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Poplatky za komunální odpad

Vážení spoluobčané, 
prázdniny, k nelibosti nás všech 

a hlavně pak dětí, utekly jako voda. 
Nezbylo tedy nic jiného, než v prv-
ní den školního roku obejít všech-
ny naše základní školy a splnit 
povinnost  přivítat  naše starolís-
kovecké  děti zpět do školy.  Je to 
povinnost každoroční, ale patří 
k těm příjemným a milým. Zvláště 
pak přivítání všech prvňáčků, kteří 
poprvé zamířili do školních lavic. 
Ještě tedy jednou zde, na tomto 
místě, je srdečně vítám a přeji jim 
krásný první rok ve škole. Všem 
ostatním žákům přeji hodně úspě-
chů a trpělivosti, vůle a snahy. Pe-
dagogům velkou dávku trpělivosti 
a rodičům radost nad známkami 
a novými znalostmi svých ratolestí. 
Přesto, že prázdniny jsou čas od-
počinku, na našem úřadě tomu 
bylo letos zcela opačně. Jak jis-
tě víte, Úřad městské části jsme 
přestěhovali z už nevyhovujících 
prostor na Klobásově ulici do 
nově upravených prostor na uli-
ci Oderská 4.  Veškeré stěhová-
ní jsme museli stihnout během 
14 dnů a byl to opravdu velký 
oříšek, který se naštěstí za vypětí 
všech sil našich pracovníků, po-
dařilo zvládnout. Důvodů, které 

Zápisník starosty
z věcí, které nám tato 
technika umožní, bude 
i to, že budeme vysílat 
online přenosy ze zasedá-
ní zastupitelstva. O tom, 
jestli se nám „nová“ rad-
nice povedla, se budete 
moci přesvědčit sami 

a to na „Dni otevřených dve-
ří“, 26. září od 12.00 do 20.00. 
Ale nejen na samé radnici se usi-
lovně pracovalo. Během prázdnin 
se podařilo stihnout vybudovat 
přístavbu v mateřské školce na 
ulici Kosmonautů a vytvořit tak 
další třídu pro naše předškoláky. 
Výsledek je výborný a jak paní ře-
ditelka, tak i rodiče, si novou třídu 
velmi pochvalují. Je to další krok 
pro vyřešení nedostatku míst v na-
šich školkách. Za posledních pár 
let se nám podařilo v naší městské 
části navýšit stav míst v mateř-
ských školkách o tolik že věřím, že 
lednový zápis na začátku příštího 
roku se snad už obejde bez vel-
kého „převisu“ nepřijatých dětí. 
Další záležitostí, z které mám 
radost, je to, že se podařilo pře-
svědčit Brněnské komunikace a.s. 
o tom, že neustálé „flikování“ 
a místní opravování děravých 
chodníků k ničemu nevede a že 

nás k přestěhování vedly, 
bylo mnoho a nemůžu je 
všechny rozepisovat. Od 
technického stavu staré 
budovy, přes absenci 
počítačové sítě, naprostý 
nedostatek prostor pro 
archivaci dokumentů 
a hlavně naprostá „bariérovost“ 
budovy. Rekonstrukce budovy na 
Klobásové by byla velmi náročná 
a hlavně by stála desítky milionů 
korun. Proto jsme využili možnos-
ti, že firma Gemma, léta působící 
na Oderské 4, se rozhodla tento 
prostor opustit a rozhodli se tuto 
budovu využít jako sídlo nové 
radnice s mnohanásobně nižšími 
náklady, než by stála rekonstrukce 
staré radnice. V nové budově jsme 
získali nejen dostatek prostoru, 
kvalitního technického zázemí, ale 
hlavně plně bezbariérový přístup 
ke všem prostorám. Současně se 
podařilo vytvořit „multifunkční 
místnost“, která bude sloužit jak 
pro zasedání zastupitelstva, pro 
vítání občánků, svatby. Může být 
využita i pro různé schůze našich 
seniorů a posezení s občany, pro-
mítání, různé přednášky a podob-
ně. Místnost je vybavena moderní 
multimediální technikou a jednou 

