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Oznamujeme občanům, že ode dne 1. 4. 2013 je realizována 
změna provozní doby na sběrných střediscích odpadů Vltavská 

a Točná, která se nacházejí v městské části Starý Lískovec. Změna byla 
vyjednána a odsouhlasena OŽP MMB.

Ke změně provozní doby se přistupuje z důvodu zlepšení služeb  
pro občany města Brna. Konec provozní doby se posouvá až na 
18 hodinu, aby  pracující občané mohli využívat služeb SSO déle do 
pozdních odpoledních hodin.

Ing. František Matejov
   vedoucí sběrných středisek odpadů
   e-mail: matejov@sako.cz
   tel. 603 432 248

V prostorách Základní školy Labská se dne 21. března uskutečnila 
beseda se zástupci Policie ČR a Městské policie. Díky tomu, že 

první jarní den toho letos s jarem mnoho společného neměl, nebylo 
účastníků tolik, ale ti, kteří přišli, nemuseli litovat. Dostalo se jim 
vyčerpávajících odpovědí na jejich dotazy.“

Beseda s policií

Změna provozní doby SSO

Vážení spoluobčané,
jsou tomu dva měsí-

ce, kdy jsem na těchto 
stránkách vyhlížel brzký 
příchod jara. Skutečnost 
jste po tu dobu pozoro-
vali venku sami. Jak vid-
no, větru, dešti a sněhu 
neporučíme, i když nám kdysi 
tvrdili něco jiného.

Možná právě sníh, kterého se 
stále nemůžeme zbavit, byl příči-
nou relativně nízké účasti obyvatel 
Starého Lískovce na besedě se zá-
stupci policie. Je to škoda, neboť 
právě od obyvatel vzešel popud na 
zorganizování této besedy. Věřím, 
že příště bude na podobné akci 
účast hojnější, protože program 
i dotazy občanů byly velmi zají-
mavé a podnětné.

Jsem ve funkci starosty naší 
městské části už šest let. Měl bych 
být už na ledacos zvyklý. Jsou však 
věci, které mě stále znovu a zno-
vu překvapují. Jednou z takových 
záležitostí je vznik a absurdnost 
některých fám, které nám putují 
po Starém Lískovci. Jest pravdou, 
že jich teď naštěstí trochu ubylo, 
protože jistí jedinci to svým „po-
čestným chováním“ dotáhli až 
do policejní vazby. Načež si pak 
v hlavních zpravodajských pořa-
dech začali vyřizovat účty mezi 
sebou. Což mělo něco do sebe, 
protože se konečně ukázala prav-
da o tom, kdo mnoho let organizu-
je vymyšlené a zákeřné útoky na 
mne, místostarostu i celou radnici. 

Zápisník starosty
míst v MŠ. Přitom pravý opak je 
pravdou. Za posledních šest let 
došlo k navýšení kapacity mateř-
ských škol o šedesát míst. A další 
navýšení se připravuje na letošní 
rok. Stejně jako v MŠ Bosonožská 
vznikla nová třída z bývalého bytu 
školníka, podobný projekt připra-
vujeme na MŠ Kosmonautů. Zde 
by tedy od září mělo být k dispozici 
dalších 25 míst pro vaše děti.  

Nebudu dál rozebírat další fámy 
a hlouposti, které se kolem nás 
objevují. Jen si myslím, že pokud 
kdokoliv chce získat hodnověrné 
informace, stačí mi napsat e-mail, 
zajít na úřad, nebo si přečíst Staro-
lískovecké zpravodaje, které jsou 
všechny na našich internetových 
stránkách, a najdete v nich vše 
podstatné. Chápu, že pro někoho 
je mnohem pohodlnější a zábav-
nější získávat informace systémem 
„jedna paní povídala“. Faktem však 
zůstává, že tyto „informace“ mají 
k pravdě asi tak daleko, jako měl 
dosavadní průběh zasněženého 
dubna daleko k jaru.  

(Pokračování na str. 8)

Některé fámy však 
úspěšně přetrvávají. 
Například ta, jak máme 
v obecních domech nej-
vyšší nájemné v Brně, 
a jak ho ještě chceme 
zvyšovat. Je to s podivem, 
že to slýchám z mnoha 

stran. A to přesto, že jsme o nájem-
ném v obecních bytech již popsali 
spoustu stran zde ve zpravodaji, 
a i přesto, že všichni nájemníci 
obecních bytů musí vědět, jaká 
je pravda. Nicméně, zopakuji ji. 
Skutečné nájemné v obecních 
bytech ve Starém Lískovci patři 
k nejnižším v městě Brně. Je sice 
pravda, že jsme konečnou částku 
zvýšili, ale ihned jsme současně 
poskytli na další dva roky takovou 
procentuální slevu, že faktické na-
výšení bylo zcela minimální. Takže 
jednoznačným faktem zůstává, 
že za poslední čtyři roky nedošlo 
k žádnému zásadnímu navýšení 
nájmu. Kdo tvrdí něco jiného, tak 
buď nebydlí v obecním bytě ve 
Starém Lískovci, nebo jednodu-
še říká nepravdu. Stejně tak chci 
ještě jednou deklarovat, přes-
tože jsem to jasně už několikrát 
na stránkách Zpravodaje udělal, 
že je jednoznačná shoda v Radě 
městské části – tuto slevu, po uply-
nutí dvou let znovu schválit ve 
stejné výši. To znamená, že k na-
výšení nájmu v obecních bytech 
nedojde minimálně další tři roky. 
Další fámou, kterou musíme ne-
ustále vyvracet, je údajné rušení 

Nová provozní doba SSO Vltavská:
Po 14.00–18.00
Út–Pá    9.00–13.00 a 14.00–18.00
So    8.00–12.00

Nová provozní doba SSO Točná:
Út–So 9.00–13.00 a 14.00–18.00
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Naši jubilanti
Bauerová Marie
Beneš Jiří
Beutel Zdeněk
Bílá Olga
Bílek Svatopluk
Božek František
Březnová Františka
Burger Vlastimil
Carda Jiří
Cenek Jiří
Cypriánová Jaroslava
Dofek Josef
Dřínovský Leopold
Duchoňová Vlastimila
Fiala Josef
Fojtíková Marie
Foltýn Jan
Foralová Růžena
Franková Libuše
Gavalovský Lazo
Havlíček Josef
Hellinger Jan
Hladký Jaromír
Hlaváčková Marie
Hort Josef
Hrdličková Drahomíra

Hrušková Leopolda
Hřebíček Bohuslav
Chatrný Miroslav
Chrastina Ludvík
Igazová Kateřina
Jaroš Karel
Jílková Ludmila
Jurová Božena
Jurová Božena
Kadlčák František
Kachlíková Jarmila
Kajdová Marie
Kammererová Jarmila
Kandrnál Bohuslav
Klíma Tomáš
Kocmanová Miroslava
Kočka Josef
Koláček Jaroslav
Komínková Marie
Konrádová Anna
Kořínková Marie
Kovalová Blanka
Kramář František
Krulová Blanka
Kučerová Anna
Lišková Irena

Ludvík Alois
Ludvíková Zdeňka
Maršálek František
Matohlínová Yvette
Mazálek Arnošt
Měrtlová Emílie
Mezníková  Marie
Mikutowská Ludmila
Pacholová Helena
Pátková Jiřina
Plšková Jindřiška
Plucarová Ludmila
Popp Herbert
Režný Jaroslav
Rossi Jan
Rozov Anatolij
Řezníček Ladislav
Sedláček Oldřich
Schopfová Marcela
Sláma Jaroslav
Slámová Blažena
Smejkal Vladimír
Spargel Miroslav
Svoboda Vilém
Sýkorová Marie
Škopíková Marie

Starý Lískovec se opět rozrostl, v sobotu 6. dubna přivítal nové občánky.

Šťávová Marie
Šubová Marie
Šustáčková Jiřina
Urbanová Ludmila

Vašek Jaroslav
Veselý Josef
Voborná Bedřiška
Zatloukal Jan

Zatloukalová Milada
Zbořil Jiří
Žalkovská Josefa

Třebaže počasí tomu zrovna 
nenasvědčovalo, probíhaly 

nepřetržitě tři týdny před nejdů-
ležitějším křesťanským svátkem 
v CVČ Linka na ulici Kosmonautů 
velikonoční dílny pro školy.

