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Přírodní zahrada

Škola jako v pohádce

Královny Brna
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Plánujete dovolenou s předstihem? Právě vám jsou v aktuálním 
čísle k dispozici dohodnuté termíny prázdninového provozu ve 
starolískoveckých mateřských školkách.

1. 7.–12. 7. MŠ Bosonožská 15. 7.–26. 7. MŠ Labská
29. 7.–9. 8. MŠ Oderská 12. 8.–23. 8. MŠ Kosmonautů
Přípravný týden, který potřebují pedagogové k přípravě nového 

školního roku, zůstává jako vždy neobsazen.

Vážení spoluobčané,
ve spolupráci s Policií 

ČR jsme pro vás připra-
vili drobnou novinku. Na 
stránkách  Zpravodaje se 
můžete od tohoto čísla 
pravidelně dočíst více 
informací o tom, co se 
z hlediska práce policie  děje ve 
Starém Lískovci a co dělat pro to, 
aby zde (i v celém Brně) bylo bez-
pečněji. Věřím, že například pro 
občany s omezeným přístupem 
na internet budou informace velmi 
cenné. Zároveň tak všichni budeme 
více informováni, jak policie pracu-
je, co všechno se povedlo vyřešit 
a co Starý Lískovec trápí. Současně 
avizuji, že připravujeme pro obča-
ny Starého Lískovce také veřejnou 
besedu s pracovníky Policie ČR 
a Městské policie. Uskutečnit by 
se měla 21. března v 18.00 hodin, 
v jídelně ZŠ Labská. Zde se můžete 
ptát na vše, co vás zajímá ohledně 
bezpečnosti, kriminality, veřejného 
pořádku a další práce obou poli-
cií. Besedy se zúčastní i pracovníci 
kriminální policie, takže témat pro 

Zápisník starosty
dané zákonem č. 13/1997 Sb., o po-
zemních komunikacích. Ze zákona 
jsou závady ve schůdnosti zmírňo-
vány, nikoliv – jak se mnozí domní-
vají – odstraňovány. Stejně tak jako 
motorista je povinen přizpůsobit 
svou jízdu stavu vozovky, je chodec 
povinen svou chůzi přizpůsobit 
stavu chodníku. Svému autíčku 
dáváte zimní obutí, dopřejte si ho 
i vy. Je to pro vaši bezpečnost.

Na úplný závěr bych vás rád po-
zval na druhý ročník Starolískovec-
kých zabijačkových hodů, který 
se koná 2. března (viz plakátek). 
Budeme se na vás těšit!

S přáním příjemně prožitého 
února

Váš starosta Vladan Krásný

zajímavou besedu bude 
jistě požehnaně. 

Rád bych na tomto 
místě napsal, že jsme 
v naší čtvrti zdárně pře-
čkali další zimu, ale s vý-
hledem na předpověď si 
asi budeme muset ještě 

měsíc počkat. Prosím tedy všechny, 
aby v případě očekávané sněhové 
nadílky byli opatrní. Věřte, že pro 
odklízení sněhu děláme vždy to, 
co je v našich silách. Nedokážeme 
ale zázraky – nemáme k dispozici 
armádu sypačů, které by čekaly 
na náš povel a každý by okamžitě 
prohrnul svěřenou ulici. Během 
chvíle se to opravdu stihnout nedá. 
Podle Nařízení Statutárního města 
Brna č. 14/2009 nesmí být doba 
od vzniku závady ve schůdnosti 
do doby zahájení zmírňování této 
závady delší než 20 hodin. Nejpr-
ve přichází na řadu autobusové 
zastávky MHD a IDS, prostranství 
u polikliniky ul. U pošty a další ob-
chodní centra, přístupy ke zdra-
votním střediskům ulice Kyjevská 
1 a ulice Kosmonautů 4, rehabi-
litačnímu stacionáři na Kyjevské, 
následují základní a mateřské školy 
a poté další chodníky v sídlišti a ve 
starší zástavbě. Samozřejmě je při 
přejezdech na jednotlivá místa, 
je-li to dopravně možné, provádě-
na zimní údržba chodníků, které 
tyto body spojují. Nedochází tak ke 
zbytečným přejezdům. Ještě bych 
rád zmínil ono slůvko „zmírňování“ 

Ve středu 20. 2. 2013 v 17 h. 
se koná XII. zasedání 

Zastupitelstva MČ Brno-Sta-
rý Lískovec v sále Hasičské 

zbrojnice, Točná 5. 

Zastupitelstvo

Prázdninový provoz MŠ
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Ekotextilie pomáhá při výsadbě i v lískovecké 
přírodní zahradě

Zahrada kolem Centra volného času Linka stejně jako jiné zahrady či 
parky spí během zimy zaslouženým odpočinkem. Až se na podzim 

zasazené keře a stromy znovu probudí k životu, plevel a další škodlivé 
vlivy si na ně jen tak nepřijdou. Chrání je mulčování, pro které poskytuje 
podklad textilie z přírodně odbouratelného materiálu. Takzvanou „eko-
textilii“ věnovala pro projekt přírodní zahrady firma Geomat. I díky ní se 
tak podařilo ušetřit prostředky z grantu od Nadace OKD a ještě dodržet 
přírodní koncept celé zahrady.

Při běžném mulčování se zahradníci neobjedou bez geotextilite, 
která je vyrobena z ropy a která se tak přirozeným způsobem nemůže 
v přírodě nikdy rozložit. Jak se od těchto geotextilií odlišuje ekotextilie, 
která je nyní položena i v připravované lískovecké zahradě? Především 
tím, že je vyrobena z kompostovatelné biomasy, která se zcela rozloží. 
Průměrná životnost textilie je 3 až 5 let, záleží i na teplotě a vlhkosti. Po 
rozložení nezůstanou žádné chemické zbytky a na konci své životnosti 
ekotextilie ještě poslouží jako biologické hnojivo. Pokud vás zajímá, 
jak přesně ekotextilie „funguje“, více informací najdete na webových 
stránkách www.ekotextilie.cz. 

Díky brněnské firmě Geomat se podařilo tuto novinku vyzkoušet 
i v chystané přírodní zahradě kolem Centra volného času Linka na Kos-
monautů. Celých dvě stě metrů čtverečních ekotextilie v hodnotě zhruba 
dvacet tisíc korun získala městská část pro projekt zcela zdarma. A díky 
obětavé práci dobrovolníků, kteří na začátku listopadu neváhali obětovat 
jedno nedělní odpoledne, už je ekotextilie na svém místě a může chránit 
místní druhy stromů a keřů, které jsou zde vysazeny.

Díky dobrovolníkům se do zahrady vrátily staré 
odrůdy

Nedělní odpoledne je čas, kdy se řada z nás po těžkém obědě s radostí 
umístí na pohovku, nebo pokud najde energii, vyrazí třeba s dětmi na 

procházku. Třicítka dobrovolníků z celého Lískovce si na jedno listopadové 
nedělní odpoledne výše zmíněnou zábavu odřekla a obětovala několik 
hodin času přírodní zahradě kolem Centra volného času Linka. Hrabání 
listí, vykopávání starých keřů, rytí záhonů, pokládání ekotextilie – to je 
jen malý výčet prací, které na „brigádníky“ čekaly. Díky velkému nasazení 
všech si tak dnes při procházce kolem zahrady můžete všimnout řady 
nově zasazených stromů a keřů, které nyní pokrývá sněhová peřina. Až 
se na jaře stromy a keře probudí k životu a vyraší na nich první lístky, 
budou si moci děti z kroužku v Lince nebo školáci ze základních škol 
možná poprvé ukázat, jak opravdu vypadá třeba oskeruše, mišpule, 
rakytník nebo kdouloň. Pomalu zapomenuté a dnes znovu objevované 
odrůdy, místní staré druhy, to je přesně to, co má totiž pravá přírodní 

Přírodní zahrada

zahrada obsahovat. Až půjdete na jaře kolem, nezapomeňte se na ně 
také zajít podívat.

