiky má státní občan 
České republiky, který alespoň ve druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém 
kole voleb do Senátu Parlamentu ČR může 
volit i občan, který alespoň druhý den konání 
druhého kola voleb dosáhl věku 18 let. Voliči 
bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 
svoji totožnost a státní občanství České repub-
liky (platným občanským průkazem, cestovním, 

diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky, nebo cestovním průkazem).
5. Volič, občan městské části Brno-Starý Lísko-
vec, který nebude volit ve volebním okrsku, 
v jehož stálé, seznamu je zapsán, může požádat 
Úřad městské části Brno-Starý Lískovec, Klobá-
sova 9, Brno o vydání voličského průkazu. Prů-
kaz pak opravňuje voliče k hlasování v I. event. 
II. kole volby v jakémkoli volebním okrsku na 
území České republiky. 

6. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny 
přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky. Ve 
dnech voleb  může volič obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti. Pro II. kolo volby prezidenta  
obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti.

7. Volič může ze závažných, zejména zdravot-
ních důvodů požádat úřad městské části a v den 
hlasování okrskovou komisi, aby mohl hlasovat 
mimo hlasovací místnost.

V Brně dne 12. prosince 2012
Vladan Krásný,  starosta MČ Brno-Starý Lískovec

Město poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Město Brno poskytuje vlastní-
kům nemovitostí na území 

města Brna půjčky s 3% úrokovou 
sazbou na opravu bytových a ro-
dinných domů a bytových jedno-
tek. Za tímto účelem vyhlašuje 
prostřednictvím Bytového odboru 
Magistrátu města Brna dvakrát 
ročně výběrové řízení.

Výběrové řízení je zveřejněno na 
úředních deskách města a měst-
ských částí a na internetové ad-
rese www.brno.cz (Správa města 

účel půjčky lhůta 
splatnosti

horní hranice půjčky

obnova střechy 5 let 250 tis. Kč/rodinný dům
350 tis. Kč/bytový dům

zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického 
topení ve stávajícím bytě

5 let 60 tis. Kč/byt. jednotku

měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 15 tis. Kč/byt. jednotku

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 110 tis. Kč/dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč/dům

obnova fasády, zateplení, včetně klempířských prvků, výměna 
oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie

5 let 120 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu ve stávajícím 
bytě nebo obnova bytového jádra

5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku

rekonstrukce ZTI, elektroinstalace 5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové samostatné byt. jednotky v nástavbě nebo 
půdní vestavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let 400 tis. Kč/byt. jednotku

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 50 tis. Kč/dům

ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo,
rozvody)

5 let 100 tis. Kč/BJ v byt. domě
200 tis. Kč/rodinný dům

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 5 let 50 tis. Kč/byt. jednotku

> Magistrát města Brna > Úsek 
hospodářský > Bytový odbor > 
Půjčky z FRBmB).

O půjčku mohou vlastníci ne-
movitostí požádat v termínu od 
1. 12. 2012 do 15. 1. 2013. Žádosti 
na předepsaném formuláři jsou 
přijímány na Bytovém odboru na 
Malinovského nám. 3 nebo na úřa-
dech městských částí, na jejímž 
území se opravovaná nemovitost 
nachází. Formuláře jsou k dispozici 
na všech úřadech, kde se žádosti 

podávají, a na výše uvedené inter-
netové adrese.

K zajištění půjček z Fondu roz-
voje bydlení nepožaduje město 
ručitele. Tyto půjčky jsou jištěny 
zřízením zástavního práva k opra-
vované nemovitosti ve prospěch 
města po dobu splácení.

Smlouvu o půjčce vyhotoví By-
tový odbor zdarma a poplatky za 
vedení účtu hradí město. Žadatel 
hradí poplatek za zápis vkladu 
zástavního práva do katastru ne-

movitostí. Finanční prostředky čer-
pá žadatel dle konkrétních účelů 
v níže uvedené tabulce. Po úplném 
splacení půjčky zajistí město vý-
maz zástavního práva v katastru 
nemovitostí.

Bližší informace o půjčkách 
z Fondu rozvoje bydlení mohou 
občané získat na Bytovém odboru 
MMB na Malinovského nám. 3, 
dveře.č. 280 a 281, nebo na tele-
fonních číslech 542 173 245 a 542 
173 287.

Dovolujeme si vás pozvat 
na tradiční ples důchodců, 

který se koná 19. ledna 2013 
v nově zrekonstruované Soko-
lovně na Máchalově ulici. Začá-
tek akce je v 16 hodin, vstupné 
činí 50 Kč. K tanci a poslechu 
vás doprovodí manželé Maš-
kovi, chybět nebude ani bohatá 
tombola.

 
Zároveň vám přejeme mnoho 
štěstí, hodně zdraví a osobních 
úspěchů do roku 2013.

Za Klub důchodců 

Libuše Kozlová

Ples důchodců
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Vánoce a advent ve farnosti

Na základě pravidelného vyhodnocování vývoje situace Odbornou 
koordinační skupinou Krizového štábu Jihomoravského kraje je 

patrné, že lze v našem kraji po měsíční přestávce očekávat novou vlnu 
vážných zdravotních postižení obyvatel metylalkoholem po konzumaci 
lihovin neznámého původu. Poslední dobou došlo v Jihomoravském kraji 
k otravě metylalkoholem u dvou dalších osob. Podle informací Policie České 
republiky a Celní správy České republiky je v současné době nedopátráno 
asi 5 000 litrů pančovaných lihovin, které se mohou objevit na trhu.

Vyzýváme všechny obyvatele Starého Lískovce, aby nekonzu-
movali lihoviny a destiláty s nejistým původem, neúměrně levné 
alkoholické nápoje, lihoviny v lahvích s porušenými kolky a bez 
předepsaných dokladů o původu, protože se tak vystavují nebez-
pečí ohrožení zdraví a života nejen vlastního, ale i svých blízkých.