Vůbec nevadilo, že třídy a školní 
družiny se na výukový program 
věnovaný svátkům jara brodily po 
kotníky ve sněhu, teple oděné do 
rukavic a šál, hlavní atrakce, živá 
kuřátka, jsou totiž lákadlem pro 
jakékoliv roční období… 

Dílny pojímáme každý rok jako 
připomínku toho, v jakém duchu 
Velikonoce slavili naši předkové. 
Děti si tedy mohly vyzkoušet pečení 
tradičních jidášů z kynutého těsta 
nebo pletení pomlázky, ty odváž-
nější se pak zahalily do krásného vy-

šívaného kroje, ve kterém vynášely 
morenu či ochutnaly nejstarší tepel-
ně zpracovaný pokrm – pučálku.  

Bohužel se nám nepodařilo do 
nabitého programu umístit všech-
ny třídy, které o něj projevily zá-
jem, proto jsme naplánovali na 
duben obdobnou akci pro školy 
k příležitosti oslavy Dne Země, 
kde budou opět přítomni údajní  
poslíčci jara v podobě čerstvě vy-
líhnutých kuřátek.

I když jaro se nám tedy zatím 
přivolat nepodařilo, pletení po-
mlázky z čerstvého vrbového 
proutí s půvabně se snášejícími 
sněhovými vločkami za oknem 
má také své nesporné kouzlo…

Kristýna Marková
pedagog CVČ Linka

Jedno kuřátko jaro nedělá…



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.czDuben 2013 3

Ukázkové hodiny v dyslektických třídách

V naší základní škole je vedle 
běžných tříd organizovaná 

výuka i pro žáky s vývojovými 
poruchami učení, a to ve třídách 
speciálních. Výhodou obou typů 
tříd v jedné škole je možnost pře-
stupu žáka do dyslektické třídy 
podle jeho individuálních potřeb 
a případně následný návrat do 
běžné třídy při kompenzaci po-
ruchy. Velkou výhodou jsou mi-
nimální adaptační obtíže, které 
jinak obvykle přechod na jinou 
školu doprovázejí.  Předpokladem 
pro práci se žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami je vysoká 
erudovanost vyučujících po strán-
ce metodické.

Již tradičně měli v polovině 
března rodiče i zájemci z řad veřej-
nosti možnost navštívit ukázkové 
hodiny v dyslektických třídách ve 
třetím až šestém ročníku. I přes 
pokročilou denní dobu pracovali 
žáci pod vedením svých vyučují-
cích velmi pěkně. Rodiče tak měli 
možnost uvědomit si, jaký vliv 
má výběr a kombinace speciál-
ně-pedagogických metod vhod-

ně zařazovaných vyučujícími na 
kompenzaci vývojových poruch 
učení. V popředí je vždy využití 
činnostního učení. Do jedné vy-
učovací hodiny je včleněna celá 
řada rozmanitých aktivit, které 
žáci řeší. Běžnou praxí je účinné 
doplnění metod práce různorodý-
mi pomůckami. Velmi výhodné je 
spojení těch klasických s moder-
ními: žáci mají možnost využívat 
výukové programy na počítačích, 
interaktivních tabulích či na ta-
bletech, ale i pracovat „tradičně“ 
na tabuli, v sešitě, s knihou nebo 
s klasickou elektronickou signali-
zací délky hlásek (učí žáky slyšet 
např. délku samohlásek). 

Výhodou pro žáky a jejich ro-
diče je možnost účasti v krouž-
ku, který využívá ve světě velmi 
známou Feuersteinovu metodu 
instrumentálního obohacování 
pro odstraňování poruch učení. 
Díky Mgr. Šárce Pantůčkové jsme 
jedinou školou v Brně, která tuto 
možnost nabízí.

Mgr. Danuše Kotolanová
ZŠ Bosonožská, březen 2013

V předvelikonočním týdnu 
proběhlo setkání zástupců 

školních parlamentů všech tří 
základních škol Starého Lískov-
ce. Po dvou dřívějších shledáních 
v minulém školním roce byli hos-
titeli tentokrát parlamentáři ZŠ 
Bosonožská. Společné odpoledne 
zorganizovali na popud starosty 
MČ Starý Lískovec pana Vladana 
Krásného. 

Tři pětice žáků se setkaly v tom-
to školním roce se zástupci obce 
poprvé. Starostu na setkání par-
lamentářů doprovázeli také mís-
tostarosta obce Mgr. Jiří Dvořáček 
a Mgr. Lenka Nezdařilová. Žáci se 
po nezbytné úvodní seznamovací 
aktivitě věnovali rozmluvě s pa-
nem starostou. Zajímali se o řízení 
života obce, klid a pořádek v sídliš-
ti, zvelebení cest kolem škol, o bez-
pečnost i o práci městské policie. 
Pan starosta na všechny otázky 
trpělivě odpovídal a přednesl 
žákům také své představy např. 

o péči o obecní majetek. Sledovat 
diskusi bylo velmi potěšující – žáci 
probírali nejen potřeby svých vrs-
tevníků, ale svými připomínkami 
vyjádřili chvályhodný zájem o ži-
vot dětí i seniorů v obci. 

Parlamentáři z Bosonožské 
všechny informovali o své činnosti 
a o nově vzniklém Koordinačním 
centru školních parlamentů Jiho-
moravského kraje na ZŠ Masarova. 
Déle se pak žáci věnovali vzájemné 
inspiraci pro organizování různých 
akcí, které ve škole pro své spolu-
žáky s úspěchem dříve připravili. 
Rozvinula se velmi příjemná dis-
kuse plná dotazů na podrobnosti 
k akcím. Nakonec se parlamentáři 
dohodli, že se musí zase sejít. Další 
společné setkání naplánovali na 
květen s tím, že zorganizují pro 
žáky svých škol sportovní dopo-
ledne. Hostitelem bude školní 
parlament ZŠ Labská.

Mgr. Danuše Kotolanová,  
ZŠ Bosonožská, březen 2013

aneb Setkání se starostou na ZŠ Bosonožská

Starolískovecký parlament
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Žáci 6.–9. tříd ZŠ Labská se ak-
tivně zapojili do školního pro-

jektu „Hudební vlajka třídy“. Každá 
třída vytvořila svoji vlastní vlajku 
z hudebních skupin, zpěváků, 
zpěvaček, které rádi poslouchají. 
Náměty byly různé: od saxofonů, 
houslového klíče, pekelného kotle, 
lízátka až po motiv třídního učitele 
s magnetofonem, maketu kytary 
či ledovou plochu. Všechny třídy 
se do projektu aktivně zapojily 
s velkým nadšením. 

Vlajky byly vystaveny v hudeb-
ně školy a zástupci každé třídy 
prezentovali své práce postupně 
před žáky I. a II. stupně, včetně ce-
lého učitelského sboru. Ti poté dali 
své hlasy nejzdařilejším návrhům. 

S těsným výsledkem zvítězila 
vlajka třídy 8.B s motivem  třídního 
učitele s magnetofonem a sluchát-

ky. Na 2. místě se těsně umístila 
vlajka třídy 9.B s motivem ledové 
plochy a na 3. místě se umístila 
vlajka třídy 8.A s maketou kytary 
a textem písně „Anděl“. Vítězové 
byli odměněni velikým dortem, dal-
ší úspěšní dostali drobné sladkosti. 

Žáky II. stupně nyní čeká další 
projekt „Hymna třídy“, kde je za-
dáním složení textu „Hymny třídy“ 
s demo nahrávkou. Žáci si vyberou 
dle vlastního výběru nahrávku, ke 
které budou skládat text z prostře-
dí jejich třídy. Už nyní jsme zvě-
daví, jak se žákům projekt podaří. 
Závěrem bych chtěla poděkovat 
všem učitelům II.stupně, kteří žá-
kům s projektem pomohli. Ukázalo 
se, že i výuka v oblasti hudební vý-
chovy může být pro žáky II. stupně 
tvůrčí a zajímavá.

Mgr. Kamila Horáčková

Povídali jsme si také o spisova-
teli Eduardu Štorchovi a malíři 

Zdeňku Burianovi, kteří se o dávné 
doby našich předků zajímali. Děti 
si prohlédly ukázky obou umělců. 

Poté jsme se všichni vžili do 
rolí pravěkých lidí a určili si jmé-
no své „tlupy“ – HUTA HUTA NA 
MAMUTA. Vůdcem se stala paní 
učitelka. Spolu s některými čle-
ny tlupy sehrála ostatním scénku 
z dob pravěkých. Dalším úkolem 
tlupy byla „jeskynní malba“, bě-
hem které vůdce tlupy hostil své 
lidi pravěkými pokrmy - pšeničné 

placky, sušené maso, kamenná sůl 
a voda. Jídlo ale nebylo zadarmo. 
Vůdce chtěl po ostatních odpo-
věď na pár otázek. Například jak 
by mohli rozdělat oheň nebo jak 
ulovit mamuta.