Speciální poděkování si zaslouží Jarmila Kaplanová z Odboru životního 
prostředí a také Kristýna Marková a Zdena Sitarčíková z CVČ Linka, které 
dokončily výsadbu toho, co dobrovolníci během brigády nestihli. Celou 
akci podpořil zapůjčením nářadí zdarma a osobní odbornou pomocí 
s výsadbou i pan Karel Zeman, se kterým městská část spolupracuje 
při některých výsadbách zeleně mimo tento projekt. I za to děkujeme.

Další akce a dění kolem přírodní zahrady můžete sledovat na webových 
stránkách liskoveckazahrada.webnode.cz. 

Kácení javoru získala zahrada darem

Pokud se podaří do společného projektu jako je přírodní zahrada 
kolem CVČ Linka zapojit místní lidi, můžeme to považovat za štěstí. 

Kdo se v tak rychlé a uspěchané době dokáže zastavit a udělat něco pro 
společnou věc a obětovat několik hodin drahocenného času? Když se 
ale navíc podaří získat čas a podporu od sponzora, který projekt pod-
poří jen pro tu samu dobrou věc, aniž by bydlel v blízkosti a mohl si tak 
výsledné zahrady užívat, je to skoro zázrak. A tak si každá taková pomoc 
zaslouží mimořádné ocenění. V projektu přírodní zahrady se přesně toto 
povedlo a poděkování tak směřuje k panu inženýrovi Martinu Vladovi, 
který městské části věnoval odborné práce nutné pro skácení jednoho 
javoru a likvidaci pařezu. Javor, který byl ve špatném stavu, tak uvolnil 
místo pro nově vysazené zdravé stromy a v rozpočtu projektu se ušetřilo 
více jak 3 200 korun, které se mohou použít na jiné práce či materiál. 
Ještě jednou děkujeme!

Helena Továrková, projektový tým
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Připomeňme si ještě atmosféru starolískoveckých vánoc

Před necelými dvěma lety, těs-
ně po založení školního parla-

mentu, byli tehdejší nově zvolení 
členové pozváni parlamentem 
ZŠ Masarova, podívat se na jed-
nu z jejich schůzek. Byla to pod-
nětná návštěva, která usnadnila 
historicky prvním členům rozjezd 
jejich parlamentní činnosti.  Letos 
na konci ledna byli zástupci škol-
ního parlamentu na ZŠ Masarova 
znovu. Zúčastnili se slavnostního 
otevření Konzultačního centra pro 
žákovské parlamenty, které vzniklo 
jako vyústění tříletého projektu 
a jeho ukončením zahájilo svou 
poradenskou činnost pro základní 
školy Jihomoravského kraje. 

Přípravu slavnostní akce měl na 
starosti tamní žákovský parlament. 
Všichni hosté byli srdečně přivítá-

ni, zhlédli připravenou prezentaci 
nejvydařenějších akcí parlamen-
tu a byli informováni o tříletém 
projektu. Měli také možnost se 
s jednotlivými členy parlamentu 
setkat na několika stanovištích 
a získat k akcím podrobný popis 
jejich průběhu. 

Jiří Otoupalík a Sára Sahatziu 
zde zastupovali naši školu. Obdr-
želi zápisníky člena parlamentu, 
načerpali mnoho nových podnětů 
a na další schůzce parlamentu se-
známí ostatní nejen s průběhem 
slavnostního otevření Centra, ale 
především s dalšími akcemi, které 
proběhly na ZŠ Masarova v režii 
jejich parlamentu, i s možností roz-
šíření meziparlamentní spolupráce 
základních škol Jižní Moravy.

Mgr. Danuše Kotolanová

Otevření Konzultačního centra 
pro žákovské parlamenty

Škola jako v pohádce
Na předškoláčky, kteří přišli 

17. a 18. ledna na zápis do 
první třídy, čekala pohádková ces-
ta se spoustou kouzelných pohád-
kových postav. Ty vytvořila sku-
pina žáků 5. A pod vedením paní 
učitelky Pavly Novákové. Budoucí 
spolužáci z osmé a deváté třídy 
provázeli budoucí prvňáčky na 
cestě plné zábavných pohádko-

vých úkolů až k tomu poslednímu, 
kterým byl zápis do první třídy. 
Po prokázání svých schopností se 
s nimi škola rozloučila – ale jen na 
chvíli. Od 4. února se bude většina 
z nich i s jejich rodiči pravidelně se-
tkávat na edukativně-stimulačních 
skupinkách, kde se hrou na školu 
připraví na vstup do první třídy.

Mgr. Danuše Kotolanová

Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace,
Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Vás srdečně zve na

Ukázkové hodiny v dyslektických třídách 3.–6. ročníku,
které proběhnou ve čtvrtek dne 14. března 2013 v 16.00 hodin.

Srdečně zveme rodiče všech žáků, ostatní rodiče i zájemce z řad širo-
ké veřejnosti podívat se na výuku a seznámit se s prostředím školy.
Rádi Vám zde zodpovíme všechny Vaše dotazy a ukážeme školu. 

Potřebné informace můžete získat také na www.zsbos9.cz, 
nejlépe při osobním setkání u nás ve škole.

Ukázkové hodiny v dyslektických třídách
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Žáci první třídy se zúčastnili pro-
gramu, který byl zaměřený na 

potraviny a zdravou výživu.
Na začátku každý ostatním sdě-

lil, která jídla mu nejvíce chutnají 
a jsou jejich nejoblíbenějšími. Po-
tom se děti dozvěděly, jak vlastně 
potraviny rozdělujeme a mohly si 
prohlédnout i názornou ukázku 
některých vybraných potravin, 
které také ochutnaly.

A tak už dnes děti ví, které po-
traviny patří do skupiny mléčných 
výrobků, sladkostí, ovoce, zele-
niny, luštěnin, masných výrobků 
a pečiva. Žáci se dozvěděli, čím je 
každá skupina pro člověka důleži-

tá, které potraviny by se měly jíst 
jen v omezeném množství a čím 
například nahradit tolik vyhledá-
vané sladkosti.

Závěr programu byl akční: své 
získané zkušenosti si všichni mohli 
vyzkoušet v praxi, kdy už samo-
statně rozdělovali potraviny do 
skupin. Děti velmi pěkně praco-
valy. Program se jim líbil. Touto 
zajímavou formou vzdělávání si 
žáci vědomosti utřídili, doplnili 
a rozvíjeli individuálně i skupinově 
kompetence k učení, občanství 
i komunikativní kompetence.

Mgr. Šárka Kubíčková

Na konci minulého školního 
roku reagovala naše škola 

na 9. výzvu Ministerstva život-
ního prostředí, které ze svého 
revolvingového fondu finančně 
podporuje budování přírodních 
učeben. Cílem projektu s názvem 
„O přírodě v přírodě, aneb Koope-
rativní výuka nejen pod stromy“ je 
účelově i esteticky upravit některá 
místa v areálu školy. Vytvoříme 
maloplošné biotopy pro názor-
nou výuku přírodopisu. Přidanou 
hodnotou učebny bude její využití 
k relaxaci během přestávek mezi 
vyučovacími hodinami a odpo-
ledne zde může trávit čas i školní 
družina.

Výstupem projektu bude reali-
zace pěti aktivit. Vybudujeme by-
linkovou zahrádku v atriu pavilo-
nu D, postupně vytvoříme biotop 
lesní paseky pod okny pavilonu 
D s cílem přírodní výuky botani-
ky, vznikne pozemek pokusného 
pěstování zeleniny žáky 1. stupně, 
za školou vysadíme výukové arbo-

retum a vybudujeme výzkumný 
koutek, kde se za hezkého poča-
sí mohou pod stromy žáci učit, 
pozorovat zde přírodniny a také 
provádět své pokusy.

Při budování naší přírodní učeb-
ny, vedeni svými vyučujícími, po-
mohou některými pracemi v rámci 
pracovních činností žáci 2. stupně, 
dále účastníci ekologicky zamě-
řeného kroužku a počítáme také 
s pomocí některých rodičů. Po 
odborné stránce budeme spo-
lupracovat se SOŠ zahradnickou 
a SOU v Rajhradě.