V pondělí 26. listopadu 2012  se 
v brzkých ranních hodinách 

vypravila skupina studentů oktáv 
a septimy na literární exkurzi do 
Prahy. Během dne studenti ab-
solvovali prohlídku Staroměstské 
radnice, výstavu Salvátora Dalího 
v domě U Bílého jednorožce a vý-
stavu ke stému výročí založení 
Obecního domu v Praze. Večer pak 
všechny pobavila  situační kome-
die dramatika Alana Aycbourna 

„Kdes to byl(a) včera v noci?“, kte-
rou uvedlo v režii Jiřího Menzela 
Divadlo Bez zábradlí. Vynikající 
herecké výkony Veroniky Freima-
nové, Jany Švandové, Rudolfa Hru-
šínského a Zdeňka Žáka podtrhly 
pěkný divadelní zážitek, se kterým 
se studenti vraceli v nočních hodi-
nách do Brna.

Mgr. Alexandra Vokřálová
EKO GYMNÁZIUM BRNO

Výzva občanům

EKO GYMNÁZIUM v Praze

Adventní a vánoční akce
Neděle 16. 12.  po obou mších svatých prodej křesťanské literatury 
  a produktů Fair trade ve žluté učebně u fary
Neděle 23. 12.  v 15.00 Betlémské světlo s Rodinným sborem 
  v Domově pro seniory Mikuláškovo nám. 
Pondělí 24. 12. 9.00–12.00 hod. rozdávání Betlémského světla 
  ve skautské klubovně za farou
Úterý 25. 12.  16.00 Živý betlém dětí
  17.00 koncert v kostele (lidové a barokní koledy)
Neděle 6. 1. 2013 Živý betlém dětí – kostel 10.30 (repríza)

Možnost prohlídky betlému
Přijďte navštívit betlém do kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starém 
Lískovci v době od 24. 12. 2012 do 13. 1. 2013 dle následujícího rozpisu:
24. 12.  15.30–18.00 hod.
25. 12., 26. 12., 1. 1., Ne  8.30–9.30 hod., 10.30–11.00 hod.
Po, St–Pá  17.30–18.00 hod.

Betlém pochází z doby vybudování farního kostela, z 20. let minulého 
století. 
Betlém je vždy ve vánoční době umístěn na boční straně chrámové lodi. 
Tvoří jej stylizované pozadí s jeskyněmi a betlémskou chýší, ve které se 
nad jesličkami sklání Panna Maria a sv. Josef. V zástupu se přicházejí 
poklonit Tři králové a pastýři. Zvláštností betlému je kombinace velkých 
figur a malých figurek.

Křesťanské vánoce na webu
Základní myšlenkou tohoto projektu je přiblížit co nejširší veřejnosti 
duchovní poselství křesťanských Vánoc možností navštívit betlémy 
a tematické programy.
Internetové stránky www.KrestanskeVanoce.cz mají za cíl nabídnout 
přehled programů, které každoročně probíhají v čase adventu a Vánoc 
v křesťanských farnostech a sborech a na mnoha místech se staly již 
tradiční součástí svátečních dní závěru roku starého a začátku nového. 
Návštěvníci si tak mohou mezi programy v adventním čase vybrat po-
kojnou alternativu k předvánočnímu shonu a v čase Vánoc zde najdou 
mnoho možností jak prožít atmosféru křesťanských Vánoc a vnímat 
jejich duchovní poselství.

Pořad vánočních bohoslužeb
Pondělí 24. 12. – Štědrý den 
15.00 mše svatá pro rodiče s dětmi, 24.00 půlnoční mše svatá

Úterý 25. 12. – Slavnost Narození Páně
7.30 mše svatá, 9.30 mše svatá

Středa 26. 12. – Svátek sv. Štěpána 
7.30 mše svatá, 9.30 mše svatá

Čtvrtek 27. 12. – Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty 
18.00 mše svatá s žehnáním vína

Pátek 28. 12. – Svátek sv. betlémských dětí, mučedníků 
18.00 mše svatá

Neděle 30. 12. – Svátek Svaté Rodiny 
7.30 mše svatá s modlitbou za manžele
9.30 mše svatá s modlitbou za manžele

Pondělí  31. 12. – 16.00 mše svatá na poděkování, po ní posezení na 
faře zvláště pro starší a osamělé

Úterý 1. 1. 2013 – Slavnost Matky Boží Panny Marie
7.30 mše svatá, 9.30 mše svatá

        EKO GYMNÁZIUM BRNO o.p.s. 
Vás zve na dny otevřených dveří: 

 

 16. ledna 2013 od 15 do 19 hodin  
 20. února 2013 od 15 do 19 hodin   

 

Ve školním roce 2013/2014 otevíráme následující studijní programy: 

 čtyřleté studium - pro žáky, kteří končí nebo ukončili devátou třídu ZŠ 
 šestileté studium - pro žáky, kteří končí sedmou třídu ZŠ 
 osmileté studium - pro žáky, kteří končí pátou třídu ZŠ 

 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 

  Labská 27, 625 00 BRNO     www.eko-g.cz 
  Tel. : 547 219 976                          mail: eko@eko-g.cz 
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O tom, že florbal je na naší 
škole „Elišce“ už delší dobu 

velmi oblíbený sport a že se mu 
zde věnujeme, jistě víte z před-
chozích zpráv. V letošním školním 
roce však naše škola dosáhla vý-
znamného úspěchu v celorepub-
likové soutěži ZŠ „Orion florbal 
Cup 2013“. Výběr žákyň 6. a 7. tří-
dy nejprve postoupil z kvalifikač-
ních bojů a pak vyhrál i finálový 
turnaj.  Naše žákyně se tak ve své 
kategorii staly pomyslnými „MYS-
TRINĚMI BRNA“. Získaly pro naši 
školu velmi cenný pohár věnovaný 
primátorem města Brna. Stalo se 
tak poprvé v historii naší školy. 

Sportovní úspěchy však nesklízí 
jen děvčata. Výběr chlapců 8. a 9. 
třídy se ve stejné soutěži probojo-
val do semifinále. Také v nejmladší 
kategorii 3. až 5. třída naše škola 
slavila úspěch. Žáci získali 2. místo 
na Poháru České Florbalové Unie. 

Úspěchy na soutěžích jsou urči-
tě cenné, ale florbal zde hrajeme 
především pro radost. Důkazem 
toho jsou 3 florbalové kroužky 
a každoroční Vánoční florbalový 
turnaj pořádaný u nás na škole 
pro všechny žáky školy od 1. až 
po 9. třídu. Letos již 4. ročník se 
uskuteční 17. a 18. 12. 2012. 