Nakonec se žáci opět vrátili do 
dnešního světa a doplnili zbývající 
otázky v pracovním listě, týkající 
se toho, co je na projektu nejvíce 
bavilo. Projekt jsme si všichni užili 
a vzpomínkou na něj jsou jeskynní 
malby naproti naší třídě.

Mgr. Lucie Doubravská
ZŠ Labská

Hudební projekt na ZŠ Labská Pravěk ve 4.B

Na neděli 10.3.2013 po-
zvala Oblastní charita 
Brno své koledníky tříkrá-
lové sbírky na již tradiční 
poděkování. 

Každoročně děkuje svým ko-
ledníkům, dětem i dospělým 

za spolupráci a pomoc při chari-
tativní sbírce pro lidi bez domova, 
seniory, matky s dětmi v tísni, lidi 
s mentálním postižením, huma-
nitární pomoc a pomoc farním 
charitám. Koledníci ve svém vol-
ném čase chodí od domu k domu 
a roznáší požehnání. Připomína-
jí také tradici tří králů. V letošní 

Poděkování koledníkům

V pátek 15. března jsme se ve 4.B na ZŠ Labská vydali 
do pravěku. V první části jsme se věnovali vyprávění 
o životě pravěkých lidí v době kamenné, bronzové 
a železné. Získané informace doplňovali do pracov-
ního listu.   

tříkrálové sbírce se díky těmto ko-
ledníkům vybralo 1 558 567,00 Kč. 
Všem koledníkům i dárcům velmi 
děkujeme.

Letošní poděkování bylo oprav-
du zimní. Sportovní a rekreační 
areál Kraví hora nám zapůjčila ho-
kejovou halu při ZŠ Úvoz, kde se 
sešlo průběžně asi 100 lidí, kteří si 
tuto radovánku užili. Byla to jistě 
příjemná změna, v minulosti si ko-
ledníci užili výlet parníkem na hrad 
Veveří, do ZOO, parní lokomotivou 
do Lednice, rafty na Baťově kanále 
a také návštěvu Slovanského hra-
diště v Mikulčicích.

Barbora Burešová
koordinátor sbírek
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Měsíc březen byl i v naší po-
bočce zahájen  Týdnem čte-

ní.  Poprvé své čtenářské doved-
nosti přišly změřit děti z druhých 
tříd  ZŠ Labská a  ZŠ  Bosonožská. 

Jak má vypadat správné čte-
ní předvedlo několik vybraných 
žáčků. Na ostatní děti pak čekaly 
záludné otázky, které prověřily 
pochopení přednesených textů. 
Protože bylo mezi nimi i hodně  
pravidelných  čtenářů,  nebylo pro 

ně  obtížné vymýšlení pohádko-
vých hrdinů a sestavování slov z  
písmenek nasbíraných v průběhu 
soutěže.

Paní učitelky ( K. Kolajová, L. Sý-
korová, P. Rychtaříková a P. Véros-
tová) se mohly radovat  z pokroků 
svých dětí a  my knihovnice jsme 
opět konstatovaly, že spolupráce 
s uvedenými školami je vzájemně 
velmi prospěšná. 

Iva Zichová, vedoucí KJM

v knihovně na Kurské

Čtenářský soubojInformace pro obyvatele Starého Lískovce
Chcete se lépe uplatnit na tuzemském i zahraničním trhu práce?
Chcete získat profesní kvalifikace v jednotlivých oborech?
Hotelová škola, Bosonožská 9, Brno nabízí zájemcům možnost získání 

odborné způsobilosti v daném oboru a osvědčení v podobě certifikátu na 
příslušnou dílčí profesní kvalifikaci nebo úplnou profesní kvalifikaci 
(barman, sommelier, kuchař, jednoduchá a složitá obsluha, průvodce 
cestovního ruchu aj.). Nový zákon o uznání výsledků dalšího vzdělávání 
tak dává možnost získat výuční list bez školní docházky. 

Získání kvalifikace je zakončeno 
závěrečnou zkouškou. Absolven-
ti získají certifikát.

Informace o profesních kvali-
fikacích, které provádí Hotelová 
škola, najdete na internetových 
stránkách školy www.hotskolabr-
no.cz, tel.: +420 547 218 247. 
Těšíme se na Vás!   

Centrum pro rodinu a sociální péči zve zájemce na interaktivní 
kurz Úrazy a první pomoc dětem. Je vhodný pro pedagogy, 

rodiče a všechny, kdo zodpovídají a pracují s dětmi. Zaměřuje 
se na prevenci úrazů a poskytování základní a neodkladné první 
pomoci. Nabízí názorné ukázky první pomoci dětem při různých 
typech úrazů a praktický nácvik resuscitace a umělého dýchání. 
Kurz proběhne v úterý 14. 5. 2013 od 16.30 do 20.30 hod. Účastníci 
obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 

Více informací : 
http://www.crps.cz/verejnost/199-urazy-a-prvni-pomoc-malym-detem
e-mail: dana.chaloupkova@crsp.cz

Úrazy a první pomoc dětem

Odpadové okénko – jaro 2013
„Aby se v tom prase vyznalo …,“ 

postěžoval si občan do telefonu, 
když se na úřadě dotazoval, kam 
má dát starý otoman. Vážně není 
lehké vyznat se v tom, jak správně 
odpad třídit, kam co dát, co už 
třídit nelze, co patří či nepatří do 
barevných kontejnerů a co a kdy 
můžeme donést na sběrná stře-
diska odpadů.

Chtěli bychom Vám na tomto 
místě přinášet informace, které 
by všem mohly pomoci v hledání 
správného řešení pro Váš odpad. 
Společně nacházet odpovědi na 
otázky, co se s  odpadem dál děje, 
když jej vytřídíme a dáme tak na 
cestu materiálového převtělení – 
recyklace. Nebo jak směsný odpad 
zcela změní svoji duši při energe-
tickém využití, či co bude s od-
padem, když jej někdo zanechá 
svému osudu na nelegální skládce.

Pro začátek tu pro Vás máme 
pozvánku na oslavy Dne Země, 
konkrétně na interaktivní výstavu 
s názvem „TŘÍDIT JE COOL“, tedy 
Chytré, Odpovědné, Optimální 
a Logické. Výstava bude slavnost-
ně otevřena 11. dubna v 17 hodin 
v prostoru nákupní Galerie Vaň-
kovka a potrvá zde až do 21. dub-
na 2013. Výstava jednoduše před-
staví celý životní cyklus odpadu 
od jeho vzniku, přes třídění, jeho 
zpracování, až po finální produkt, 
který je z odpadu možné vyrobit, 
a to vše trochu jinak, více zblízka 
a více hrou, hudbou a uměním. 

Akční plocha nákupní Galerie 
Vaňkovka se promění v pomysl-

nou herní plochu. Návštěvníci si 
budou moci sáhnout na mezipro-
dukty výroby z odpadu a setkají se 
s tříděným odpadem tváří v tvář. 
Pro děti, a nejen pro ně, jsou při-
praveny dílničky, kde si budou 
moci vyrobit třeba ozdoby z PET 
lahve.  Prostřednictvím malých po-
pelářských autíček se děti promění 
na popeláře v malém městečku, 
a o víkendu dorazí i opravdové 
popelářské auto, aby si jej mohly 
řádně prozkoumat. Každý pátek 
a sobotu (12. a 13., 19. a 20. dubna) 
výstavu okoření odpolední hudeb-
ní vystoupení v rytmu odpadu.

Nápad a organizace výstavy 
je z dílny ENVIcentra, výchovně 
vzdělávacího environmentálního 
centra, organizačně spadajícího 
pod společnost SAKO Brno, a.s., je-
hož cílem je šířit povědomí o tom, 
jak odpad třídit, jak s ním správně 
nakládat a v praxi ukázat, jak celý 
proces funguje. Jeho dalším cílem 
je boření mýtů o odpadech. Sou-
částí činnosti ENVIcentra je pořá-
dání exkurzí do provozu brněnské-
ho zařízení na energetické využití 
odpadu a do dotřiďovací linky. Na 
tuto prohlídku se můžete objed-
nat i Vy: napište na envicentrum@
sako.cz, nebo zavolejte na číslo 
548 138 212 a domluvte si termín. 
Více informací zjistíte na stránkách 
www.sako.cz/envicentrum.