Uvedený projekt, s jehož ukon-
čením se počítá v červenci příštího 
roku, povede k aktivizaci a motivaci 
žáků, podpoří a rozvine jejich eko-
logické myšlení a chování a bude 
mít pozitivní dopad na promyšlené 
aktivity, které posunou žáky k zís-
kání titulu Ekoškola. Cíl je z dlou-
hodobého hlediska provázaný s cíli 
programu environmentální výcho-
vy vzdělávání a osvěty naší školy.

Mgr. Danuše Kotolanová

Není bašta jako bašta

Úspěšná fotosoutěž čtenářů 5.A Žáci reprezentovali ZŠ Bosonožská

aneb BUDUJEME PŘÍRODNÍ UČEBNU

Nový projekt ZŠ Bosonožská

Rádi bychom informovali 
o účasti naší třídy 5. A v soutěži 

s Klubem mladých čtenářů Alba-
tros o společenskou hru „Hobit“. 
Soutěže jsme se zúčastnili na konci 
roku 2012. Úkolem bylo vyfotit 
kolektiv třídy jako „hobití tlupu“. 
Za všeobecného veselí jsme tak 
učinili, fotografii zaslali a konečné 
rozhodnutí bylo už jen v rukou 
poroty. Začátkem února nám byla 

doručena příjemná zpráva: NAŠE 
TŘÍDA OBSADILA 1. MÍSTO A SOU-
TĚŽ TAK VYHRÁLA!! Společenská 
hra „Hobit“ je naše!!! Žáci získali 
tuto hru pro celou třídu, mají ji od 
té chvíle stále rozehranou a moc 
si ji chválí. 

P.S. Navíc je o přestávce ve tří-
dě klid, pohoda a ta pravá herní 
nálada.

Mgr. Pavla Nováková

Na začátku února se naši žáci 
prvních a druhých tříd zú-

častnili „Bohunické školní ligy 
v házené“. Nejodvážnější z nich 
soutěžili, ostatní jim fandili. Naše 
škola do soutěže postavila celkem 
šest družstev. Dvě družstva tvořili 
žáci 1. A a další čtyři družstva žáci 
2. A a 2. B.

Hra, při níž se jejím základům 
teprve učili, žáky velmi zaujala. 
O to větší radost měli ze získání 
pěkného třetího, čtvrtého a pá-
tého místa. Odměnou jim byla 
získaná cena: do školy si hrdě nesli 
házenkářský míč!

Mgr. Šárka Kubíčková
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Žákyně 6. a 7. třídy ZŠ Elišky Pře-
myslovny v listopadu loňského 

roku zvítězily v okresním finále celo-
státní soutěži ORION FLORBAL CUP 
2012/2013 v kategorii D III ZŠ a sta-
ly se tak pomyslnými „Královnami 
Brna“. Tímto vítězstvím se kvalifiko-
valy do krajského finále, ve kterém 
24. ledna 2013 v Pohořelicích u Brna 
reprezentovaly základní školy měs-
ta Brna. Ve srovnání s vítězi ostat-
ních 7 okresů Jihomoravského kraje 
si nevedly vůbec špatně a nakonec 
získaly krásné bronzové medaile – 
3. místo. A mohlo to dopadnout 
ještě lépe, protože naše děvčata 
nejprve vyhrála svoji základní sku-

pinu a poté v boji o finále vypadla 
až na samostatné nájezdy. Radost 
z úspěchu byla velká a je o to cen-
nější, že i na tak malé rodinné škole 
jako je ta naše, která není sportovně 
zaměřena, se dá dosáhnout velkých 
sportovních úspěchů. 

Sportovní úspěch však není to 
nejcennější čeho jsme dosáhli. Tím 
se stalo, to že se zde vytvořila vý-
borná parta, která táhla za jeden 
provaz a v mnohém zlepšila vztahy 
mezi žáky a může do budoucna 
inspirovat i ostatní. Více informací 
najdete na www.zspremyslovny.cz.

Mgr. Pavel Krška, ZŠ E. Přemyslovny

Jde o praktická cvičení, která žá-
kům vyšších ročníku přinášejí 

spoustu zajímavostí a netradičních 
experimentů z ne příliš oblíbených 
oborů jako je fyzika a chemie. Do-
vídáme se o výrobě čistého křemí-
ku a jeho využití v polovodičovém 
průmyslu, se zájmem sledujeme 
pokusy s kapalným dusíkem – jak 

mění mechanické vlastnosti ma-
teriálů, způsobuje optické a ter-
modynamické proměny. Otevírá 
se nám pozoruhodný svět vědy, 
jak ho z běžných hodin neznáme, 
a proto se už teď těšíme na další 
podobnou návštěvu. 

EKO GYMNÁZIUM

ze ZŠ E. Přemyslovny a Mrazivý dusík

Královny Brna Pozoruhodný křemík

Třítýdenní odborná stáž studentek ve Villachu
V termínu 10. 1. 2013 až 
30. 1. 2013 jsme se zú-
častnily díky Hotelové 
škole v Brně výměnného 
pobytu v rakouské škole 
ve Villachu. Tento mezi-
národní projekt zaštiťuje 
Evropská Unie v rámci 
programu Leonardo da 
Vinci. 

Odborná stáž proběhla na part-
nerské škole v rakouském měs-

tě Villach za účelem rozšíření odbor-
ných znalostí v oboru hotelnictví 
a gastronomie, seznámení s efek-
tivní organizací práce, zlepšování 
řečových dovedností, poznávání 
nových forem obsluhy či postupů 

při technologii přípravy pokrmů. 
Prohlubovaly jsme tudíž své 

praktické znalosti, dovednosti 

a obohacovaly si nejen slovní zá-
sobu, ale i informace o rakouské 
gastronomii a reáliích celkově. Ak-

tivně jsme se zapojovaly do odbor-
ných praxí ve školních kuchyních 
a školních jídelnách. 

Díky pobytu jsme zdokonalily 
v německém jazyce, získaly mno-
ho užitečných zkušeností v oboru 
a naše poznatky z jiné země Ev-
ropské unie můžeme využít nejen 
při našem současném studiu, ale 
i v budoucnu. 

Celý program byl pro nás zají-
mavý a různorodý. Rády bychom 
chtěly poděkovat všem organizá-
torům a především naší škole za 
možnost zúčastnit se toho pro-
gramu. 

Dana Dobrovodská H2A
Karolína Macholánová H2A

Martina Šteflová  H1A 
Kristýna Weissová H1A

Je středa 30. ledna, den před vydáváním pololetních 
vysvědčení, a na návštěvu EKO GYMNÁZIA se chystá 
Pozoruhodný křemík a Mrazivý dusík. Ne, nejsou to 
podivná jména nových či bývalých žáků, ale názvy 
dvou představení Ústavu fyzikální elektroniky Příro-
dovědecké fakulty Masarykovy univerzity. 
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Gourmet

Ingredience:
 – 50 g másla
 – 4 polévkové lžíce cukru
 – čajová lžička mleté skořice
 – 1 balíček /270 g/ lístkového těs-

ta již rozváleného na pečícím 
papíru /42x24 cm/

 – malé vejce
 – pečící papír

Máslo necháme změknout. Cukr 
a skořici smícháme. Těsto rozrolu-
jeme a pomažeme máslem, posy-
peme skořicovou směsí. Těsto po 
delší straně srolujeme a nakrájíme 
asi na 32 kousků. Šneky položíme 
na plech vyložený pečícím papí-
rem. Rozšlehaným vejcem šneky 
potřeme. Dáme péct do trouby /
při teplotě elektrická 200 °C, hor-
kovzdušná 175 °C, plyn stupeň 3/ 
15–20 minut.

Táňa Absolínová

Šneci 

20. ledna 2013 se v dopoled-
ních hodinách uskutečnilo v Cafe 
Vespa divadlo pro děti s názvem 
„Jak šlo vejce na vandr“. Divadlo 
dětem předvedla Eva Lesáková 
z brněnského divadla Radost. 
V příjemném prostředí dětského 
koutku kavárny, mohli malí diváci 
prožívat dobrodružství spolu se 
statečným „Vajíčkem“, které uteklo 
ze zavařovací sklenice. Děti se do 

představení aktivně zapojovaly, 
a spolu s herečkou bavily i svoje 
rodiče.