Mgr. Pavel Krška 

V pondělí 19. listopadu jsme 
oficiálně „pokřtili“ naše nově 

opravené venkovní školní hřiště. 
A nebyla to vůbec obyčejná školní 
sportovní akce. Za krásného až 
nezvykle teplého listopadového 
počasí se zde odehrálo 1. kolo 
Školní futsalové ligy, do kterého 
se přihlásila i naše škola. Výběr 
žáků  6. až 9. třídy změřil síly ve 
čtyřčlenné skupině složené z týmů 
z Jižní Moravy a Vysočiny (ZŠ Dol-
ní Kounice, CMZŠ Lerchova Brno, 
ZŠ Strážek). Náš výběr měl velkou 
šanci postoupit do dalšího kola, 
když ještě 2 minuty před koncem 
rozhodujícího zápasu vedl 3:2 nad 

Dolními Kounicemi, ale nakonec 
remizoval 3:3 a nepostoupil. Cílem 
či smyslem akce však nebylo jen 
poměřit síly s ostatními, ale hlav-
ně vyběhnout a vyzkoušet nově 
opravené školní hřiště, které bylo 
zavřené téměř rok a půl. Tento 
okamžik po dlouhé dob ě nastal 
a jsme tomu opravdu rádi. Nyní 
je již hřiště zazimováno a všichni 
se těšíme na jaro, kdy opět bude-
me moci sportovat na čerstvém 
vzduchu.

Více najdete na:
www.zspremyslovny.cz.

Mgr. Pavel Krška

Nové hřiště na „Elišce“

Již tradičně nás 5. prosince , den před svátkem sv. Mikuláše, navštívili 
čertíci, andílci a důstojný Mikuláš. Přinesli všem dětem v MŠ i žákům 

v ZŠ drobné pamlsky, čertíci se sice  snažili odnést si nějakého zlobivce 
v pytli, ale nakonec všichni zůstali ve svých třídách.

Naší „návštěvě“ děkujeme, a těšíme se zase za rok!
Margita Kotásková

„Andělské čertování“ s Mikulášem

Výbor SRPŠ ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10
Vás srdečně zve na tradiční 

PLES SRPŠ  

V pátek 8. 2. 2013 od 19.30 hod. V sokolovně, Máchalova 4
K tanci a poslechu hraje Blue Band.

Tombola. Vstupné: 30,- Kč, místenka 60,- Kč.

Předprodej vstupenek od 7. 1. 2013 v budově školy. 

Královny Brna ve florbale

ZŠ Elišky Přemyslovny
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Vážení rodiče, vážení ob-
čané Starého Lískovce, 
chtěl bych Vám popřát 
jménem svým i jménem 
celého pedagogického 
sboru klidné a pohodové 
prožití vánočních svátků.

Ty z Vás, kteří mají doma před-
školáka, čeká brzy v novém 

roce důležitý krok – zápis Vašeho 
dítěte do 1. třídy. Nechci zahlcovat 
rodiče v tomto svátečním období 
výčtem toho, na co se naše škole 
zaměřuje, jaké nové kroužky bu-
dou pro malé školáky nabízeny 
či jaké další učebny budou ještě 
nově vybaveny. Chci jen všechny, 
kteří chtějí dát dítě na naši školu 
nebo ještě nejsou rozhodnuti, ale 
určitě i ty, kteří zatím uvažují o jiné 
škole, pozvat na prohlídku školy 
včetně ukázek stylu práce, která 
se uskuteční v pondělí 7. ledna 
2013 od 15.30 do 18 hodin.

Pro poznání školy a jejího života 
je jistě dobré opakovaně hledat 
informace na školních webových 
stránkách, které se průběžně upra-
vují. Přesto není nad to udělat si 
představu nejen na základě zpro-
středkovaných informací, ale pří-
mo na místě, kde se můžete zeptat 
učitelů i vedení školy na řadu věcí, 
vyjasnit si případně nějaké otázky 

či pochybnosti. Rodiče, kteří přišli 
na první prohlídkový den v listo-
padu, byli se školou a programem, 
který viděli, velmi spokojeni. Pop-
tejte se případně těchto rodičů ve 
Vašich školkách.

Připomínáme, že zápis dětí do 
1. tříd na naší škole proběhne ve 
čtvrtek 17. ledna a v pátek 18. led-
na 2013 vždy od 14 do 18 hodin.

Na závěr mi dovolte popřát ne-
jen našim žákům a jejich rodičům, 
ale všem občanům Starého Lískov-
ce hodně štěstí, zdraví a dobrých 
rozhodnutí v roce 2013.

Mgr. Petr Urbánek
ředitel školy

ZŠ Labská

V měsíci listopadu se děti ze školní družiny ZŠ Labská věnovaly hledání 
informací o indiánech, seznamovaly se s jejich životem a zvyky. Spo-

lečně si vyrobily velký totem a čelenky. V očekávaný den se děti oblékly 
do kostýmů a při indiánské hudbě tančily kolem totemu. Zpívaly při 
kytaře i originální písničku, kterou si samy upravily.

vychovatelka ŠD Eva Bučková

Indiáni z Labské

Ve čtvrtek 29. listopadu proběhla na u nás ve škole  velmi příjemná 
a milá společná tvořivá dílna žáků, učitelů a rodičů. Zvládli jsme společně 
vyrobit krásné adventní věnce, celou školou vonělo jehličí a „dýchla“ na 
nás první opravdová  vánoční atmosféra.

Přejeme všem  klidný a pohodový předvánoční čas a těšíme se na další 
společné akce. Více naleznete na www.zspremyslovny.cz

Za celou školu Margita Kotásková

Tradiční mikulášské zvyky stále oslovují nejen nejmenší děti, ale stát 
se na chvíli čertem, andělem nebo Mikulášem, zatoužily i starší děti.

Jak se jim to povedlo posuďte sami.

Adventní tvořivá dílna na „Elišce“

Mikulášská nadílka na ZŠ Labské
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naděloval dětem z dětské onkologie

Mikuláš v ZOO Brno

Již po patnácté se v úterý 4. pro-
since konala v zoologické za-

hradě Brno  Mikulášská nadílka 
pro malé pacienty Kliniky dětské 
onkologie. Tentokrát se v přednáš-
kovém sále správní budovy ZOO 
sešlo 30 dětí v doprovodu rodičů.  
Po přivítání ředitelem Martinem 
Hovorkou měly děti možnost po-
dívat se na video z brlohu lední 
medvědice Cory s medvíďaty. Pak 
následoval další program a samo-
zřejmě Mikulášská nadílka. 