V příštím okénku se podíváme 
na smysl třídění odpadu a na to, 
jak Brňané tříděním odpadu chrání 
Zemi, která 21. dubna bude slavit 
svůj Den.
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Z naší farnosti
Rok 1968 a následné 
roky normalizace

(pokračování z minulého čísla )
Uplynulá léta perzekuce přines-

la také následky na zdravotním 
stavu kněze P. J. Hladíka. Částečně 
ochrnul a nemohl mluvit. V srpnu 
1969 odešel do důchodu a místo 
správce farnosti převzal P. prof. Voj-
těch J. Kučera jako administrátor. 

Za nemocného P. J. Hladíka pře-
vzala vyučování náboženství ka-
techetka V. Konicerová. V kostele 
vypomáhal zvlášť P. Lepka, který 
sloužil a míval kázání při ranní mši 
sv. Při „velké“ sloužil kněz sám, 
připravené napsané kázání četl 
některý z ministrantů.

Díky uvolnění politické situace 
a obnovení činnosti lidové strany 
(ČSL) bylo možné pořádat auto-
busové poutní zájezdy. Pořádaly 
se poutě na Velehrad, na sv. Horu, 
na sv. Hostýn, na Vranov, do Slou-
pu a na Zlatou sobotu do Žarošic, 
kam z každé vesnice jely obvykle 
družičky a mládenci s nosítkami 
s Pannou Marií. Od roku 1970 se 
již nekonaly pěší poutě do Tuřan, 
ale i tam se jezdilo autobusem. 
Krásný byl také dvoudenní pout-
ní zájezd do Polska do Wambeřic 
v roce 1970.

12. března roku 1969 se konala 
na Ústředním hřbitově vzpomín-
ková slavnost k desátému výročí 
úmrtí dlouholetého faráře v Lís-
kovci a později starobrněnského 
opata P. Benedikta Švandy. V době 
okupace byl vězněn nacisty, po 
válce byl internován komunisty 
v Oseku a na Moravci, kde také ze-
mřel. Mnoho farníků na něj vděčně 
vzpomínalo, proto také se této 
slavnosti účastnilo mnoho lidí.

Na hod Boží svatodušní 25. květ-
na přijali někteří farníci na Petro-
vě z rukou otce biskupa svátost 
biřmování. Slavnost Božího Těla 
s pobožnostmi u čtyř oltářů a prů-
vodem kolem kostela se konala 
v neděli 8. června po 9. mši sv. 

Po dlouhé době byla v na-
šem blízkém okolí také primice. 
12. srpna 1970 se téměř celá naše 
farnost sešla v Bosonohách na 
primici  Dr. Karla Cikrleho, o dva 
roky později, 9. července 1972, na 
primici Dr. Pavla Prince a Václava 
Kamenického v Troubsku.

Normalizace a s ní spojené 
omezování občanských práv se 
již pomalu začala projevovat i ve 
výuce náboženství. Od roku 1970 
podle nových směrnic se přihlášky 

ji povolil, ONV v Brně povolení 
nedal. Po dohodě s církevními 
a státními úřady bylo rozhodnuto, 
aby se obvyklé služby Boží, kona-
né k oslavě sv. Cyrila a Metoděje, 
konaly v kostele v Lískovci. Od té 
doby až do roku 1992 se v bohu-
nické kapli mše sv. již nekonaly.

20. července 1975 zemřel po 
dlouhé nemoci dlouholetý du-
chovní správce farnosti P. ThDr. 
Vojtěch Josef Kučera. Farníci se 
s ním rozloučili ve farním kostele, 
potom bylo rozloučení v klášter-
ním kostele Nanebevzetí P. Marie 
na Starém Brně. Pochován byl do 
nové augustiniánské hrobky na 
Ústředním hřbitově.

Nastoupil po něm P. Pavel Fran-
tišek Šesták OSA. Začal připravovat 
opravu fasády kostela. Také ale on 
byl již v tu dobu vážně nemocen. 
Dříve než mohl začít, zemřel 23. 
ledna 1976 po náročné operaci 
v nemocnici v Novém Městě na 
Moravě. Také on byl pochován 
v nové hrobce augustiniánů na 
Ústředním hřbitově v Brně.

Po úmrtí P. Pavla spravoval zdejší 
farnost obětavý P. Jaroslav Adá-
mek jako penzista a výpomocný 
kaplan na St. Brně.

Výtah z diplomové práce R. Cha-
loupky Vznik a vývoj farnosti 
z roku 2004 zpracovala 

Magdaléna Dvořáčková

Pohřeb P. ThDr. Kučery, 1975

do náboženství mohly podávat již 
opět jenom na ředitelství školy. 
I přesto se přihlásilo 51 dětí. Vyu-
čovalo se 2 hod. v Bohunicích a 1 
hod. v Lískovci. 

4. července 1971 na svátek sv. 
Cyrila a Metoděje byla v Bohuni-
cích před kaplí sloužena děkovná 
slavnostní mše svatá ke stoletému 
výročí postavení kaple. Přišlo mno-
ho věřících, některé ženy i s dět-
mi dokonce v tradičních krojích. 
Zpěv při mši doprovázel dechový 
orchestr. 

V následujícím roce na svátek 
sv. Cyrila a Metoděje již ale v bo-
hunické kapli mše svatá dovolena 
nebyla. I když MNV v Bohunicích 

Gourmet

Ingredience pro 2 osoby:
1 svazek medvědího česneku (cca 
50 g), 1 šalotka, 80 g Lučiny, 1 lžíce 
strouhanky, sůl a pepř, 2 tenké 
vepřové plátky (cca 125 g), 1 lžíce 
oleje, 1/2 kostky bujonu, 4 malé 
dřevěné špejle (párátka)

Jaro je tu a s ním i medvědí čes-
nek – první zelené lupení, které 
nám příroda po zimě posílá. Vel-
kou výhodou medvědího česneku 
je to, že roste ve volné přírodě. Od 
konce března do poloviny května 
ho hledejte na vlhkých stinných 
místech (my ho trháme nedaleko 
kláštera v Rajhradu). Listy medvě-
dího česneku jsou dost podobné 
listům konvalinek, ale nejspolehli-
vějším vodítkem je typická štiplavá 
vůně. Medvědí česnek je nejlepší 
čerstvý, sušením ztrácí na chuti, vůni 
i vitamínech. Pokud se rozhodnete 
z medvědího česneku vařit, nekla-
dou se meze fantazii: můžete jím 
ochutit risotto, pomazánku, pou-
žít jej jako přílohu k masu či třeba 
koření do gratinovaných brambor. 
Dávejte při přípravě pozor pouze na 
jednu věc: listy je třeba krájet, nikoliv 
sekat: v druhém případě by zhořkly.

Medvědí česnek omyjte, osušte 
a listy jemně nakrájejte. Šalotku 
nakrájejte na kostičky. Smíchejte 
Lučinu, medvědí česnek, šalotku 
a strouhanku, dle chuti přidejte 
sůl a pepř.

Vepřové plátky naklepejte 
a opepřte. Plátky masa rozpůlte.
Naklepané maso potřete česneko-
vým krémem tak, aby kolem zůstal 
cca 1 cm široký okraj. Maso srolujte 
a zašpendlete párátky.

V teflonové pánvi rozehřejte 
olej. Rolky masa ze všech stran 
opečte a potom podlejte 1/8 lit-
ru vody s rozdrobenou kostkou 
bujonu. Pánev zakryjte a maso po-
vařte při mírné teplotě asi 8 minut. 
Podávejte s novými bramborami.

Táňa Absolínová

Vepřové rolky 
s medvědím česnekem

Presbytář v 60tých letech
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Trojlístek má tři lístky a v kaž-
dém z nich si můžeme před-

stavit jednu cílovou skupinu stej-
nojmenného projektu. V prvním 
rodiče malých dětí, ve druhém děti 
samotné a ve třetím náhradní ba-
bičku, nově do rodiny vstupující.

Projekt Trojlístek, který je finan-
cován z ESF prostřednictvím OP 
LZZ a ze státního rozpočtu ČR, rea-
lizuje v době od 1. května 2012 do 
28. dubna 2014 brněnské Centrum 
pro rodinu a sociální péči ve spolu-
práci s partnery projektu. Jedním 
z partnerů je i občanské sdružení 
Ženy50, cíleně se zaměřující na 
skupinu žen 50+, z jejichž řad při-
cházejí do projektu potenciální 
náhradní babičky. 