je potřeba provádět plošné 
kompletní rekonstrukce celých 
chodníků. Stejně tak, jako v loni 
byly zrekonstruovány chodníky 
na části ulic Dunajská, Oderská, 
letos byla provedena plošná re-
konstrukce celé ulice Krymská. 
Navíc, kdo chodí pěšky do Bo-
hunické nemocnice či Campusu 
ví, že stejná plošná oprava byla 
provedena i podél nemocnice na 
ulici Jihlavská, takže dnes už třeba 
s kočárkem není návštěva nemoc-
nice po dešti takový „horor“, ja-
kým byla před touto rekonstrukcí.  
V současné době začala plošná 
oprava chodníku na ulici Kyjevská.
Na závěr bych vás chtěl všechny 
upozornit, že jsme se rozhodli 
pro starolískovecké občany zajis-
tit možnost účasti v elektronické 
aukci energií. Všechny informace 
naleznete na jiném místě tohoto 
vydání Starolískoveckého zpravo-
daje.  V každém případě, zkušenos-
ti z jiných měst a obcí napovídají, 
že tato „elektronická aukce“ může 
občanům přinést velkou úsporu 
nákladů na plyn a elektřinu. 

Vážení spoluobčané, přeji vám 
klid pohodu a ještě hodně po-
prázdninového slunce.

Váš starosta  Vladan Krásný

Příjezd k úřadu je ze zadní (severní) strany budovy – ulice Oderská, kde se 
invalidní občané po vyznačené trase dostanou k hlavnímu vchodu do úřadu 
(se zvonkem na podatelnu úřadu).

Informace pro handicapované spoluobčany
Rádi bychom Vás informovali o stavu výběru poplatku v letošním roce; 

zejména pak chceme poděkovat všem, kteří řádně a včas splnili svoji 
poplatkovou a ohlašovací povinnost.

K datu 3. 9. 2013 již splnilo svoji poplatkovou povinnost 355 111 osob 
z celkového počtu 385 000 poplatníků. K dnešnímu dni bylo vybráno 
na úhradu poplatku celkem 239,7 milionů Kč. Tato částka tvoří 92,2 % 
z celkové částky 260 mil. Kč, předpokládané v příjmové části rozpočtu 
města pro letošní rok.

Pokladnami prošlo 54 % této částky (128,5 mil. Kč), bankovními převody 
z účtů 44 % plateb (105,5 mil. Kč), poštovními poukázkami poplatníci 
zaslali 2 % plateb (5,7 mil. Kč). Z uvedeného vyčíslení vyplývá, že navýšení 
poplatku v r. 2013 nemělo zásadní vliv na procentuelní výběr z celkové 
příjmové částky, který je obdobný jako v uplynulých letech. Navýšení 
nemělo vliv ani na úroveň třídění ve městě Brně a celkově je monitorován 
trend snižování množství odpadů.

V současné době správce daně zahájil veškeré úkony v rámci upo-
mínkového řízení (tj. příprava platebních výměrů, příp. hromadných 
předpisných seznamů, s vyměřeným zvýšením za pozdní úhradu) zamě-
řené na skupinu dlužníků. Z praxe předchozích let lze předpokládat, že 
na základě upomínkového řízení bude chybějící částka zcela vybrána.

Sazbu poplatku, skupiny poplatníků, osvobození od poplatku, ohla-
šovací povinnost, znění Obecně závazné vyhlášky Statutárního města 
Brna č. 12/2012 a další podrobné informace najdete na našich stránkách 
http://www.brno.cz/odpady.

Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna
Oddělení správy poplatku za komunální odpadU z á v ě r k a  p ř í š t í h o  č í s l a  j e  9 .  1 0 .  2 0 1 3
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky se budou konat v pátek 25. října 2013 od 
14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 26. října 2013 od 8.00 
do 14.00 hod. 

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi 
svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským 
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním 
pasem České republiky anebo cestovní průkazem. Neprokáže-li volič 
svou totožnost a státní občanství ČR potřebnými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.

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

Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději ve čtvrtek 24. října 
2013.

Voličské průkazy 
Volič, který nebude moci volit v okrsku, kam podle trvalého bydliště 

přísluší, může, je-li občanem Městské části Brno-Starý Lískovec, požádat 
Úřad městské části Brno-Starý Lískovec, Oderská 4, Brno o vydání volič-
ského průkazu. Voličský průkaz pak opravňuje voliče ve dnech voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k hlasování v jakémkoliv volebním 
okrsku na území České republiky i v jakémkoliv zvláštním volebním 
okrsku v zahraničí. 