Děti si společně s pěveckým 
sborem Pedagogické fakulty 
Masarykovy univerzity Brno pod 
vedením Blanky Knopové zazpí-
valy koledy. Velký potlesk sklidila  
pohádka „Jak šli zajíčci do Betlé-
ma“, kterou zahrála Eva Lesáko-
vá z divadla Radost. Pracovnice 
propagačně vzdělávacího úseku 
ZOO vlastnoručně připravily pro 
děti občerstvení a nechybělo ani 
vánoční cukroví. Pak se všichni 
přesunuli ke krásně ozdobené-

Denně ve Starém Lískov-
ci chodíme po Kroupově 
ulici. Možná však někteří 
netuší, po kom je tato uli-
ce pojmenovaná. 

Vlastislav Kroupa se narodil 
3. března 1920 v Brně – Boso-

nohách. Po absolvování obchodní 
akademie, pracoval jako redaktor 
Lidových novin. Věnoval se práci 
s mládeží – ve Starém Lískovci za-
ložil první oddíl Junáka. Organizo-
val a spoluzaložil také odbojovou 
skupinu mládeže „Hnutí slovanské 
domoviny“. Kvůli aktivitě v odboji 
byl v listopadu 1942 zatčen gesta-
pem, vězněn v Brně v Kounicových 
kolejích a o dva roky později dne 
27. dubna 1944 popraven ve Vrati-
slavi (více o tématu na str. 10).

Kroupova ulice ve Starém Lís-
kovci není jedinou připomínkou 
osobnosti Vlastislava Kroupy. V le-
síku nad Bosonohami můžeme 
nalézt jeho pomník, jenž zde byl 
umístěn v létě 1946. 

vánoční cukroví na poslední chvíli

Ingredience na cca 30 kusů:
100 g bílých marshmallow 
(Marks & Spencer)
150 g nasekaných mandlí
400 g tmavé čokoládové polevy
200 g nugátové pochoutky (Zora)
125 g másla
potravinová folie

Příprava: 
Hranatou formu (cca 15 x 25 cm)
vyložíme potravinářskou folií. Mar-
shmallow nakrájíme na kousky. 
Nasekáme loupané mandle a čo-
koládu. Nugátovou pochoutku 
nalámeme na čtverečky a máslo 
nakrájíme na kostky. Nugát, čoko-
ládu a máslo rozpustíme v nádobě, 
za stálého míchání v horké vodní 
lázni. Vmícháme ořechy a mar-
shmallow. Čokoládovou směs 
nalijeme do formy a necháme 
3 hodiny v chladnu ztuhnout.
S pomocí folie vytáhneme čoko-
ládu z formy a fólii z čokolády od-
straníme. Čokoládu nakrájíme na 
malé kostky a dáme do papírových 
košíčků. Uchovávejte cukrovinky 
v chladu a suchu.

Táňa Absolínová

Gourmet
Marshmallow – 

čokoládové cukrovinky

Zakladatel skautingu ve Starém Lískovci
Právě k tomuto pomníku se 

21. října 2012 vypravili skauti ze 
Starého Lískovce. Pouť začala 
v Bosonohách na zastávce Skalní. 
Odtud se pak skauti, jejich vedoucí 
i někteří rodiče dětí vydali nejprve 
k pomníku obětem 1. a 2. světové 
války na ulici Bosonožská. Dále pak 
po žluté turistické značce vedoucí 
do Kohoutovic až k pomníku Vlas-

tislava Kroupy, u něhož proběhlo 
krátké poděkování pod vedením 
P. Mgr. Pavla Opatřila. Během cesty 
děti plnily krátký kvíz, v němž se 
dověděly něco o historii skautingu, 
který letos v České republice slaví 
100 let od svého založení.

Veronika Ruberová, 
vůdkyně dívčího oddílu

mu Vánočnímu stromu, kde čekali 
Mikuláš, čert a anděl v doprovodu 
zvířátek ze ZOO. Děti si mohly po-
hladit a nakrmit lamy, povozit se 
na irských kobech Denym a Clifovi, 
dostaly malý dáreček a odpoledne 
bylo zakončeno společnou foto-
grafií. „Duší spolupráce Kliniky 
dětské onkologie a ZOO Brno je 
již dlouhá léta paní profesorka 
Dagmar Ježková a pro naše za-
městnance je toto setkání velkou 
radostí a potěšením, že může-
me pro děti připravit odpoledne 
s krásnou atmosférou a vždy se 
na to pečlivě připravujeme a těší-
me“, říká spoluautorka programu 
Zuzana Sommerová.

ZOO Brno spolupracuje s Kli-
nikou dětské onkologie Fakultní 
dětské nemocnice v Brně již od 
roku 1998. Návštěvy malých paci-
entů se konají jednou měsíčně od 
března do prosince, s přestávkou 
o letních prázdninách. Jedenkrát 
ročně ZOO uspořádá pro tyto děti 
výlet do jiné zoologické zahrady 
v České republice a zahraničí.

Sbor dobrovolných ha-
sičů Brno-Starý Lískovec 
přeje klidné prožití vánoč-
ních svátků. Budeme se 
těšit na setkání v novém 
roce 2013 a to již na obno-
vené tradiční akci – Ostat-
kové merendě ve Starém 
Lískovci 15. února 2013.
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Střípky z rady
Informace z usnesení 66. Rady 
MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
7. 11 2012

 – schválila finanční podíl na opra-
vu bytového jádra v bytě č. 1, ul. 
Labská č.o. 33

 – schválila finanční podíl na opra-
vu bytového jádra v bytě č. 36, 
Kurská č.o. 6

 – schválila finanční podíl na opra-
vu bytového jádra v bytě č. 2, 
Kurská č.o. 6

 – schválila Dodatek č. 1 ke smlou-
vě č. 4880; předmětem uvede-
ného dodatku je změna dlou-
hodobého srážkového úhrnu 
a ročního množství odváděných 
srážkových vod

 – schválila poskytnutí slevy z ná-
jemného nájemci bytu č. 21, ul. 
Sevastopolská č. o. 7