„Hlásím se Vám se zpětnou 
vazbou na výběr rodiny, ve které 
jsem se stala náhradní babičkou. 
Váš odhad byl naprosto přesný 
a z mé strany to byla „láska na 
první pohled“ nejen k Ondráš-

kovi, ale i k jeho mamince. Dě-
kuji Vám a přeji mnoho dalších 
spokojených babiček a dětí.“ 

To je citace z e-mailu ženy, která 
díky projektu již našla mladou ro-
dinu, které pomáhá s péči o syna, 
může zde uplatnit své životní 
zkušenosti, věnovat svoji energii 
a lásku a zároveň být sama obda-
rována sdílením zážitků s malým 
dítětem.

V současné době do projektu 
vstoupilo 183 zájemců z řad rodin 
a zralých žen. Pro 53 rodin s malý-
mi dětmi se podařilo najít vhod-
nou náhradní babičku, která byd-
lela nedaleko rodiny a měla stejné 
představy o své úloze jako mladá 
rodina. V této chvíli převažuje po-
ptávka po náhradních babičkách. 
Proto vyzýváme zralé ženy, pokud 
Vás projekt zaujal, neváhejte nás 
kontaktovat pro získání dalších 
informací. Více se rovněž dozvíte 
na webu www.trojlistek.com. 

Hlavní motto: „ Pomáhat 
nejen slovy, ale i činem “

V minulém měsíci měly základ-
ní školy a víceletá gymnázia 

v  Brně a okolí možnost přihlásit 
se do projektu „Já věřím na děti“. 
Projekt ukazuje přirozenou cestou 
dětem, že zdraví, láska a peníze 
nejsou samozřejmostí. 

Společně dětem představíme 
organizace pečující o osoby se 
zdravotním postižením. Děti na 
základě zjištěných informací ne-
jen z této přednášky tvoří slohové 
práce v rámci Literární soutěže 
„Píše celá rodina“ (která je sou-
částí projektu) . Současně v rámci 
projektu tvoří výtvarná dílka pro 
prodejní vernisáže, které budou 
probíhat na školách v týdnu 
22.–27. 4. 2013. Získané finanční 
prostředky z prodejních vernisáží 
poputují na zdravotní pomůcky 
vybraných organizací. 

Cílem a přáním obce je zapojit 
do prací na projektu celou rodinu 

a podpořit spolupráci mezi školou 
a rodinou.

Slavnostní zakončení projektu 
a vyhlášení vítězů Literární soutěže 
proběhne 8.5.2013. (místo bude 
upřesněno)

Záštitu nad projektem převzal 
hejtman jihomoravského kraje 
JUDr. Michal Hašek. Pořadatelem 
projektu je občanské sdružení 
Arpitha, hlavními partnery jsou 
informační portál KamvBrne.cz 
a Truhlářství Václav Voda. Dále nás 
podporují Divadlo Bolka Polívky, 
Akon Česká republika, portál Br-
noProDěti.cz, OÚ Podolí, Centrum 
zabezpečení a ozvučení vozidel 
Michal Neužil, De Heus a.s – vý-
roba krmiv pro zvířata, Sklizeno.
cz – opravdové jídlo.

Nyní je projekt v plném proudu 
a průběžné informace naleznete 
na webových stránkách projektu  
javerimnadeti.cz a na webových 
stránkách sdružení arpitha.cz. 

Projekt Trojlístek

„Já věřím na děti“

Kontakty pro zájemce o projekt:
CRSP - Mgr. Gabriela Vybíralová, tel. 542 217 464, 
e-mail: gabriela.vybiralova@crsp.cz 
Ženy50, o.s. - Ing. Jana Jarušková, tel. 728 740 449, 
e-mail: jaruskova@zeny50.cz

Máte při nákupech problémy 
s reklamacemi a nevíte, jak je 

řešit? Zajímá vás, jak je to s odstou-
pením od smlouvy? Prodejce vás 
odbývá a není s ním řeč? Nevíte 
si rady?  

Pomůžeme Vám při obraně před 
podvodnými společnostmi a jejich 
triky! Poradíme Vám s Vašimi pro-
blémy, které se týkají služeb (např. 
telekomunikací, dodavatelů ener-
gií, smluv o dílo), nájemních vzta-
hů, jak se vyznat v chaosu kolem 
zdravotnictví, při nákupech bez-
pečných hraček i oblečení pro děti 
a zodpovíme všechny Vaše otázky 
týkající se spotřebitelské problema-
tiky. Pomůžeme Vám zorientovat 
se ve Vašich právech, poskytneme 
Vám rady, jak postupovat a jak se 
bránit proti nezákonnému postupu 
některých prodejců. 

Navštivte bezplatnou osobní 
poradnu Sdružení obrany spo-
třebitelů – Asociace na adrese 
Mečová 5 v Brně, která je pro vás 
otevřena od pondělí do čtvrtka 
v době od 14 do 17 hod. Těšíme 
se na vaši návštěvu!

Od 1. 3. 2013 zajišťujeme na zá-
kladě Vašich požadavků také další 
bezplatné poradenství v oblasti 
sociální (dávky a další sociální po-
radenství) a v oblasti rodině-právní. 
Specialista na tuto oblast bude pří-
tomen každé úterý v době od 10 do 

17 hod. S ohledem na velký zájem 
je potřeba se dopředu objednat na 
tel. 900 10 10 10 (10 Kč/min.)

Naši odborní právní poradci jsou 
Vám k dispozici také na telefonní 
lince 900 10 10 (10 Kč/min.) a to 
od 1. března 2013 každý všední 
den od 9 do 18 hodin.

Podrobné informace o nás na-
jdete na našich webových strán-
kách: www.asociace-sos.cz. Jsme 
tu pro Vás a pomůžeme Vám!

Gerta Mazalová
předsedkyně SOS – Asociace

Gerta Mazalová
předsedkyně Sdružení obrany 
spotřebitelů – Asociace, členka 
Rady ANNO ČR, členka Řídící 
komise pro cestovní ruch MMR 
ČR, členka Spotřebitelského 
poradního výboru MPO ČR, 
místopředsedkyně Asociace ne-
státních neziskových organizací 
JmK, členka Rady seniorů JmK

Sdružení obrany spotřebitelů 
Jihomoravského kraje
Mečová 5, 602 00 Brno
e-mail: info@asociace-sos.cz
poradenská telefonní linka: 
542 210 778 Po–Pá 9–18 hod.
osobní poradna: Po–Čt 15–18 hod. 
elektronická poradna: 
poradna@asociace-sos.cz
www.asociace-sos.cz

Sdružení obrany spotřebitelů - Asociace

Lední medvíďata mají za sebou 
první veterinární prohlídku. Kromě 
povinného čipování a očkování 
bylo zjištěno pohlaví medvíďat. 
Tentokrát je to kluk a holka. Cora 
má tedy první pokračovatel-
ku rodu slavných matek. Křtiny 
proběhnou v sobotu 27. 4. 2013 
v 11.00 za přítomnosti adoptivních 
rodičů i vzácných hostů.

Pětiměsíční medvíďata pokřtí 
primátor Statutárního města Brna 
Roman Onderka a ředitel Měst-
ského divadla Brno Stanislav 
Moša. U slavnostního okamžiku 
nebudou chybět ani zástupci HC 
Kometa Brno. Zazpívá Alena An-
talová, Ivana Vaňková, Hana Ho-
lišová a tanec z polárního kruhu 
zatančí skupina Efekt Dance. Celý 
den bude zahrada připomínat její 
slavné bílé obyvatele – děti si bu-
dou moci nechat namalovat na 

obličej masku ledního medvěda, 
soutěžit o zmrzlinu s velkým mas-
kotem křtin nebo se s ním nechat 
na památku vyfotit. 

Veřejnost může stále hlasovat 
o jménech medvíďat na www.
zoobrno.cz a www.hc-kometa.
cz. Doposud je na obou webech 
dohromady 33 tisíc hlasů. O prven-
ství soupeří jména Nanuk, Rondo, 
Kometa a Bella. Hlasujte pro své 
favority na obou webech, stále 
není nic rozhodnuto.  V součas-
nosti jsou lední medvědi monito-
rováni novým kamerovým systé-
mem a veřejnost může nepřetržitě 
sledovat dění v boxu i ve výběhu. 
Návštěvnost webu Zoo Brno je 
3000 návštěv denně.

Hosté tiskové konference - hráči 
A týmu HC Kometa Brno Jan Hruš-
ka a Jakub Svoboda.

Monika Brindzáková

Křtiny ledních medvíďat
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Tipy na výlet – Obřanský hrad

Sníte o bylinkové zahradě? Ne-
budete potřebovat ani zahradu, 
ani balkon. Sen si můžete splnit 
bylinkovou zahrádkou na para-
petu vašeho kuchyňského okna. 
Bylinková zahrádka nabídne čer-
stvé bylinky a stane se i zajímavou 
dekorací.