Cafe Vespa, která ve Starém Lís-
kovci otevřela v září roku 2012, 
připravuje pro děti a jejich rodiče 
nejen divadlo, ale i další aktivity 
a zábavné programy. Například 
Mikulášskou nadílku, karneval, růz-
né výstavy a vernisáže. V listopadu 
a prosinci kavárna vystavovala ob-
rázky a výrobky dětí s autismem. 
Výtěžek z prodeje obrázků a „au-
tičaje“ byl věnován na podporu 
dětí s autismem.

V brzké době se návštěvní-
ci mohou těšit na „Pohádkové 
vyprávění klaunky Aduši“ plné 
žonglování a kouzel nebo dětský 
karneval, který kavárna připravuje 
na 24. února. Vstupenky může-
te zakoupit přímo v kavárně. Na 
společné setkání u výborné kávy 
nebo domácích koláčů se na malé 
i velké návštěvníky těší Cafe Vespa.

Nedělní divadlo v Cafe VespaPolicie ČR informuje

V následujících mě-
sících se v této 

rubrice budete se-
tkávat s výsledky 
práce komisařů 
Služby kriminální 
policie a vyšetřo-
vání PČR Městské-
ho ředitelství Brno. 
Seznámíme Vás s přípa-
dy objasněné trestné činnosti na 
území města Brna, ale zejména  na 
teritoriu městské části Brno-Starý 
Lískovec. Na úvod se v několika 
málo případech ohlédneme za 
uplynulým rokem 2012. 

Byl to rok, plný organizačních 
změn a úsporných opatření, kte-
rá jistým způsobem měla vliv na 
práci policie, potažmo i Služby 
kriminální policie a vyšetřování. 
I přes tato jak pro veřejnost tak 
i policii nepopulární opatření se 
začátkem roku 2012 podařilo 
zadržet organizovanou skupinu 
pachatelů majetkové trestné čin-
nosti, která se specializovala na 
vloupání do motorových vozidel. 
Jednalo se o již zkušené recidi-
visty, se kterými se kriminalisté 
v minulosti několikrát setkali.  Tato 
nepoučitelná skupina pachatelů 
mnohdy způsobila větší škodu po-
škozením vozidla při vloupání než 
byla samotná hodnota odcizených 
věcí. Pachatelům bylo prokázá-
no celkem dvacet sedm případů 
vloupání do motorových vozidel 
se škodou 245 000,- Kč. Část těchto 
případu byla spáchána přímo na 
území městské části Brno Starý 
Lískovec.  Soud uložil pachatelům 
za tuto trestnou činnost nepod-
míněné tresty v rozmezí od 26 do 
36 měsíců nepodmíněně. Jen pro 
zajímavost na Obvodním oddělení 
PČR Brno-Výstaviště je týdně ozná-
meno více jak 8 případů vloupání 
do motorových vozidel.  

V polovině roku 2012 došlo 
k výraznému nárůstu trestné 
činnosti krádeží na osobách tzv. 
řetízkáří, kdy pachatel se speci-
alizoval zejména na starší ženy, 
které zastavil pod záminkou 
například ukázání cesty, zjištění 
času popřípadě zapůjčení menší 
finanční hotovosti a v nestřeže-
ném okamžiku strhl ženě řetízek 
z krku a dal se na útěk. V mnoha 
případech pouze využili toho, že 
se jedná o starší méně pohyblivou 

ženu a řetízek z krku jí 
strhli zezadu a žena 

mnohdy ani nevě-
děla, jak pachatel 
vypadá.  Jednalo se 
o 7 případů kráde-
ží a kriminalistům 

se z těchto krádeží 
podařilo usvědčit osm-

náctiletého mladíka, který 
bydlel u své babičky ve Starém 
Lískovci. Odcizené řetízky prodal 
v zastavárnách ve středu města za 
zlomek jejich skutečné  hodnoty, 
nemluvě o hodnotě citové, které 
pro mnohé ženy řetízek před-
stavoval. Peníze ihned utratil ve 
výherních automatech nebo za 
psychotropní a omamné látky, 
tedy drogy. Tato trestná činnost je 
sezónního charakteru neboť tep-
lé počasí a odhalené ženské tělo 
ozdobené drahým kovem k této 
trestné činnost i mnohdy vybízí.

Koncem roku se podařilo od-
halit závažnou trestnou činnost 
a to vydírání a podvody v celkové 
hodnotě bezmála 4 000 000,- Kč. 
Jelikož tato trestná činnost je 
v současné době ještě ve vyšetřo-
vání a škoda a ani okruh pachatelů 
ještě není úplně uzavřen tak o tom 
někdy později. 

Jedná se jen o zlomek práce, 
kterou kriminalisté na 10. OOK 
SKPV MŘ PČR Brno Výstaviště 
v loňském roce udělali a pokud 
bych měl mluvit v číslech tak za 
loňský rok došlo na teritoriu Ob-
vodního oddělní  PČR Brno Výsta-
viště k oznámení 1689 trestných 
činů a z toho bylo objasněno 
518 případů.  To je v procentech 
30,67 %  Což je více jako průměr 
objasněnosti  Městského ředitel-
ství PČR Brno. 

Závěrem chci občany Starého 
Lískovce upozornit, že i oni mohou 
přispět ke zvýšení svého bezpečí. 
Spoléhat se například na to,  že je-
jich nové jízdní kolo ochrání sklep-
ní kóje z dřevěných latěk se zám-
kem za dvacet korun navíc v domě, 
kde do společných prostor může 
každý, neboť vstupní dveře či dveře 
do klepů se nezavírají je naprosto 
lehkomyslné. Dále bych podotkl, 
že krásná momentka ze sjezdovky 
s vtipným komentářem umístěná 
na sociální síti může v důsledku 
znamenat vykradený byt. 

RL a PB

Brněnská jarní výstava je letos 
posunuta na duben, konkrétně 

se bude konat od 5. do 21. dubna 
denně od 10 do 18 hodin v Zahrad-
ním centru Čtyřlístek v Brně-Bystrci 
( vedle brněnského OBI, výhodou 
pro přespolní je velké a volné par-
koviště, jinak zastávka Kamenolom 
linek č. 1, 3 a 11).

Na výstavě bude přes dvě stě 
exponátů, většinou jiných, než jaké 
byly vloni. 

Výstava 
sukulentů

Hláska nad roklinkou
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Vneste do svého bytu trochu 
barevné svěžesti. Drahokamy z pa-
píru můžete zavěsit jako girlandu 
nebo dát jen tak na hromadu do 
mísy.

Potřebujete:
 – tužší papír dle vašeho výběru
 – nůžky
 – lepidlo
 – bílé šicí nitě
 – šablonu

Zvětšete si šablonu na kopírce 
a překopírujte ji na barevné pa-
píry. Vystřihněte šablonu kolem 
vnějšího okraje. Potom přeložte 
papír podél čar, tak aby čáry byly 
uvnitř. Naneste lepidlo na přelož-
ky a pevně stiskněte dohromady. 
Nezapomeňte vlepit závěsnou nit.

Šikovné ruce
Papírová dekoraceNadále je našim dnem pro se-

tkávání vždy pondělí v Klubu 
důchodců, Kosmonautů 4, St. Lís-
kovec. Navštívili jsme Brněnskou 
ZOO v Bystrci a projít ji celou, tak 
to je zážitek. Pro velký zájem Měst-
ská Rada seniorů v Brně uspořáda-
la pro všechny KD posezení u tábo-
ráku. Samozřejmě jsme nechyběli. 
Další akcí byla návštěva Kníničské 
přehrady v Brně, kde jsme na lodi 
Vídeň strávili příjemné odpoledne.

V srpnu jsme uspořádali výlet 
do Dolních Kounic, starobylého 
městečka, které leží v údolí řeky 
Jihlavy. Prohlédli jsme si kostel 
Sv. Barbory, pak zříceninu kláštera 
Rosa coeli, kde se konají příleži-
tostné koncerty. Tato oblast má 
vynikajcí vinaře, o čemž svědčí 
památkově chráněný lis na ovoce.