O vydání voličského průkazu může volič požádat na úřadě městské 
části osobně do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 23. říj-
na 2013 do 16.00 hodin. Volič prokáže svou totožnost a uvede veškeré 
potřebné údaje.

Pověření pracovníci úřadu městské části smí voličský průkaz předat 
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče nejdříve 10. října 2013. Voličský průkaz je také možné 
zaslat poštou na adresu, kterou volič uvede.

O vydání voličského průkazu je také možno požádat písemným 
podáním, v tom případě musí být žádost úřadu doručena nejpozději 
18. října 2013. 

V žádosti je třeba uvést jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého 
pobytu voliče a datum podání žádosti. Dále volič uvede, zda voličský 
průkaz vyzvedne na úřadě osobně, případně připojí adresu, kam má být 
voličský průkaz zaslán. Podpis voliče na žádosti musí být úředně ověřen.

Ověření podpisu na úřadě městské části je pro účely voleb osvobozeno 
od správního poplatku.

Další formou písemné žádosti je žádost v elektronické podobě pode-
psaná uznávaným elektronickým podpisem voliče a dále žádost zaslaná 
prostřednictvím datové schránky. 

Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je 
povinen po prokázání totožnosti a státního občanství ČR tento průkaz 
okrskové volební komisi odevzdat.

Volba mimo volební místnost
Volič bude mít opět možnost požádat úřad městské části ze závažných, 

zejména zdravotních důvodů, aby mohl volit mimo volební místnost, 
pouze však v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková 
volební komise zřízena. Komise pak vyšle v dohodnutém čase k voliči 
své členy s přenosnou volební schránkou.  

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

-nov-

V průběhu roku 2013 došlo v Městské části Brno-Starý Lískovec ke 
zmenšení počtu volebních okrsků ze čtrnácti na dvanáct.

V souvislosti s tím bylo také změněno zařazení ulic, případně i domů 
do jednotlivých okrsků. Proto doporučuji, abyste si pročetli v tomto 
zpravodaji zveřejněnou „Informaci o počtu a sídlech volebních okrsků“. 

Volební okrsky budou stejně jako dřív rozmístěny na základních 
školách.  Vyhnete se přecházení z jedné školy na druhou, abyste mohli 
realizovat svoje volební právo.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
v MČ Brno-Starý Lískovec

Volební okrsek č. 207
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Mikuláškovo náměstí; Osová; Palachovo náměstí; U Penzionu

Volební okrsek č. 208
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Čermákova; Elišky Přemyslovny; Máchalova; Pod Školou; Svah; 
Šoustalova; U Leskavy 

Volební okrsek č. 209
volební místnost:  ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: U Pošty; ulice Kosmonautů 1–9 lichá

Volební okrsek č. 210
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Hermannova; Klobásova; ulice Kosmonautů 11–15; Kroupova 2–40; 
Malešovská; Malostranská; Martina Ševčíka; Příčky; Pšikalova; Točná

Volební okrsek č. 211
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Jemelkova 1–8, 10–18 sudá, Karpatská, Kroupova 42–108, U Hřiště 
1, 7, 2–22 sudá, ulice Kosmonautů 2, 17–23, Valašská

Volební okrsek č. 212
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Sevastopolská; Bosonožská 1–11

Volební okrsek č. 213
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská 13–17; Krymská 3–15; Irkutská

Volební okrsek č. 214
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Jemelkova 9–17 lichá, 20–79; Krymská 1; Kurská; Kyjevská

Volební okrsek č. 215
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Oderská, Vltavská 5–13 lichá, Vltavská 2–8 sudá

Volební okrsek č. 216
volební místnost:  ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 1–25, U Hřiště 9–13 lichá, Vltavská 1, 3

Volební okrsek č. 217
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 27–45, Labská 31–37, U Hřiště 15, 17

Volební okrsek č. 218
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Labská 1–29, Vltavská 15–21 lichá

Vladan Krásný
starosta MČ Brno-Starý Lískovec
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Město poskytuje půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území 
města Brna půjčky s 3% úrokovou sazbou na opravu 
a modernizaci bytových a rodinných domů a bytových 
jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje prostřednictvím 
Bytového odboru Magistrátu města Brna dvakrát ročně 
výběrové řízení.