 – souhlasila s tím, že dodávku 
plynu pro objekt občanské vy-
bavenosti č. o. 4, č. pop. 260 na 
ul. Oderská prováděla společ-
nost E.ON Energie, a.s.; schválila 
Smlouvu o sdružených službách 
dodávky zemního plynu pro 
maloodběratele

 – schválila prominutí poplatku 
z prodlení ve výši 100 % sdru-
žení Paracentrum Fenix, nájemci 
nebytového prostoru na Ulici 
Kosmonautů č.o. 17

 – schválila neinvestiční náklady 
na jednoho žáka v jednotlivých 
ZŠ Brno-Starý Lískovec pro žáky 
z cizích obcí, kteří plní povinnou 
školní docházku v základních 
školách naší městské části

 – schválila vymáhání  peněžitých 
pohledávek, které tvoří nedoplat-
ky na nájemném a úhradách za 
plnění poskytovaná v souvislosti 
s užíváním bytu, včetně příslu-
šenství a dání výpovědí z nájmu 
bytu: Kurská 8, č.b. 25; Vltavská 2, 
č.b. 11; Dunajská 37, č.b. 11

 – schválila dání výpovědi z nájmu 
bytu č. 28, ul. Dunajská 43

 – schválila uzavření dohody 
o spo lupráci; předmětem do-
hody je spolupráce při zabezpe-
čení akce „Starolískovecké rybí 
hody“, která se uskuteční dne 
8. 12. 2012 v době od 10.00 do 
16.00 hod

 – doporučila ZMČ souhlasit 
s vy řazením nejvýznamnějších 
ploch zeleně, jejichž plošný roz-
sah nesmí být zmenšen, z pří-
lohy obecně závazné vyhlášky 
Statutárního města Brna

 – nesouhlasila se skácením 4 ks 
Prunus fruticosa ´Globosa´ ros-
toucích na pozemku veřejné 
zeleně p.č. 2463/16 k.ú. Starý 
Lískovec, ul. Karpatská 7

 – schválila uzavření „Smlouvy 
o dodávce elektřiny pro vánoční 
osvětlení“ č. V/20/2012

 – schválila RO č. 41, které je přílo-
hou tohoto bodu jednání

 – doporučila ZMČ schválit záměr 
prodeje vymezených bytových 
jednotek Osová 8, Osová 6, Oso-
vá 4, Osová 2

 – schválila firmu Odehnal Petr 
jako zhotovitele realizace ve-
řejné zakázky malého rozsahu 
„Projektová dokumentace na 
parkovací stání na ulici Kyjevská, 
Brno-Starý Lískovec“

Informace z usnesení 67. Rady 
MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
14. 11. 2012

 – doporučila ZMČ schválit předlo-
žený návrh rozpočtu na rok 2013

 – doporučila ZMČ podání žádosti 
Majetkovému odboru Magistrá-
tu města Brna o odsvěření po-
zemků p. č. 280/1, 291/1 a 291/3 
všechny k. ú. Starý Lískovec

 – schválila firmu K-OKNA GROUP 
s.r.o. jako zhotovitele realizace 
veřejné zakázky malého rozsahu 
„Výměna vstupních dveří – ZŠ 
Bosonožská“

 – souhlasila se zněním předlože-
né Smlouvy o dílo č. 09 9 500 12 
00134 – veřejná zakázka malého 
rozsahu „Výměna vstupních dve-
ří – ZŠ Bosonožská“

 – schválila návrh na doplnění 4 ks 
zahrazovacích sloupků na veřejné 
prostranství u polikliniky v rámci 
ukončené V. a VI. etapy; oslovení 
firem k podání cenové nabídky

 – schválila Dodatek č. 3  k Zása-
dám vztahu orgánů MČ Brno 
-Starý Lískovec k jí zřízeným 
příspěvkovým organizacím

Nezbytnou součástí výzdoby vá-
noční tabule bývá plátěný ubrou-
sek. Nejběžnější rozměr ubrousků 
pro slavnostní příležitosti je 40 x 40 
cm. Aby se vám ubrousky dobře 
aranžovaly, je dobré na tuto ne-
všední ozdobu použít dobře na-
škrobený a vyžehlený ubrousek.
1) Složte všechny čtyři rohy 
ubrous ku do středu, pak ubrou-
sek uhlaďte.
2) Opakujte skládání s nově vy-
tvořenými rohy, skládejte opět do 

středu a znovu stiskněte a uhlaďte.
3) Střed ubrousku podržte a opa-
trně ubrousek obraťte.
4) Složte znovu čtyři rohy do 
středu, ale neuhlazujte.
5) Držte pevně střed, částečně 
vytáhněte spodní záhyby z kaž-
dého rohu, tahem nahoru vytvořte 
lístky.
Poskládaný ubrousek položíme na 
střed talíře a dozdobíme vánoční 
ozdobou.

Táňa Absolínová

Šikovné ruce
Jak poskládat ubrousek

Magistrát města Brna společně s občanským sdružením TRIALOG  zvou širokou veřejnost na besedu, 
která se koná dne 4. února 2013 v zasedací místnosti č. 111 Magistrátu města Brna na Malinovského 
nám. č. 3 v sdobě od 17.00 do 19.00 hod. Beseda se uskuteční v rámci  náborové kampaně Nadačního 
fondu J&T HLEDÁME RODIČE.cz

Odborníci pracující v oblasti náhradní rodinné péče Vám přiblíží téma pěstounství, poskytnou informační 
letáky se základními  údaji a rádi odpoví na Vaše otázky :
Co je pěstounská péče? Co znamená pěstounská péče na přechodnou dobu? Kdo jsou pěstouni?

Těšíme se na Vaši účast. Bližší informace Vám poskytne
za Magistrát města Brna: Olga Dofková, dofkova.olga@brno.cz, tel: 542 173 731
za občanské sdružení TRIALOG: PhDr. Miloslav Kotek, kotek@trialog-brno.cz, tel: 542 221 501, 775 556 768
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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

 �Doučím / naučím němčinu, vč. přípravy ke státnicím. Tel. 604 258 402.

 �Manager hledá ke koupi menší byt 1+kk – 2+kk v lokalitách Bohunice, 
Starý a Nový Lískovec. Tel. 773 349 381.

 � Závažné informace ohledně exekucí na byt! Volejte nebo sms 606 608 885.