Valná část našich členek se 
zúčastnila rekondičního pobytu 
v Blatinách, a to jako samoplátci.

Nechybělo předvolební setkání 
s JUDr. Wagnerovou, panem Říhou 
a paní Slavíkovou v sále na Do-
minikánském nám. Také jsme se 
zúčastnili předvolebního setkání 
pro přímou volbu presidenta ČR, 
která se uskutečnila v Bílém domě 
v Brně.

Tanečky na Křenové ul., Václav-
ská zábava v Tuřanech, Randez-
vous v Holáskách, taneční odpo-
ledne v Bosonohách, Kateřinská 
zábava v Bohunicích, to vše ne-
nechalo nikoho v poklidu. Den 
seniorů jsme oslavili jednak pří-
tomností na besedě v hotelu Slo-
van a také v našem KD. Návštěva 
v divadle Retuda v Mozartově sále 
patří k našim tradicím. Knihovna 
J. Mahena, pobočka Kurská ve St. 
Lískovci připravila besedu s Marií 
Klementovou o Cestování vlakem 
ve Švýcarsku, o dokonalé roman-
tice na železnici, dále výstavu fo-
tografií „Už jste se dnes zasmáli?“

Navštívili jsme teké koncert pro 
seniory, jež zorganizovala ÚMČ 
Brno-střed.

Každým rokem zahajuje měst-
ská část na ul. Osové předvánoč-
ní období, rožnutím Vánočního 
stromu. Kromě dětí jsme také my 
zúčastnili této akce.

Také ve druhém pololetí jsme 
slavili narozeniny našich členek 
v KD. Nenechali jsme si ujít „Rybí 
trhy“, jež se konali na Bosonožské 
ulici a byly letos poprvé v naší MČ.

Klub důchodců, Komonautů 4

Činnost Klubu důchodců

KJM Brno, pobočka Kurská 1 
Vás srdečně zve na výstavu Nepál ve fotografiích Gabriely Kol-

čavové. Osobní zážitky z půlročního pobytu  v Nepálu,  kde Gabriela 

Kolčavová  působila jako dobrovolnice – učitelka angličtiny, jsou 

zachycené klasickým starým deskovým fotoaparátem. 

Na fotografiích zaznamenává nejen  lidi, kteří  jí v Nepálu přirostli 

k srdci, ale objevují se v nich také známky místních zvyků a tradic, 

životní styl i paradoxy vlivu moderního západního světa. 

 Výstavu můžete shlédnout od 20. 2. do 25. 3. 2013 v půjčovní době 

knihovny. 
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Střípky z rady
Informace z usnesení 68. Rady 

MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
21. 11. 2012

 – vzala na vědomí sdělení Sta-
tutárního města Brna, Bytové-
ho odboru; schválila uzavření 
smlouvy o nájmu bytu na dobu 
určitou, Ulice Kosmonautů 
č. o. 23 

 – vzala na vědomí souhlas Sta-
tutárního města Brna, Bytového 
odboru s uzavřením smlouvy  
o nájmu bytu k bytu č. 11, 
o vel. 2+kk, v domě zvláštní-
ho určení na Ulici Kosmonautů  
č.o. 19; schválila uzavření smlou-
vy o nájmu bytu

 – schválila uzavření Dodatku č. 1 
ke smlouvě o nájmu bytu k bytu 
č. 1, Dunajská  č. o. 39

 – schválila uzavření Dodatku č. 4 
ke smlouvě o nájmu bytu k bytu 
č.P5,  Labská č. o. 31

 – schválila uzavření Dodatku č. 1 
ke smlouvě o nájmu bytu k bytu 
č. 9, Sevastopolská  č. o. 11

 – schválila uzavření Dodatku č. 2 
ke smlouvě o nájmu bytu k bytu 
č. 34, Ulice Kosmonautů  č. o. 17

 – schválila uzavření Dodatku č.1 
ke smlouvě o nájmu bytu k bytu 
č. 22, Kyjevská č. o. 1

 – schválila výměnu bytů mezi 
dvěma nájemci; schválila uza-
vření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 4, Labská č. o. 7

 – schválila výměnu bytů mezi tře-
mi nájemci; schválila uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu 
č. 15, Labská č. o. 33 a uzavření 
smlouvy o nájmu bytu k bytu 
č. 2, Labská č. o. 3

 – schválila  výměnu bytů mezi 
dvěma nájemci; schválila uza-
vření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 27, Sevastopolská č. o. 9 
a uzavření smlouvy o nájmu 
bytu k bytu č. 21, Vltavská č. o. 17

 – schválila výměnu bytů mezi 
pěti nájemci; schválila uzavře-
ní smlouvy o nájmu bytu k bytu 
č. 16, Sevastopolská č. o. 1

 – souhlasila  s Dohodou č. 09 
9 400 12 00109  o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 21, Ulice Kosmo-
nautů č. o. 19

 – schválila finanční podíl na opra-
vu bytového jádra v bytě č. 29, 
Kurská č. o. 2

 – vzala na vědomí, že byt Sevas-
topolská č. o. 5, byt č. 19,  velikost 
1+kk bude pronajat dle bodu 2. 
– pronájem bytů při výjimečně  

mimořádné tíživé situaci žada-
tele – Metodiky oprav volných 
bytů; Sevastopolská č. o. 3, byt 
č. 40,  velikost 3+1 bude pronajat 
jako předem opravený; Sevas-
topolská č. o. 3, byt č.5, velikost 
2+1 bude pronajat jako předem 
opravený; Kurská č. o. 2, byt č. 14, 
velikost 3+1 bude pronajat jako 
předem opravený; Labská č. o. 
29, byt č. 19, velikost 2+1 bude 
pronajat jako předem opravený

 – schválila uzavření Smluv o za-
jištění reklamní činnosti; před-
mětem těchto smluv je zajištění 
reklamy a propagace zájemce 
v rámci společenské akce s ná-
zvem „Starolískovecké rybí hody“

 – schválila zadat veřejnou zakáz-
ku celoroční komplexní údržba 
veřejné zeleně a blíže specifi-
kovaných ploch, letní a zimní 
údržba chodníků a blíže speci-
fikovaných ploch, obsluha od-
padkových košů, zimní údržba 
chodníků nově udržovaných po 
novele zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích

 – schválila dodatek č. 5 ke smlou-
vě o dílo č. 09 9 500 09 00052, 
jehož předmětem je úprava vý-
měry celkem udržované plochy 
od 22. 11. 2012 z důvodu navý-
šení výměry zpevněných ploch 
(nové schody a chodníky) v rámci 
realizace stavby V. a VI. etapy ve-
řejného prostranství u polikliniky

 – schválila dodatek č. 1 ke smlou-
vě o dílo č. 09 9 500 12 00110, 
jehož předmětem je úprava 
doby plnění realizace díla – ter-
mín ukončení a předání díla do 
17. 12. 2012

 – schválila návrh na úpravu lhůt 
obsluhy odpadkových košů 
pro období od 1. 12. 2012 do 
30. 4. 2013

 – souhlasila se zněním předlože-
né Smlouvy o dílo č. 09 9 500 12 
00137 veřejné zakázky malého 
rozsahu „Projektová dokumen-
tace na parkovací stání na ulici 
Kyjevská, Brno-Starý Lískovec“

 – souhlasila s uzavřením smlouvy 
o nájmu nemovitosti – ideální 
části garážového dvora na po-
zemku p. č. 1665/4 k. ú. Starý 
Lískovec

 – schválila uzavření dohod  o skon-
čení nájmu ideálního podílu po-
zemku p. č. 2192 – garážový dvůr 
a o skončení nájmu pozemku p. 
č. 2171 – pod garáží oba pozem-

ky k. ú. Starý Lískovec; souhla-
sila s uzavřením smluv o nájmu 
nemovitosti na pronájem ideál-
ního podílu výměry pozemku 
garážového dvora zbudovaného 
na pozemku p. č. KN 2192 (1/21 
z celkových 512 m2) a na pro-
nájem pozemku pod garáží p. 
č. 2171 (19 m2) oba pozemky k. 
ú. Starý Lískovec, od 1. 12. 2012