Co potřebujeme:
 – 3 květináče ve třech různých 

velikostech
 – 2 květináče s menším průmě-

rem
 – zeminu pro pěstování bylinek
 – bylinky např. mátu, tymián, roz-

marýn, meduňku

1. do středu velkého květináče 
umístíme květináč s malým prů-
měrem
2. na tento květináč umístíme kvě-
tináč střední velikosti
3. opět dáme do středu květináče 
obrácený květináč s malým  prů-
měrem a na něj posadíme nejmen-
ší květináč
4. teď je zahrádka téměř kom-
pletní. Zbývá ji zasypat dobrou 
zeminou, osázet bylinkami a dobře 
zalít.

Bylinková zahrádka je hotová, 
nemusíte mít obavy, květináče 
jsou stabilní. Nezapomeňte za-
hrádku zalévat,bude vás dlouho 
těšit.

Šikovné ruce
Bylinková zahrada na 

parapetu okna S překvapením jsem nedávno 
zjistil, jak malé procento zná-

mých ví o tom, že v bezprostřední 
blízkosti Brna se nachází zřícenina 
Obřanského hradu. Je pravdou, že 
na tomto hrádku zub času zapra-
coval opravdu dokonale, ale jedná 
se rozhodně o příjemný a oboha-
cující výlet.

Začít můžeme například u ho-
telu Velká Klajdovka, kam se po-
hodlně dopravíme pomocí MHD 
třeba ze Staré Osady. 

Žlutá značka nás cestou občas-
ných výhledů dovede až za vysílač 
Hády, kde odbočíme na modrou. 
K samotnému hradu je nutné pa-
radoxně poněkud sestoupit, což 
nebývá při hradní turistice úplně 
zvykem. Prohlídka samotného 
místa nám mnoho času nezabere, 
z hrádku zbyly opravdu jen trosky. 
Není divu, dle historiků totiž zanikl 
již ve 14. nebo 15. století.

Operovala z něj totiž jistá lou-
peživá tlupa, jejímuž řádění se 
rozhodli učinit přítrž brněnští 
měšťané. Věřte nebo ne, roman-

tika středověkých bájí na vás při 
návštěvě místa rozhodně dýchne.

Podpořit (a vylepšit dojem z vý-
letu) ji můžete ještě prohlídkou ča-
rokrásných Obřan. Tam pokračuje 
modrá značka, trasa je poněkud 
náročná, takže není praktické ji 
absolvovat například za mokra – to 
by mohl být sestup rychlejší, než 
by bylo milé.

Nicméně věřte, že Obřany stojí 
za to. Jedna z nejkouzelnějších 
brněnských městských částí vás 
v čase vrátí o pěkných pár desítek 
let zpátky. Výlet můžete zakon-
čit třeba u staré textilky, od které 
pak vyrazíte pomocí MHD zpět do 
21. století.

Martin Lísal

Od středy 20. 3. mohou Jihomoravané využívat zdarma 
služeb nové instituce Centrum vzdělávání všem. Pomů-
že jim zorientovat se na trhu celoživotního vzdělávání 
a podpoří je v rozvoji kariéry. 

Centrum vzdělávání všem Zápisník starosty

Centrum vzdělávání všem (CVV) vzniklo jako výsledek dlouholeté 
snahy kraje a Rady pro rozvoj lidských zdrojů, za cíl si klade zlepšit přístup 
obyvatel Jihomoravského kraje k dalšímu vzdělávání a  řešit zhoršující 
se nezaměstnanost v kraji. V rámci celé České republiky jde o ojedinělý 
projekt kombinující kariérní poradenství, zprostředkování stáží a data-
bázi celoživotního vzdělávání v kraji. Centrum sídlí v areálu Střední školy 
stavebních řemesel Brno-Bosonohy na Pražské ulici a jeho služby budou 
občanům zdarma dostupné online, po telefonu nebo emailu a osobně. 

Centrum poskytuje v první řadě individuální kariérní poradenství. 
„Tyto konzultace s prvky koučingu mají pomoci těm, kteří nejsou spo-
kojeni nebo si nevědí rady s kariérou nebo životem obecně,“ vysvětluje 
ředitelka CVV Beáta Holá. Zájemcům se bude zdarma věnovat tým 
odborných poradců, jejichž cílem je najít společnou cestu k lepšímu 
uplatnění, změně profesní dráhy nebo při složitých profesně-osobních 
rozhodnutích.

CVV provozuje internetovou databázi www.vzdelavanivsem.cz 
s přehlednou nabídkou celoživotního vzdělávání z celého Jihomorav-
ského kraje. Databáze pomůže klientům snáze se zorientovat a najít 
informace o tom, kde mohou získat potřebnou rekvalifikaci nebo další 
vzdělání. 

Projekt Centra vzdělávání všem je realizován Střední školou stavebních 
řemesel Brno-Bosonohy ve spolupráci s Code Creator, s.r.o. a financován 
je  v rámci OP VK MŠMT ČR, oblast podpory 3.1. a z rozpočtu Jihomo-
ravského  kraje. 

(Dokončení ze str. 1)
Jinak se naše městská část na-

dále potýká s drobnými problémy 
typu neustále mizejících igelito-
vých sáčků u odpadkových košů 
a podobně. Je to nepochybně mr-
zuté a poněkud unavující, ale na 
druhou stranu by mohlo být i hůř. 
Například, až zase začnou mizet 
celé koše, (což už tu mimochodem 
také bylo). S následky vandalismu 
bojují asi všude, nejsme výjimkou.

Občas si tak říkám, jak by bylo 
parádní, kdybychom jeden jediný 
měsíc nemuseli řešit nic podobné-
ho. Nebo alespoň čtrnáct dní. Že by 
nikdo nic nerozbil, neposprejoval, 
neukradl... Ale to bych asi po někte-
rých „spoluobčanech“ chtěl moc. 
Naštěstí většina starolískoveckých 
občanů patří k těm slušným. A za 
to vám také upřímně děkuji a vážím 
si toho. Je jen škoda, že ta menšina 
„darebů“ nám všem svým konáním 
znepříjemňuje život.

Proto vám přeji co nejmíň „dare-
bů“, co nejpříjemnější prožití druhé 
poloviny dubna a konečně i pří-
chod netrpělivě očekávaného jara.

Váš starosta Vladan Krásný
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Střípky z rady
Informace z usnesení 74. Rady 

MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
20. 2. 2013

 – doporučila ZMČ souhlasit 
s návrhem novely obecně zá-
vazné vyhlášky, kterou  se  mění   
a  doplňuje  OZV statutárního 
města Brna č. 21/2009, o pravi-
dlech pro pohyb psů na veřej-
ných prostranstvích, za účelem 
zabezpečení  místních  záležitos-
tí  veřejného  pořádku

 – schválila pro zajištění veřejné 
zakázky malého rozsahu „Rekon-
strukce vyvýšených záhonů před 
ZŠ Bosonožská“, podle předlože-
né cenové nabídky zhotovitele 
Svoboda a syn, s.r.o.

 – souhlasila s uhrazením škodní 
události – úraz při zimní údržbě, 
poškozené, bytem Kyjevská 7, 
z pojištění odpovědnosti za 
škodu

 – schválila změnu věcné skladby 
nákladů projektu č. 1270049 / 09 
9 500 12 00101 „Přírodní zahra-
da s přírodními herními prvky“ 
a podání žádosti o změnu reali-
zace projektu poskytovateli na-
dačního příspěvku Nadace OKD

 – souhlasila s použitím loga měst-
ské části Brno-Starý Lískovec na 
nově připravovaný web MČ Br-
no-Bohunice

 – schválila dodatek ke stávající 
smlouvě o zřízení a vedení běž-
ného účtu s Komerční bankou

 – schválila RO č. 6, které je přílo-
hou tohoto bodu jednání

 – schválila opravy  prostor v ma-
teřských školách Labská 7, Kos-
monautů 2, Bosonožská 4, Brno, 
které neodpovídají hygienickým 
požadavkům dle Krajské hygie-
nické stanice Jihomoravského 
Kraje

 – schválila uzavření Smlouvy 
o vzájemné propagaci; před-
mětem této smlouvy je zajištění 
vzájemné propagace a reklamy 
obou smluvních stran v rámci 
projektu „Děti dětem – Kometa 
městu“

 – doporučila ZMČ souhlasit s po-
dáním žádosti o dotaci z rozpoč-
tu JMK v souladu s „Dotačním 
programem Jihomoravského 
kraje na požární techniku a věc-
né prostředky k řešení mimořád-
ných událostí jednotek sborů 
dobrovolných hasičů města 
a obcí Jihomoravského kraje 
na období 2013–2016

 – udělila souhlas k nabytí nepe-
něžního daru pro základní školu 
Brno, Bosonožská 9

Informace z usnesení 75. Rady 
MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 
6. 3. 2013

 – souhlasila s tím, aby pro realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 19, 
situovaném v 5. podlaží domu 
č.o. 29, na ulici Labská v Brně“  byl 
vybrán uchazeč: Šustr Vratislav

 – souhlasila s tím, aby pro realiza-
ci veřejné zakázky malého rozsa-
hu „Provedení oprav v bytě č. 14, 
situovaném ve 3. podlaží domu 
č.o. 2, na ulici Kurská v Brně“  byl 
vybrán uchazeč: Presl, s.r.o.