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

 � 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. 
605 544 402.

 � Přímá zájemkyně koupí ihned 
1+kk ve Starém Lískovci, platba 
hotově. Tel.: 603 305 516.

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 14. 12. 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

Projekt Finanční gramotnost (reg.č.CZ.1.07/3.1.00/37.0192) si klade 
za cíl zvýšit motivaci lidí k odpovědnému přístupu ke svým financím a v 
neposlední řadě také k dalšímu vzdělávání v této oblasti. Projekt je pri-
márně zaměřen na občany ČR, kteří již vstoupili na trh práce. Vzdělávací 
a poradenské aktivity jsou pro účastníky zcela bezplatné. 

„Díky účasti v projektu získají naši účastníci schopnosti a dovednosti 
potřebné k efektivnímu řízení osobních financí a budou tak schopni odpo-
vědněji přistupovat ke správě vlastních finančních prostředků“, říká k pro-
jektu předsedkyně představenstva společnosti ECONOMY RATING a.s.  
Ing. Dagmar Jelínková.

Projekt je realizován ve 4 krajských městech (Brně, Olomouci, Zlíně 
a Jihlavě), ve kterých bude celkem odškoleno 8 odpoledních seminářů 
a 3 praktické workshopy. Mezi jejich témata patří například úspory 
a investice, úvěry, pojištění rizika či rodinné finance a s nimi mnohdy 
spojené financování bydlení.

Zároveň budou na tyto témata průběžně tvořeny virtuální kurzy, které 
budou prostřednictvím webového portálu projektu www.nenechsedojit.cz 
přístupné široké veřejnosti. 

V rámci poradenských aktivit budou mít účastníci možnost využít 
bezplatných konzultací s jednotlivými lektory – odborníky na daná 
témata, a to osobně či prostřednictvím online poradny, která je rovněž 
součástí webového portálu projektu. 

bezplatný kurz, který změní tvůj život

Nenech se dojit

Zapadlo slunce nad Breslau naposledy

Titul knihy, která nás vrátí do nedávné historie 
a připomene statečný odboj proti německé 

okupaci našich zemí v letech 1939–1945, na-
psal člen odbojové nekomunistické organizace 
HNUTÍ SLOVANSKÉ DOMOVINY  Josef STIX. Vy-
dalo vydavatelství Šimon Ryšavý v Brně 2011. 

Vydání finančně podpořili hejtman Jiho-
moravského kraje Michal Hašek, Český svaz 

bojovníků za svobodu MěV Brno, Statutární 
město Brno a Jihomoravský kraj.

Svoje vzpomínky věnoval památce poprave-
ných, zemřelých a vězněných kamarádů z ile-
gální organizace, která působila v brněnském 
kraji s centrem v městě Brně. Část textu souvisí 
se Starým Lískovcem! Členové organizace se 
rekrutovali z mladých lidí, kteří měli odvahu 

postavit se proti nacismu beze zbraní, jen 
s odvahou… Organizace měla přes 200 členů.

Zakladatelem byl  Vlastislav KROUPA 
*3. 3. 1920, rodák z Bosonoh, který se v 17 
letech s rodiči a bratrem přestěhoval do Starého 
Lískovce. Za svou činnost byl gestapem zatčen 
16.11.1942,vězněn nejdříve v Brně, později 
převezen do věznice v Breslau v Polsku. Soudem 
19. 1. 1944 odsouzen a 27. 4. 1944 popraven.

Ulice, kde s rodiči a bratrem bydleli, nese 
jeho jméno – KROUPOVA. 

Nejen názvy ulic, či zmíněná publikace při-
pomínají ty, kterým máme být vděčni a vážit 
si památníků umístěných na čestném místě 
v obci. Na seriózní a čestné občany naší městské 

části proto zcela nepatřičně a nepochopitelně 
působí počínání neznámých vandalů, kteří 
zhanobili pomník na Točné ulici. Místo, kte-
ré připomíná nejen osvobození obce Rudou 
armádou a Rumunskou královskou armádou 
v roce 1945, všechny padlé, vězněné, poprave-
né a raněné i zemřelé občany z doby II. světové  
války, ale i hrdiny I. světové války.

Žádný dík, ani žádný pomník, nemůže do-
statečně vyjádřit tu obrovskou oběť, kterou 
naši spoluobčané přinesli.

Zaslouží si alespoň naši úctu.

Zpracovala 
Věra Hádlíková Ondrášková

Textová inzerce je určena pouze pro občany z  Nového Lískovce, je zdarma a  je 
omezena  počtem 100 znaků.  Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu.
Koupím byt 3+1 nebo 4+1 v Lískovci. Platba ihned v hotovosti. Tel.: 776 670 398.
Hledáme byt DB, OV 3–4+1 na ulici Slunečná v Brně. Tel.: 731 104 788.
Koupíme byt 3+1 – 4+1 v okolí bohunické nemocnice. Hotovost.  Lucie.
bytecek@seznam.cz, 773 349 381.
Nabízím k výměně OB 2+1 na ulici Oblá, 50 m2, bez možnosti privatizace 
a  sháním OB, který je navrhnutý do privatizace, nebo DB s   doplatkem. 
739 652 091.
Prodám DB 3+1 nad Plachtami s pěkným výhledem na park. RK nevolat. 
733 719 875.
Pronajmu nadzemní garáž na ul. Petra Křivky. Cena dohodou.
Tel. 605 371 272.
Prodám pěkný byt 3+1 se zděným jádrem na ulici Koniklecová v  Novém 
Lískovci. Tel.: 774 293 326.
Koupím garáž na ulici Petra Křivky v horním (nadzemním) podlaží.
Tel. 721387108.
Prodám DB 4+1 (změněný na 3+1) na ulici Oblá. Byt potřebuje rekon-
strukci, čemuž odpovídá i nízká prodejní cena. Tel. 777 933 330.