 – schválila podklad pro aktualiza-
ci Harmonogramu výkopových 
prací 2013 – 2017

 – schválila RO č. 42, které je přílo-
hou tohoto bodu jednání

 – doporučila ZMČ schválit Plán 
investičních akcí na rok 2013 
a následující roky dle předlo-
ženého návrhu

 – nedoporučila ZMČ souhlasit 
s tím, aby Magistrát města Brna 
vydával vyjádření k řízení podle 
§ 11 odst. 2, písm. b) zákona č. 
201/2012 Sb., o ochraně ovzdu-
ší, tj. k umístění stacionárního 
zdroje uvedeného v příloze č. 2 
tohoto zákona

Informace z usnesení 69. Rady 
MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
5. 12. 2012

 – schválila uhrazení dosud neu-
mořené finanční částky za výmě-
nu plastových oken a balkónové 
stěny v bytě č. 2, Vltavská  č. o. 2

 – schválila uzavření Dodatku č. 1 
ke smlouvě o nájmu bytu k bytu 
č. 34, Ulice Kosmonautů č. o. 23

 – vzala  na  vědomí  přechod 
nájemního práva k bytu č. 16, 
Kurská č. o. 8; schválila uzavření 
smlouvy o nájmu bytu

 – schválila pronájem bytu č. 28, 
Dunajská č. o. 37; schválila uza-
vření Darovací smlouvy, Smlou-
vy o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu a Smlouvy o nájmu bytu; 

 – schválila pronájem bytu č. 18, 
Kurská č. o. 2; schválila uzavře-
ní Darovací smlouvy, Smlouvy 
o budoucí smlouvě o nájmu 
bytu a Smlouvy o nájmu bytu

 – schválila pronájem bytu č. 19, 
Sevastopolská č. o. 5; schválila 
uzavření smlouvy o nájmu bytu

 – neschválila prominutí poplatku 
z prodlení nájemci nebytového 
prostoru, na ulici Labská č. o. 35

 – schválila vymáhání  peněžitých 
pohledávek, které tvoří nedo-
platky na nájemném a úhradách 
za plnění poskytovaná v souvis-
losti s užíváním bytu

 – schválila RO č. 43, které je přílo-
hou tohoto bodu jednání

 – vzala na vědomí Zápisy z jed-
nání škodní a likvidační komise

 – schválila  vyřazení majetku 
ZŠ Labská 27 , ZŠ a MŠ El. Pře-
myslovny 10 a MŠ Labská 7  

 – zrušila své usnesení č.8/66 ze 
dne 7. 11. 2012, týkající se ne-
investičních nákladů na jedno-
ho žáka v jednotlivých školách 
v MČ Brno-Starý Lískovec

 – schválila  Smlouvu o pře-
vzetí dluhu, předmětem této 
smlouvy je převzetí dluhu, kte-
rý vznikl v důsledku neplacení 
nájemného a úhrad za plnění 
poskytovaná s užívání bytu č. 2, 
Labská 35

 – schválila návrh Nařízení o ma-
ximálních cenách za nucené 
odtahy osobních automobilů 
a za služby parkovišť určených 
ke střežení takto odtažených 
osobních automobilů 

 – schválila dodatek č. 3, ke Smlou-
vě o výpůjčce č. 094500090 
0084, kterým se do článku I. 
odst. 2 smlouvy o výpůjčce 
sloupů VO doplňují sloupy VO 
č. TSB 0568 025, 0568 030

 – schválila dodatek č. 3 ke smlou-
vě o dílo č. 09 9 500 09 00036 
o zajištění  čištění komunikací 
a ostatních dopravních ploch 
a zimní údržby komunikací 
a ostatních dopravních ploch

 – souhlasila s uzavřením smluv 
o nájmu nemovitosti na proná-
jem ideálního podílu výměry po-
zemku garážového dvora zbudo-
vaného na pozemku p. č. KN 2192 
(1/21 z celkových 512 m2) a na 
pronájem pozemku pod garáží 
p. č. 2187 (18 m2) oba pozemky 
k. ú. Starý Lískovec, od 1. 11. 2013

 – doporučila ZMČ nesouhlasit 
s prodejem pozemků a souhla-
sit s podáním žádosti o svěření 
pozemků pod budovami spo-
lečnosti E.ON Distribuce, a.s. MČ 
Brno-Starý Lískovec k pronájmu

 – souhlasila s pronájmem po-
zemku p. č. 730/15 (7 m2) k. ú. 
Starý Lískovec v majetku Sta-
tutárního města Brna

 – nesouhlasila s uzavřením ná-
jemní smlouvy na pronájem čás-
ti pozemku p. č. 566/1 k. ú. Starý 
Lískovec pro umístění stánku 
pro prodej pečiva

 – schválila  vyřazení chodníku 
Osová – úsek od ulice Kosmo-
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Střípky z rady
nautů po Elišky Přemyslovny ze 
seznamu neudržovaných míst-
ních komunikací v zimním ob-
dobí pro MČ Brno-Starý Lískovec

 – souhlasila  se skácením 1 ks 
Betula pendula (bříza brada-
vičnatá) pod č. 73 Znaleckého 
posudku č. 151/35/2012 ze dne 
19. 11. 2012, rostoucí na pozem-
ku veřejné zeleně p.č. 566/1 k.ú. 
Starý Lískovec, ul. Čermákova 28

 – schválila  veřejnou zakázku 
malého rozsahu na zhotovení 
a umístění výtvarných objektů 
– herní prvky a mobiliář dle pro-
jektové dokumentace „Přírodní 
zahrada s přírodními herními 
prvky“ v okolí CVČ Linka, ulice 
Kosmonautů 4 a oslovení firem 
k provedení cenové nabídky 

 – schválila  veřejnou zakázku 
malého rozsahu na stavební 
a pomocné práce dle projek-
tové dokumentace „Přírodní 
zahrada s přírodními herními 
prvky“ v okolí CVČ Linka, ulice 
Kosmonautů 4 a oslovení firem 
k provedení cenové nabídky

 – schválila přidělení odměn čle-
nům JSDH Brno-Starý Lískovec 
v souladu s článkem 5 Dohody 
o členství 

 – schválila výměnu bytů mezi 
dvěma nájemci; schválila uza-
vření smlouvy o nájmu bytu 
k bytu č. 27, Sevastopolská 
č. o. 9 za podmínky uzavření 
notářského zápisu se svolením 
k vykonatelnosti podle ustano-
vení §274 písm.e) o. s. ř. a uza-
vření smlouvy o nájmu bytu

 – vzala na vědomí souhlas Sta-
tutárního města Brna, Bytového 
odboru s uzavřením smlouvy  
o nájmu bytu k bytu č. 11, Ulice 
Kosmonautů č. o. 19; schválila 
uzavření smlouvy o nájmu bytu

 – schválila firmu PROSTAVBY, a.s. 
jako zhotovitele realizace ve-
řejné zakázky malého rozsahu 
„Rekonstrukce víceúčelového 
školního hřiště ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny v Brně-Starém Lís-
kovci, dovybavení herními prv-
ky“ ; schválila, aby starosta MČ 
Brno-Starý Lískovec podepsal 
na realizaci této veřejné zakázky 
malého rozsahu objednávku

 – uložila ZŠ Bosonožská 9 odvod 
z investičního fondu do rozpoč-
tu zřizovatele 

 – schválila RO č. 44, které je přílo-
hou tohoto bodu jednání

 – schválila záměr využití budovy 
Oderská 4, svěřené MČ Brno-
Starý Lískovec, jako budoucího 
sídla Úřadu městské části města 
Brna Brno-Starý Lískovec

Informace z usnesení 70. Rady 
MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
19. 12. 2012

 – souhlasila s notářským zápisem 
se svolením k vykonatelnosti 
podle ustanovení § 274 písm. e) 
o. s. ř., který bude tvořit nedíl-
nou součást smlouvy o nájmu 
bytu k bytu č. 27, Sevastopolská 
č. o. 9