 – souhlasila s tím, aby pro rea-
lizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu „Provedení oprav v bytě 
č. 40, situovaném v 8. 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 realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu 
„Provedení oprav v bytě č. 5, situ-
ovaném v 1. podlaží domu č.o. 3, 
na ulici Sevastopolská v Brně“  byl 
vybrán uchazeč: Waler, spol. s r.o.

 – neschválila finanční podíl na 
opravu bytového jádra v bytě 
č. 22, Sevastopolská č.o. 7

 – schválila finanční podíl na opra-
vu bytového jádra v bytě č. 33, 
Sevastopolská č.o. 9

 – schválila vymáhání  peněžitých 
pohledávek, které tvoří nedo-
platky na nájemném a úhradách 
za plnění poskytovaná v souvis-
losti s užíváním bytu, Vltavská  
č.o. 2, byt č.3

 – schválila vymáhání  peněžitých 
pohledávek, které tvoří nedo-
platky na nájemném a úhradách 
za plnění poskytovaná v souvis-
losti s užíváním bytu, Sevasto-
polská č.o. 3, byt č. 28

 – schválila uzavření smlouvy 
o dílo č. 09 9 400 13 00019; před-
mětem smlouvy je provedení 
díla spočívajícího v opravách či 
úpravách v bytě č. 19, Labská 
č.o. 29

 – schválila uzavření smlouvy o dílo 
č. 09 9 400 13 00021; předmětem 
smlouvy je provedení díla spočí-
vajícího v opravách či úpravách 
v bytě č. 14, Kurská č.o. 2

 – schválila uzavření smlouvy 
o dílo č. 09 9 400 13 00020; před-

mětem smlouvy je provedení 
díla spočívajícího v opravách či 
úpravách v bytě č. 40, o velikosti 
3+1, Sevastopolská č.o. 3

 – schválila uzavření smlouvy 
o dílo č. 09 9 400 13 00022; před-
mětem smlouvy je provedení 
díla spočívajícího v opravách či 
úpravách v bytě č. 5, o velikosti 
2+1, Sevastopolská č.o. 3

 – schválila Dodatek č. 7 ke smlou-
vě o nájmu nebytových prostor 
č. 09 2 500 04 00030

 – neschválila refundaci nákladů 
stavebních úprav v bytě č.2, 
Labská č.o.35

 – schválila výměnu bytu č. 19, Kur-
ská č.o. 8 za volný byt č. 3, Kurská 
č.o. 8; souhlasila s pronájmem 
bytu č. 3, Kurská č.o. 8; schválila 
uzavření smlouvy o nájmu bytu

 – schválila uzavření Smlouvy 
o nájmu bytu k bytu č. 9, Kur-
ská č.o. 8

 – schválila uzavření Dodatku č. 1 
ke smlouvě o nájmu bytu k bytu 
č. 45, Ulice Kosmonautů č.o. 17

 – schválila uzavření Dodatku č. 2 
ke smlouvě o nájmu bytu k bytu 
č. 8, Kurská č.o. 8

 – schválila uzavření Dodatku č. 2 
ke smlouvě o nájmu bytu k bytu 
č. 11, Kurská č.o. 8

 – souhlasila se seznamem žada-
telů o sociální byt, a to v souladu 
se Statutem sociálního bytu, kte-
rý je součástí Pravidel pronájmu 
bytů v domech v majetku města 
Brna a podmínek zajišťování by-
tové náhrady

 – vzala na vědomí, že Bytová 
a dislokační komise určila, že byt 
č. 3, Kurská  č.o. 8 bude pronajat 
jako předem opravený – nutné 
opravy do 50 tis. Kč a byt č.32, 
Dunajská č.o. 39 bude pronajat 
jako předem opravený

 – souhlasila s Dohodou č. 09 
9 400 13 00008  o zániku nájmu 
bytu k bytu č. 42, Ulice Kosmo-
nautů č.o. 19

 – souhlasila s podnájmem bytu 
č. 20, Sevastopolská č.o. 9, na 
dobu určitou od 15. 3. 2013 do 
14. 3. 2014

 – schválila znění stížnosti na pro-
voz, doručování zásilek a další 
služby pobočky Brno 25 Čes-
ké pošty, s. p. v Brně, se sídlem 
U Pošty 16

 – souhlasila s uzavřením smlou-
vy o nájmu nemovitosti na pro-
nájem ideálního podílu (1/16) 

pozemku garážového dvora 
zbudovaného na pozemku p. 
č. KN 1665/4 k. ú. Starý Lískovec

 – schválila uzavření dohody 
o skončení nájmu ideálního po-
dílu (1/26) pozemku p. č. 2635 
k. ú. Starý Lískovec – garážový 
dvůr při ul. Kyjevské o celkové 
výměře 393 m2 podle smlouvy 
čj. 09 2 500 99 01041; schválila 
uzavření smlouvy o nájmu ne-
movitosti na pronájem ideálního 
podílu 1/26 pozemku p. č. 2635 
k. ú. Starý Lískovec pod  gará-
žovým dvorem při ul. Kyjevské

 – schválila smlouvu o dílo č. 09 
9 500 13 00022; předmět smlou-
vy – Rekonstrukce vyvýšených 
záhonů před ZŠ Bosonožská  

 – vzala na vědomí vyjádření 
Společenství vlastníků Dunajská 
27 k usnesení 63. schůze Rady 
městské části Brno-Starý Lísko-
vec – Oplocení  ve veřejné zeleni 
p.č. 2341 k.ú. Starý Lískovec

 – souhlasila se skácením dřevin 
uvedených v inventarizaci a oce-
nění dřevin projektové doku-
mentace „Návrh rekonstrukce 
vyvýšených záhonů před ZŠ 
Bosonožská“

 – souhlasila se zadávacími pod-
mínkami pro realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu Kontro-
la a údržba dětských hřišť v MČ 
Brno-Starý Lískovec

 – souhlasila s projektovou doku-
mentací a s realizací stavebních 
prací „Stavební úpravy adminis-
trativní budovy Oderská 4, Brno-
-Starý Lískovec“, s textem výzvy 
k podání nabídky na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu 
,,Stavební úpravy administrativ-
ní budovy Oderská 4, Brno-Starý 
Lískovec“ a oslovením uchazečů 
k podání cenové nabídky

 – souhlasila s realizací veřejné 
zakázky malého rozsahu ,,Opra-
va oplocení MŠ Labská, Brno- 
-Starý Lískovec“, s textem výzvy 
k podání nabídky na realizaci 
a s oslovením uchazečů k podání 
cenové nabídky

 – souhlasila s realizací veřej-
né zakázky malého rozsahu 
„Projektová dokumentace  
na vzduchotechniku bazénové 
haly ZŠ Labská, Brno-Starý Lís-
kovec“, s textem výzvy k podání 
nabídky na realizaci a s oslove-
ním uchazečů k podání cenové 
nabídky
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 � KinderGarten Brno Campus, soukromá anglická mateřská škola, 
otevírá již další ze sítě svých poboček, jenž se nachází po celé ČR. 
Zajišťujeme péči pro děti od 18 měsíců do 6 let, výuka probíhá v ang-
lickém jazyce. Další informace Vám rádi sdělíme na tel. č. 774 222 060 
nebo www.kindergarten.cz

 � Prodám novostavbu nízkoenergetického, bezbariérového RD v Milo-
nicích u Mikulova, v sousedství Novomlýnských jezer. Dispozice 3+kk, 
71m2 podlah. plochy, na parcele 445 m2. Vhodné k rekreaci i trvalému 
bydlení. Cena 1,95mil. Kč. Tel.: 734 378 755.