TEXTOVÁ INZERCE

Novinky pro dospělé:
S. Berry: Kolumbova záhada
E. Brown: Sestry sudičky
H. Pawlowská: Až se mě dcera zeptá
N. Roberts: Nebezpečné útočiště
C. Van Dyke: Zimní válka

Novinky pro děti:
M. Bolliger: Šťastný skřítek
E. Brenckert: Péťa a kostlivec
D. Burnie: Obrazový atlas dinosaurů 

pro nejmenší
Rebelka
Z. Šulajová: Džínový deník

Žebříček pro dospělé:
S. Monyová: Blonďatá stíhačka
M. Viewegh: Mafie v Praze
H. Bashir: Slzy pouště
J. Fuchsová: Když si žena splete kozla
E. Urbaníková: Vztahová níže

Žebříček pro děti:
J. Davis: Garfield – velkorysost sama
Příhody Bořka Stavitele
Slonisko a Medvídek Pú
M. Groening: Simpsonovi: Komikso-

vý nářez
D. Krolupperová: Dráček Mráček

NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena

DOMÁCÍ OVOCNÝ ČAJ
Suroviny: 2 kg ovoce – čerstvého, mraženého i  tvrdšího kompotovaného 

(jablka, hrušky, pomeranče, mandarinky, jahody, borůvky, rybíz, švestky, třeš-
ně, višně, meruňky, broskve, nektarinky, jeřabiny, brusinky), citron i  s kůrou, 
1  kg cukru krupice, 1 sáček rozinek, 200 ml rumu, 1  lžička mleté skořice, 
5 celých hřebíčků.

Postup: důkladně omyté ovoce nakrájíme na drobné kousky, jablka a hruš-
ky předem oloupeme. Citron nakrájíme celý i  s  důkladně umytou kůrou 
a podobně i menší část kůry z pomeranče. Pokud použijeme kompot, šťávu 
slijeme a do čaje ji nedáváme. Veškeré nakrájené ovoce smícháme ve větším 
hrnci s kilem cukru, rumem, skořicí a hřebíčky. Přidáme sáček omytých rozi-
nek. Vznikne směs, která postupně pustí větší množství šťávy. Vše necháme 
povařit minimálně 25 minut. Po svaření ještě horké dáváme do skleniček, 
zavíčkujeme a  otočíme na 10 min. dnem vzhůru. Výborný ovocný čaj pak 
připravíme zalitím 2–3 lžiček čaje horkou vodou a necháme vyluhovat. Čaj 
vypijeme, na ovoci si pochutnáme.

Výuka angličtiny, zkušená lektorka, Kam. Vrch. Tel.: 608 331 966, e-mail:
marcelazed@seznam.cz 

MUDr. JANA JÁSZBERÉNYIOVÁ
PRAKTICKÁ LÉKAŘKA PRO DĚTI A DOROST

HOMEOPATIE I PRO DOSPĚLÉ
Kamínky 13, 634 00 Brno • tel.: 547 353 056,

web: doktorka.led-max.cz • JBereny@seznam.cz

Přijímáme nové pacienty
Máme smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami

MASÁŽE – KOSMETIKA – MANIKÚRAMASÁŽE – KOSMETIKA – MANIKÚRA
Jana Remešová
Kamínky 24, Brno
tel.: 608 255 663
www.marere.estranky.cz

Kvalifikovaná masérka a kosmetička se čtrnáctiletou praxí se vzděláním 
akreditovaným ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem školství, např. 
Bowenova masáž, manuální = ruční lymfodrenáže... maturita v  oboru 
kosmetička.
Při příležitosti 10. výročí založení vlastní provozovny poskytuji
slevu 10 % pro stálé i nové klienty buď na jednu masáž nebo kosmetické 
ošetření nebo manikúru (slevy se nesčítají). Akce je platná při předložení 
tohoto inzerátu do konce kalendářního roku 2012.

STOLAŘSKÉ A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE
HODINOVÝ MANŽEL

•  řemeslnické práce
•  laminátové a  dřevěné plovoucí 

podlahy
•  PVC, vinyl, koberce
•  renovace podlah

Mobil: 603 755 174 www.podlahservis.cz

Kadeřnictví NEROKKKKKaaaaadddddeeeeeřřřřřnnnnniiiiiccccctttttvvvvvííííí NEROííííKKKKKKKKKKKKKKaaaaaaaaaaaaaaddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeřřřřřřřřřřřřřřnnnnnnnnnnnnnniiiiiiiiiiiiiiccccccccccccccttttttttttttttvvvvvvvvvvvvvvíííííííííííííí NNNNNNNNNNNNNEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRROOOOOOOOOOOOOOíííííííí
OBCHODNÍ CENTRUM ALBERT, PETRA KŘIVKY, NOVÝ LÍSKOVEC

KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ – PÁNSKÉ – DĚTSKÉ
Opět modeláž nehtů tel.: 774 743 550

Snížené ceny dámských a dětských úkonů
Otevřeno: pondělí–pátek 8.00–19.00 hod., sobota: 8.00–13.00 hod.

Kadeřnictví tel. 774 743 550

Hledám společnici do podnikání v Novém Lískovci s podnikatelským záměrem 
i bez. E-mail: mmbrno@email.cz.

Nabízím vedení účetnictví, vedení daňové evidence a různé administrativní prá-
ce. Rychle, levně, spolehlivě. Tel.: 604 625 703, Nový Lískovec – Kamenný Vrch.

17 LÍSKÁČEK 11/2012 

různé

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
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                  Otevření nové pobočky ČSOB v Brně – Netroufalky  

 

 

 

Pobočka ČSOB Brno-Netroufalky    

 OTEVÍRACÍ  DOBA: 

Pondělí 9.00–12.30   13.30–17.00 

Úterý 9.00–12.30   13.30–17.00 

Středa 8.00–12.30   13.30–18.00 

Čtvrtek 9.00–12.30   13.30–17.00 

Pátek 9.00–12.30   13.30–15.00 
 

KONTAKTY:    info.brn-netroufalky@csob.cz 
                        tel.: 230 051 241                         

poplatkové prázdniny na vedení nově zalo 
žených účtů, 50% sleva z poplatků za 
zpracování smluv k půjčkám, zdarma před
časné splacení půjček (tzn. bez jakéhokoliv 
sankčního poplatku), 50% sleva ze vstupních 
poplatků při investování do podílových fondů 
ČSOB/KBC.  