Výběrové řízení je zveřejněno 
na úředních deskách města 

a městských částí a na interneto-
vé adrese www.brno.cz (Správa 
města > Magistrát města Brna > 
Úsek hospodářský > Bytový odbor 
>Půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
města Brna).

O půjčku, která bude poskyto-
vána na jaře 2014, mohou vlast-
níci nemovitostí požádat v termí-
nech od 1. 9. do 15. 10. 2013 a od 
1. 12. 2013 do 15. 1. 2014. Žádosti 
na předepsaném formuláři jsou 
přijímány na Bytovém odboru na 
Malinovského nám. 3 nebo na úřa-
dech městských částí, na jejímž 
území se opravovaná nemovitost 
nachází. Formuláře jsou k dispozici 
na všech úřadech, kde se žádosti 
podávají, a na výše uvedené inter-
netové adrese.

K zajištění půjček z Fondu roz-
voje bydlení nepožaduje město 
ručitele. Tyto půjčky jsou jištěny 
zřízením zástavního práva k opra-
vované nemovitosti ve prospěch 
města po dobu splácení. Výběr 
žadatelů o půjčku provádí Ko-
mise bydlení Rady města Brna. 
O výsledku výběrového řízení jsou 
všichni žadatelé písemně vyrozu-

účel půjčky lhůta splatnosti horní hranice půjčky

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

zřízení plynového, elektrického nebo jiného ekologického 
topení ve stávajícím bytě

5 let 60 tis. Kč/byt. jednotku

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

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

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

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

5 let 120 tis. Kč/byt. jednotku

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

5 let 80 tis. Kč/byt. jednotku

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

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

8 let 400 tis. Kč/byt. jednotku

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

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

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

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

měni prostřednictvím Bytového 
odboru Magistrátu města Brna. Do 
výběrového řízení nejsou zařazo-
váni žadatelé, kteří již k předmětné 
nemovitosti zřídili zástavní právo 
nebo jiný obdobný závazek.

Smlouvu o půjčce vyhotoví By-
tový odbor zdarma a poplatky za 
vedení účtu hradí město.

Finanční prostředky čerpá ža-
datel dle konkrétních účelů na 
základě faktur nebo paragonů, 
a to po dobu 6 měsíců až 1 roku 
od otevření účtu. Po uplynutí 
6 měsíců od otevření účtu zahájí 
splácení formou měsíčních splá-
tek. Po úplném splacení půjčky 
připraví Bytový odbor podklady 
k provedení výmazu zástavního 
práva v katastru nemovitostí. Půjč-

ku je možno žádat na více účelů 
v jednom termínu. Půjčku nelze 
získat opakovaně na jeden účel 
na stejnou nemovitost před spla-
cením dříve poskytnuté půjčky na 
tento účel.

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

Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB

Poděkování za novou třídu
Vážený pane starosto,
dovolte, abychom celému ve-

dení radnice jménem rodičů a dětí 
navštěvující Mateřskou školku Kos-
monautů 2 poděkovali za vybu-
dování nové třídy, která umožní 
umístit více dětí v předškolních 
zařízeních ve Starém Lískovci.

Tato třída pro 24 dětí, pojme-
novaná podle barevného ladění 
„Oranžová“, je krásná, moderní, 
provoněná světlým dřevem a plná 
sluníčka. Ve třídě vše září novotou 
a vybízí děti k hrám s hračkami, 
které rozvíjejí jejich fantazii i před-
stavivost. Nová třída je spojena 
s hernou, zařízena moderním dět-
ským nábytkem a vkusnými doplň-
ky. Celá třída je barevně sladěná 

a veškeré doplňky působí velmi 
esteticky.

Zřízením této třídy odpadly ro-
dičům starosti s dojížděním jejich 
dětí do vzdálenějších částí města 
Brna. Navíc tím, že je třída zamě-
řena na anglický jazyk, zde vznikly 
skvělé podmínky pro jazykovou 
výuku dětí již v předškolním věku.

Věříme, že tato třída bude využita 
i v budoucnu, nejen pro naše děti.

Proto bychom Vám i celému 
týmu zaměstnanců mateřské školky 
ještě jednou v závěru dopisu podě-
kovali za perfektní organizaci a hlav-
ně bleskové postavení nové třídy.