 � Počítačové služby, kvalitně, levně. 608 880 107 www.bedna.cz

 � Vyměním OB 3+1 v Líšni, pěkný, nájem včetně služeb 5 800 Kč + 
inkaso za OB 2+kk nebo 2+1. Doplatek nežádám. Tel. 777 271 226

 � Práce? Láska? Rodina? Budoucnost? Příjemné povídání u karet, kde 
nahlédnete zblízka pod pokličku svých starostí i radostí. Zavedená 
kartářka z Brna. Tel. 608 522 394.

 � Elektrikář a hodinový manžel. Sítě proti holubům, drobné i větší 
řemeslné práce, montážní práce a další. Daniel Srnec, tel: 776 123 129, 
Oblá 35, Brno-Nový Lískovec, www.daniel-srnec@kvalitniremeslnik.cz

 �Mechanické práce, realizace STK, dodavatelsky klempířské a lakýr-
nické práce. Prodej náhradních dílů na objednávku. Tel. 603966853, 
Klobásova 2.

 � Zánovní stěna do dětského pokoje s psacím stolem. Cena dohodou. 
Mobil 722 066 156

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

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

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

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

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

Inzerce

STAROLÍSKOVECKÝ ZPRAVODAJ • Vydává statutární město Brno, MČ Starý Lískovec, Klobásova 9 • 10–12 vydání ročně • IČO 4499278509 • Tel.: 547 139 220 • 
Registrováno pod číslem MK ČR E12 092 • Šéfredaktor: Martin Lísal • Den vydání 12. 4. 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

Čistírna oděvů, mandlování prádla ve St. Lískovci
Karpatská 5, tel.: 605 852 267, po–pá 14.00–17.00, 

www.kolinkova.webnode.cz

Den Země 
Pátek 26. 4.2013  
16, 00 – 18, 30 

Hravé odpoledne pro rodiče a jejich děti. 
Čekají na vás hry, nápady a tvoření z odpadových a přírodních materiálu,  

předení na kolovrátku, plstění ovčí vlny, 
pečení dalamánků, kuřátka a jiná živá zvířátka… 

 
Na výtvarnou dílnu si doneste s sebou starý hrnek, hrnec nebo pokličku. 

 
Vstupné 20 Kč za osobu. 

 
Další informace: 

pracoviště Linka, Kosmonautů 4, 625 00 Brno, Kristýna Marková,  
tel. kancelář: 547 223 074, 

 mobilní:605 035 256 , 
 e-mail: kisa@luzanky.cz 

 

                                               

                                                                                                   

NA SETKÁNÍ OBČANŮ U PŘÍLEŽITOSTI 68. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
MĚSTA BRNA A STARÉHO LÍSKOVCE,

KTERÉ SE USKUTEČNÍ 25. DUBNA 2013 V 16.30
 

U POMNÍKU NA TOČNÉ ULICI

SPOLEČNĚ S VÁMI CHCEME PŘIPOMENOUT A UCTÍT PAMÁTKU 
 OBĚTÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY A UDÁLOSTÍ PŘI OSVOBOZOVÁNÍ 

MĚSTA BRNA A STARÉHO LÍSKOVCE

  

Za občany vás k účasti srdečně zvou 
Věra Hádlíková – Ondrášková 

a Rostislav Maleňák, zastupitel Starého Lískovce  

Pozvánka
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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

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.

WWW.NDBRNO.CZ

Národní divadlo Brno, Dvořákova 11, 657 70 Brno
Tel.: 542 158 120, e-mail: obchodni@ndbrno.cz

NA PREMIÉRY NÁRODNÍHO DIVADLA 
BRNO ZA NEUVĚŘITELNÝCH:HHH:::::

P R A V I D L A • Držitelům této unikátní Karty KK umožníme vstup na všechny pre-
miéry NDB v sezoně 2013/2014 • Karta KK je platná na premiéry Mahenova divadla, 
Janáčkova divadla a Divadla Reduta • Platnost karty je od 1. 9. 2013 do 30. 6. 2014 • Kar-
ta funguje jako platná vstupenka pro jednu osobu • Držitele Karty KK usadí uvaděčka 
v hledišti na jakékoliv volné místo, po obsazení sedadel diváků s platnými vstupenkami 
• Platná vstupenka má vždy přednost před Kartou KK • Rádi bychom Vás upozornili na 
možnost obsazení celého hlediště diváky s platnými vstupenkami.  Omlouváme se, ale 
v tomto případě není na Vaši Kartu KK volné sedadlo.

Dovolujeme si pozvat všechny věkové kategorie na

traDiční pálení čaroDějnic
dne 30. 4. 2013 od 17.00 hodin na hotel Myslivna

Zábava je spojená s hudebním programem DJe Scénica,  
s opékáním buřtů a s mnoha jinými dobrotami. 
Můžete se těšit na soutěž o nejvěrohodnější čarodějnici 
a další atrakce. Vstup volný, dobrou náladu a košťata s sebou!
Těší se na Vás tým hotelu Myslivna !

tel.: 547 107 555 (556)          e-mail: info@hotelmyslivna.cz

Tel.: 604 850 396
žaluzie.hanák@seznam.cz

Dále provádíme rekonstrukce bytů, 
koupelen, malby, pokládky podlah

žaluzie, opravy žaluzií,
sítě a dveře proti hmyzu

Žaluzie Hanák

Drogerie Jitka Piknová
Příčky 3a Starý Lískovec

Znáte nás již 

22 let
SLEVY každý den, nyní 

laky na nehty 2+1 zdarma
DÁREK – slevový kupon na

www.drogerie.wz.cz

Na NOVÉ POVRCHOVĚ POŠKOZENÉ  
● chladničky ●  pračky ● 

●  Myčky ●  sporáky ● 
●  kUchyŇskÉ VEsTaVBy ●

ZDARMA

Brno, Křenová 19
(areál bývalé Mosilany) tel.: 543 235 156

www.chladservis.cz 

odvoz starého spotřebiče

SLEVA 
až 5000 Kč

VYSTAVENO
SPOTŘEBIČŮ 500

PRODEJ, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

Čerpací stanice a mycí linka 
mgr. pavel semerád 
10% sleva na všechny 
mycí programy

Komfortní mytí..........................
nástřik aktivní pěny
2x mytí kartáči se šamponem, mytí kol
oplach s voskem, 2x sušení 

Kompletní mytí ..........................
2x mytí kartáči se šamponem,  
mytí kol, oplach s voskem, 2x sušení

rychlé mytí se sušením ............
1x mytí kartáči se šamponem,  
mytí kol, oplach s voskem, 2x sušení 

rychlé mytí .................................
2x mytí kartáči, mytí kol,  
oplach s voskem

1.

2.

3.

4.

provozovna: Kamenice 1a, Brno-Bohunice 625 00
                          (areál fakultní nemocnice Brno) 
najdete nás mezi Kauflandem a Kampusem mu. 
pro poskytnutí slevy je potřeba předložit tento kupón. 

akce platí do konce května 2013! 
platí pouze pro vozidla s maximálními rozměry 280x230x600 cm.

189 kč
169 kč

143 kč

116 kč

89 kč

159 kč

129 kč

99 kč

Brno-střed, Bohunice, 
Starý Lískovec, Útěchov

tel.: 774 458 060
inzerce@zpravodajebrno.cz

A nejen to, více informací na

www.promoBRNO.cz

Příjem inzerce do zpravodajů
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Milujete své auto?

PEMM BRNO s. r. o.
Jihlavská 27, 625 00  Brno-Bohunice
vjezd do autocentra Kia z ulice Pod nemocnicí

EfficientGrip
Performance

EfficientGrip
Compact

SP Sport
Bluresponse

VÁŠ AUTO-MOTO
PNEUSERVIS

My také!

Pojištìní pneumatik 
a asistenèní služby 
po celé Evropì.

NOVINKA

za 199,-

Těšíme se na vaši návštěvu!

My také!My také!

e-shop   www.pneubrno.cz

547 423 068-69      pneu@pemm.cz      www.pemm.cz

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

SLEVY !!!

KADERNICTVÍ

DÁMSKÉ
PÁNSKÉ

DETSKÉ

Mikuláškovo nám. 12 
(zezadu za vinotékou)

Tel . 515 548 333
Mob. 776 031 462

 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

CITOM interiér
Libor Tomešek

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

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

sítě proti hmyzu…
garážová vrata

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

rekonStrukce koupelen

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

Pompova 4

BRNO

prodej 
jablek
přímo od pěstitele
za nejlepší ceny v brně

Sady Starý LíSkovec
ovocnářské družstvo

  Martina Ševčíka 46 
  Brno-Starý Lískovec

Otevírací doba prodejny 
po–pá 8–17, so 8–12

Tel.: 547 222 333, 774 166 585
www.jablka.cz

 LIS105