Chceteli zajistit do budoucna sebe i svoji 
rodinu, vyřešit bydlení, studium dětí, zajistit 
se na stáří nebo jen výhodně zhodnotit své 
finanční prostředky, pak si můžete vybrat        
z naší široké nabídky spořicích a investičních 
produktů. Všem klientům nabízíme finanční 
poradenství zdarma a to včetně vypracování 
osobní investiční strategie. Na základě 
zjištěných skutečností pak doporučíme ty 
produkty, které optimálně naplňují očekávání 
klientů. Kromě tradičních bankovních služeb 
můžete u nás získat  produkty našich 
dceřiných společností nebo dalších členů 
finanční skupiny ČSOB  životní i neživotní 
pojištění (ČSOB Pojišťovna), penzijní 
připojištění (ČSOB Penzijní fond Stabilita), 
stavební spoření (ČMSS).  
 
Přichystali jste pro klienty nějaké 
zajímavé novinky?  
Velmi žádanou novinkou jsou dnes bonusové 
hypotéky. Nebo další horká novinka  
ČSOB Konsolidace (sloučení všech 
splátek do jedné). Do naší pobočky může 
přijít každý, kdo potřebuje poradit, jak 
snížit neúnosnou splátkovou zátěž 
rodinného rozpočtu. Je to rozumný 
přístup zodpovědných lidí, kteří se chtějí 
vyhnout insolvenci, někdy až případné  
exekuci. V rámci konsolidace je možné 
všechny závazky spojit a splácet pouze 
jednu půjčku, jejíž splátky nastavíme tak, 
aby byly pro klienta co nejpřijatelnější. 
Klient navíc může půjčku kdykoli před 
časně splatit. V rámci ČSOB Konsolidace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proč se banka rozhodla otevřít novou 
pobočku právě v Brně Bohunicích?  
ČSOB má   k dnešnímu dni v Brně  osm poboček. 
Jejich rozložení v jednotlivých lokalitách však stále 
není pro naše klienty optimální. Pro zvýšení 
komfortu obsluhy a především parkování, které je 
v centru města  značně obtížné,  otevíráme nová 
obchodní místa i v dalších obvodech. 5. listopadu 
2012 jsme otevřeli již devátou brněnskou 
pobočku  a to na ulici Netroufalky 5 v Bohunicích. 
 

Jaké bankovní služby bude svým klientům 
nová pobočka nabízet?  
Přestože řadu bankovních operací je dnes  možné 
vyřídit po telefonu či internetu, mnoho lidí chce 
mít  stále  svoji banku co nejblíže svému bydlišti 
nebo pracovišti. Významným benefitem  bude pro 
klienty již dříve zmíněná možnost bezpro
blémového parkování. Věřím, že dalším velkým 
přínosem pro zdejší občany i podnikatele bude 
nonstop přístupný bankomat  nejen pro výběry, 
ale i pro vklady. Vklady je možné realizovat 
debetní i kreditní kartou na vlastní i cizí účty 
vedené u ČSOB   a to zdarma! 
Pobočka Brno Netroufalky poskytuje veškeré 
služby  od založení účtu až po vyřízení hypotéky. 
A důležité sdělení pro čtenáře: do 31.3.2013 
platí v nové pobočce AKČNÍ NABÍDKA SLEV 
pro vybrané produkty. Například  tříměsíční  

 

 

lze  nejen ušetřit na poplatcích, ale není 
zde zapotřebí ani  ručitelů ani zajištění. Je 
možné získat i další peníze navíc bez 
doložení účelu použití.  
 
 
 
 

Poněvadž se nacházíme v lokalitě uni 
verzitního komplexu, nemohu opomenout 
od září nabízená nová  ČSOB Studentská 
konta s opravdu velmi výhodnými parametry. 
Mladí lidé od 15 až do 30 let (studující i 
absolventi) by neměli váhat. Navštivte web 
nebo facebook a přesvědčte se.    
Věřím, a moji kolegové zde na pobočce 
také, že k nám obyvatelé i podnikatelé 
z městských obvodů z okolí naší pobočky – tj. 
Bohunic, Nového nebo Starého Lískovce,  
najdou cestu.  
 

 
Pro všechny čtenáře platí pozvání k nám do 
nové pobočky na ulici Netroufalky 5. Přijďte se 
k nám  podívat, poradit a nebojte se zeptat na 
vše, co může efektivně pomoci vašim 
rodinným financím.   
 
  

U příležitosti otev 
ření nové pobočky 
ČSOB v Brně Bohu
nicích jsme se 
zeptali její ředitelky 
Ing. Jany Horákové: 

. 

Restaurace Veteran car
restaurace v provozu

Nový interiér – nové speciality
aktualní akce na facebooku

Podsedky 11, 625 00 Brno-Bohunice 
Rezervace: 777 198 945  

www.veteran-car.cz S to
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RASTR-ELEKTRO
opravy a prodej

TV-VIDEO-AUDIO-PC-SAT
E-SHOP

www.rastrservis.cz
Mikuláškovo nám. 1 

625 00 Brno
TEL.: 547 218 126 

605 735 171Tel.: 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
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U nás prodejem slUžby nekončí, ale začínají.

košinova 10, brno, tel: 549 210 297–8, otevřeno: po–pá 8–16 hod., parkování zdarma
Cejl 68, brno, tel: 545 214 600, otevřeno: po–pá 8.30–16.30 hod.

SPORÁKY MORA
od 4.990,- Kc s DPH
- NOVÁ mřížka STABIL PLUS
- ECO program pecení

Slavnostní předávání 
cen diváků DIVA 2012 
v Mahenově divadle
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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

Dárek 
v hodnotě 499 Kč 
ke každé objednávce nad 3 000 Kč.

Podrobné informace o akci 
na www.kasa.cz/probihajici-kampane/

www.kasa.cz
841 800 800

Navštivte naší prodejnu KASAHOUSE.
Heršpická 6, 639 00 Brno            PO-PÁ 9-19, SO 9-13          

KASAHOUSE Prodejna       Showroom
Nakupujte za internetové ceny.

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

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

 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

EKOTEX s.r.o. Oblá 36, Brno-Kamenný Vrch

Nabízíme Vám kompletní služby účetní kanceláře:

•  Zpracování a vedení účetnictví 
– jednoduché, podvojné, i pro 
neziskové organizace

•  Vyhotovení daňových přiznání 
všech typů

•  Vedení mzdové agendy
•  Zpracování statistických 
 výkazů
•  Daňové poradenství a audity

Tel. 547 222 991, mobil 602 504 448, e-mail: ekotex@ekotex.net

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

T&C DOMOV s.r.o.