 – schválila Dodatek č. 1 ke smlou-
vě č. 5017, předmětem uvede-
ného dodatku je změna dlou-
hodobého srážkového úhrnu 
a ročního množství odváděných 
srážkových vod

 – schválila Dodatek č. 1 ke smlou-
vě č. 5018, předmětem uvede-
ného dodatku je změna dlou-
hodobého srážkového úhrnu 
a ročního množství odváděných 
srážkových vod

 – schválila Dodatek č. 1, před-
mětem uvedeného dodatku je 
změna dlouhodobého srážko-
vého úhrnu a ročního množství 
odváděných srážkových vod

 – souhlasila se skácením suchých 
jedinců z porostu smrků rostou-
cích jako živý plot na pozemku 
p. č. 461/1 k. ú. Starý Lískovec, 
ul. Klobásova 79

 – schválila dodatek č. 6 ke smlou-
vě o dílo č. 09 9 500 09 00052, 
předmětem je úprava výměry 
celkem udržované plochy od 
1. 7. 2013 z důvodu schválení za-
dání veřejné zakázky usnesením 
rady městské části Brno-Starý 
Lískovec ze dne 21. 11. 2012, 
68. schůze, bod 16

 – schválila návrh na zrušení jed-
noho pracovního místa a zřízení 
dvou pracovních míst na ÚMČ 
města Brna Brno-Starý Lískovec; 
stanovila celkový počet zaměst-
nanců ÚMČ města Brna Brno-
Starý Lískovec na 31 s účinností 
od 2. 1. 2013

 – schválila Organizační řád ÚMČ 
města Brna Brno-Starý Lísko-
vec, který nabývá účinnosti dne 
2. 1. 2013

 – souhlasila s uzavřením dohody, 
kterou skončí platnost smlouvy 
čj. 09 2 500 08 00123 a nájem 
pozemku p. č. 2614 a části po-

zemku p. č. 2395/2 k. ú. starý 
Lískovec k 31. 12. 2012

 – schválila  podání návrhu na 
výkon rozhodnutí vyklizením 
bytu č. 31, ul. Sevastopolská 11 
a podání návrhu na výkon roz-
hodnutí vyklizením bytu č. 24, 
ul. Sevastopolská 1

 – revokovala usnesení č. 9 při-
jaté na 66. schůzi RMČ kona-
né dne 7. 11. 2012; schválila 
vymáhání  peněžitých pohle-
dávek, které tvoří nedoplat-
ky na nájemném a úhradách  
za plnění poskytovaná v sou-
vislosti s užíváním bytu,  včetně 
příslušenství a dání výpovědi 
z nájmu bytu Kurská 8, č. b. 25; 
Vltavská 2, č. b.11; Dunajská 37, 
č. b.11

 – schválila dodatky ke stávajícím 
smlouvám s Komerční bankou, 
předmětem je zrušení specifi-
kovaných bankovních poplatků 
a výhodnější pásmové úročení 
pro rok 2013

 – schválila  vyřazení majetku 
k 31. 12.2012 MŠ Bosonožská 4 

 – schválila vymáhání  peněžitých 
pohledávek, které tvoří nedo-
platky na nájemném a úhradách 
za plnění poskytovaná v sou-
vislosti s užíváním bytu, včetně 
příslušenství – Sevastopolská 
1, č. b. 24; Kosmonautů 17, č. b. 
2; Vltavská 17, č. b. 32; Kosmo-
nautů 23, č. b. 10; Kosmonautů 
19, č. b. 24; Labská 37, č. b. 5; 
Labská 31, č. b. 9

 – schválila RO č. 45, které je přílo-
hou tohoto bodu jednání

 – souhlasila s tím, aby pro rea-
lizaci zakázky malého rozsahu 
„Výměna vstupních dveří do 
bytového domu na ulici Ul. Kos-
monautů č. o. 23 v Brně-Starém 
Lískovci“ byl vybrán uchazeč: 
IDEAL OKNO s.r.o.

 – schválila  uzavření Darovací 
smlouvy; předmětem darovací 
smlouvy je poskytnutí finanční-
ho daru na realizaci maturitního 
projektu „Křest debutového alba 
kapely Gentle Irony Trio“

Informace z usnesení 71. Rady 
MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
9. 1. 2013

 – souhlasila s tím, aby pro realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 4, situ-
ovaném v 1. podlaží domu č. o. 
33, na ulici Labská v Brně“ byl 

vybrán uchazeč GipsCon, s.r.o.
 – souhlasila s tím, aby pro rea-

lizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě 
č. 29, situovaném v 6. podlaží 
domu č. o. 3, na ulici Sevastopol-
ská v Brně“ byl vybrán uchazeč 
Svoboda a syn, s.r.o.

 – souhlasila s tím, aby pro rea-
lizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě 
č. 14, situovaném ve 3. podlaží 
domu č. o. 5, na ulici Sevastopol-
ská v Brně“ byl vybrán uchazeč 
Šustr Vratislav

 – schválila  finanční podíl na 
opravu bytu č. 40 po požáru, 
ul. Sevastopolská č. o. 7

 – schválila finanční podíl na opra-
vu bytového jádra v bytě č. 16, 
ul. Sevastopolská č. o.1

 – schválila Dodatek č. 2 ke smlou-
vě č. 4591; předmětem dodatku 
je změna dlouhodobého srážko-
vého úhrnu a ročního množství 
odváděných srážkových vod

 – schválila  uzavření smlouvy 
o dílo č. 09 9 400 13 00002; před-
mětem smlouvy je provedení 
díla spočívajícího v opravách či 
úpravách v bytě č. 4, ul. Labská 
č. o. 33

 – schválila  uzavření smlouvy 
o dílo č. 09 9 400 13 00001; před-
mětem smlouvy je provedení 
díla spočívajícího v opravách či 
úpravách v bytě č. 29, ul. Sevas-
topolská č. o. 3

 – schválila  uzavření smlouvy 
o dílo č. 09 9 400 13 00003; před-
mětem smlouvy je provedení 
díla spočívajícího v opravách či 
úpravách v bytě č. 14, ul. Sevas-
topolská č. o. 5

 – schválila  uzavření Dohody 
o na rovnání; předmětem této 
Dohody je závazek povinného 
uhradit oprávněnému z titulu 
bezdůvodného obohacení část-
ku ve výši 23 142,81 Kč

 – schválila RO č. 1, které je přílo-
hou tohoto bodu jednání

 – vzala na vědomí souhlas Sta-
tutárního města Brna, Bytového 
odboru s uzavřením smlouvy 
o nájmu bytu k bytu č. 21, Ulice 
Kosmonautů č. o. 19; schválila 
uzavření smlouvy o nájmu bytu

 – schválila RO č. 2. které je přílo-
hou tohoto bodu jednání

 – neschválila umisťování reklam-
ních zařízení A na veřejném  pro-
stranství u polikliniky
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 �Malby 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken 606469316, 
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově = sleva 250 Kč

 � Instalatér voda-top./ drobné opravy, Tel. 605 544 402.

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

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

 � Koupím byt 3+1, nespěchá, ne RK, tel. 608404344

 � Koupím zápalkové, fezové nálepky a pohledy. Studený, Lidická 23B, 
60200 Brno. T.533 400 216, M. 739 130 854

 �Nabízím levné a kvalitní prodlužování, zahušťování a prodej vlasů 
v kadeřnictví Věra v Ostopovicích, Družstevní 5. Pro více informací nás 
kontaktujte na tel. čísle 602 666 939 nebo email ivetasysova@seznam.cz

 � Jsme mladý pár a koupíme byt 2+1 ve St. Lískovci, Kohoutovicích, Bohu-
nicích s balkónem a výtahem. Rychlé a spolehlivé jednání. Tel. 777 757 274

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 15. 2. 2013 • Příspěvky zasílejte na e–mail: noviny@staryliskovec.cz • Redakce si vy-
hrazuje 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

Daňové přiznání k dani z pří-
jmů se podává místně příslušnému 
správci daně, tedy územnímu pra-
covišti finančního úřadu dle adresy 
trvalého pobytu fyzické osoby či 
sídla právnické osoby.

Nejjednodušším způsobem, 
jak podat přiznání a vyhnout se 
případnému čekání a frontám na 
podatelnách územních pracovišť, 
je vyplnění a odeslání přiznání na 
internetové adrese www.dane-
elektronicky.cz, kde lze využít 
podrobného průvodce vyplněním 
daňového přiznání.

V případě, kdy poplatníkovi 
zpracovává a podává přiznání 
daňový poradce, je termínem pro 
podání přiznání 1. červenec 2013, 
avšak plná moc udělená poradci 
musí být finančnímu úřadu doru-
čena nejpozději 2. dubna 2013!

V termínu pro podání přiznání je 
poplatník povinen daň finanční-
mu úřadu také zaplatit. Daň lze 
finančnímu úřadu uhradit:

a) hotově
Na pokladně kteréhokoliv 

územního pracoviště, a to nej-
později v den splatnosti daňové 
povinnosti.

b) prostřednictvím poštovní 
poukázky typu A

Poplatník může k zaplacení 
použít poštovní poukázku, kte-
rou obdrží na České poště, s. p. Je 
důležité dobře vyplnit údaje na 
poukázce, aby platba byla finanč-
nímu úřadu doručena a byla bez 
problémů identifikována. 

Předčíslí bankovního účtu ur-
čuje druh daně, matriková část 
jednoznačně určuje finanční úřad. 
Pro příklad pan Novák, fyzická 

Rozšířené úřední hodiny FÚ

Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z příjmů za 
rok 2012 nejpozději do 2. dubna letošního roku a rozhodnou se 

odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém 
z jeho územních pracovišť, mohou jako každoročně využít rozšířené 
úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jiho-
moravský kraj (dřívější finanční úřady).

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota ** Úterý

25. 3. 2013 26. 3. 2013 27. 3. 2013 28. 3. 2013 29. 3. 2013 30. 3. 2013 2. 4. 2013

8.00–18.00 8.00–18.00 8.00–18.00 8.00–18.00 8.00–18.00 8.00–12.00 8.00–18.00

osoba s místem pobytu na území 
Jihomoravského kraje, hradící za 
sebe daň z příjmů fyzických osob 
podávajících přiznání, zašle pří-
slušnou částku na bankovní účet 
Finančního úřadu pro Jihomo-
ravský kraj (kam rovněž podává 
daňové přiznání) ve tvaru 721-
77628621/0710, jako variabilní 
symbol uvede své celé rodné číslo, 
konstantní symbol 1149.

Částka musí být na účet finanč-
ního úřadu připsána nejpozději 
v den splatnosti daňové povin-
nosti.

c) bezhotovostním převodem
Předčíslí bankovního účtu ur-

čuje druh daně, matriková část 
jednoznačně určuje finanční úřad. 
Pro příklad pan Novák, fyzická 
osoba s místem pobytu na úze-
mí Jihomoravského kraje, hradící 
za sebe daň z příjmů fyzických 
osob podávajících přiznání, zašle 
příslušnou částku na bankovní 
účet Finančního úřadu pro Jiho-
moravský kraj (kam rovněž po-
dává daňové přiznání) ve tvaru 
721-77628621/0710, jako varia-
bilní symbol uvede své celé rodné 
číslo, konstantní symbol 1148.

Částka musí být na účet finanč-
ního úřadu připsána nejpozději 
v den splatnosti daňové povin-
nosti.

Kompletní informace ke způso-
bům placení daně nalezne veřej-
nost na internetových stránkách 
Finanční správy – www.financnis-
prava.cz v sekci Placení daní.

JUDr. David Stančík 
tiskový mluvčí Finančního úřadu 

pro Jihomoravský kraj

** Sobotní úřední hodiny platí pouze pro ÚzP v Blansku, v Břeclavi, v Hodoníně, ve 
Vyškově, ve Znojmě a pro ÚzP Brno I, Brno II, Brno III, Brno IV a Brno-venkov.

 

 

 
Chcete zlepšit své uplatnění na trhu práce?  
Ptáte se, kde hledat zaměstnání?  
 
Občanské sdružení AGAPO pořádá motivačně-vzdělávací kurz, který je určený lidem 
se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Zájemci se naučí základní dovednosti 
potřebné k nalezení práce. 
 

 
Bezplatný JOB klub  
 
proběhne 

od 05.03. do 21.03.2013  
 
v prostorách sdružení na adrese 

Zelný trh 1, 602 00 Brno, 4. patro. 
 
 
Dozvíte se:  
 

- jak hledat pracovní nabídky,  
- jak odpovídat na inzeráty,  
- jak napsat průvodní dopis, životopis,  
- jak komunikovat se zaměstnavateli, 
- zkusíte si nácvik pracovního pohovoru a mnohé další.  

 
Součástí kurzů je i právní minimum související se zaměstnáváním. 
 
Job klub se skládá ze šesti lekcí, které se konají v úterý a ve čtvrtek po dobu 3 týdnů, 
vždy od 9.00h do 14.00h. Kapacita míst je omezná! Skupina účastníků je tvořena 
osmi až deseti lidmi.  
 
Zájemci se mohou hlásit buď přímo v občanském sdružení AGAPO (Zelný trh 1), na 
telefonních číslech: 541 210 549, 736 131 414, nebo na e-mailové adrese 
a.dzubakova@agapo.cz. 
 
Těšíme se na Vás! 
 
 
 
 
 



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.czÚnor 2013 11

VAŠSTAV, s. r. o. |  STAŇKOVA 18  |  602 00 BRNO | TEL.: +420 541 211 866  |  MAIL: ROSICE@VASSTAV.CZ

PRO VELKÝ ZÁJEM POKRAČUJE VÝSTAVBA
DALŠÍCH 14 RODINNÝCH DOMŮ

MÁME PRO VÁS DÁREK:
100.000,-Kč

NA NOVOU KUCHYŇSKOU LINKU, 
A TO PŘI REZERVACI DOMU DO 30. 3. 2013

PRO BLIŽŠÍ  INFORMACE NÁS KONTAKTUJTE 

NA TEL. 608 888 258

Pro více informací nás navštivte na

www.vasstav.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

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

777 990 830
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CITOM interiér
Libor Tomešek

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

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

sítě proti hmyzu…
garážová vrata

CENTRUM

NC Campus Square · Netroufalky 14 · Brno-Bohunice
547 215 215 · www.pemm.cz
Obchodní místo: Hliníky 2068 · Boskovice

Nabízíme výhodné fi nancování a pojištění.

Yamaha Vám nabídne vše, 
      co od skutečného skútru 
                  požadujete, a to 
   od 50 ccm do 530 ccm. 

V nabídce máme 24 modelů
        všech kubatur.

Yamaha Vám nabídne vše, 
      co od skutečného skútru 
                  požadujete, a to 
   od 50 ccm do 530 ccm. 

V nabídce máme 24 modelů
        všech kubatur.
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w
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z

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

za pouhých 
669,- Kc

Vařic plynový nízkotlaký 
1-hořákový MEVA 
MEGA ZEUS 7,5 kW

vcetne regulátoru 
tlaku plynu a hadice

- NOVÁ mřížka STABIL PLUS
- ECO program pecení

 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

Tel.: 545 234 998, mobil: 604 213 611

rekonStrukce koupelen

	Kompletní přestavba bytového jádra
 Ostatní stavební práce, renovace interiérů
 Vypracování projektu, vyřízení stavebního 
povolení
 Široká nabídka zařizovacích předmětů, 
obkladů a dlažeb

Pompova 4

BRNO

Potřebujete 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.

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

www.nabyteknovapohoda.cz

NOVÁ POHODA

Česká výroba – jistá kvalita

kvalitní české výrobky

15 %

sle
vaSleva 15 %   

na výrobky PF Nábytek 
akce 7.– 9. 3. 2013

Oční ambulance – MUDr. Jarmila Kočí

Mariánské nám. 1 (výšková budova GiTy), Brno-Komárov

Ordinační doba: pondělí 11–16 hod.
 úterý 8–13 hod.
 středa 8–13 hod.
 čtvrtek  8–11 hod.

RegistRace nOvých pacientů

tel. 777 268 848