S pozdravem rodiče dětí 
Mateřské školky Kosmonautů
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Sdružíme domácnosti měst a obcí. Zajistíme nejvýhodnější cenu za energie 
Nejlevnější dodavatel je vybrán elektronickou aukcí 

Vyřešíme za Vás všechny administrativní kroky 
Platformu pro sdružení nákupů vytvoří úřad městské části 

aukci provede zkušená firma  B4F. E- aukce je pro občany ZDARMA 
Náklady na e-aukci hradí vítězný dodavatel 

 
CO K TOMU POTŘEBUJI? 

Kopii posledního ročního vyúčtování (elektřina/plyn) + 
Kopii smlouvy se současnými dodavateli (elektřina/plyn) 

 
JAK? 

Za pomoci odborníků, kteří s Vámi ochotně vyplní 
poptávkový  formulář  do E- aukce           

Možno zaslat  i elektronicky na  z.loudova@b4f.cz 
 

KDE? 
v budově Radnice MČ Brno - Starý Lískovec, Oderská 4 

 
KDY? 

Od 2.10. do 30.10.2013 vždy v pondělí a ve středu od 14,00 do 17,00 hodin 
 

INFORMATIVNÍ  SCHŮZKA PRO OBČANY 
v pondělí   

dne 30.9. v 17 hod v budově Radnice MČ na adrese Brno, Oderská 4. 
 

                 KONTAKT :  Ing. Zdeňka Loudová, 606 454 768, z.loudova@b4f.cz  
                   ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

        Úspory energií pro DOMÁCNOSTI 

     MČ Brno - Starý Lískovec 
                

 

Úspory za energie pro občany

Vzhledem k neustále se zvyšujícím cenám energií se vedení Městské 
části Brno, Starý Lískovec rozhodlo jít podobným směrem, jako 

některá další města a obce, a umožnit svým občanům ušetřit na ceně za 
elektrickou  energii a zemní plyn prostřednictvím elektronické aukce.

Sdružením jednotlivých domácností vytvoříme pro dodavatele 
zajímavý objem, o který poté budou soutěžit a předhánět se ve svých 
nabídkách. Vítězem se pak v této průhledné veřejné soutěži  stane 
ten, kdo nabídne nejnižší cenu.

Městská část  bude fungovat jen jako nezávislý prostředník, poskytne 
Vám informační servis a prostor k setkání se zástupci odborné firmy.

Občané se touto cestou vyhnou jednání s podomními prodejci, kteří jim 
nabízejí „mezi dveřmi“ nejasné smlouvy, kdy logicky vychvalují všechny 
výhody nové smlouvy a často zatají skryté poplatky, sankce apod. 

Občané, kteří se elektronické aukce zúčastní, nic neriskují. Pro 
občany je tato služba zcela ZDRAMA. Pořadatelské firmě neplatí za 
zprostředkování e-aukce nic ani město. Náklady  uhradí po skončení 
e-aukce vítězný dodavatel. Občan s odborníkem pořadatelské firmy 
jen vyplní jednoduchou naprosto NEZÁVAZNOU poptávku. Po zjištění 
vítězného dodavatele s nejnižší cenou se lehce vypočte Vaše úspora, 
teprve po posouzení její „zajímavosti“ pro Vás se rozhodnete, zda pode-
píšete smlouvu s novým dodavatelem. V případě kladného rozhodnutí 
za Vás vyřeší i všechny administrativní kroky spojené s převodem.

Čím více občanů se do společného nákupu zapojí, tím zajímavěj-
ším zákazníkem pro energetické společnosti budeme. Využijte  této 
příležitosti  spojit svůj nákup energií s ostatními občany a ušetřit.

Zájemci o účast v elektronické aukci  se mohou dostavit do budovy  
Radnice MČ na nové adrese Brno, Oderská 4 od 2. 10. do 30. 10. 2013 
vždy v pondělí a středu od 14 do 17 hodin.  

Vezměte si sebou kopií posledního ročního vyúčtování a kopii platné 
smlouvy se současným dodavatelem energií (elektřina i plyn). Případně 
můžete tyto kopie zaslat elektronicky na adresu:  z.loudova@b4f.cz

Na místě bude připraven odborný personál firmy B4F Czech Republic 
s.r.o., který Vám ochotně  vysvětlí vše potřebné.

Sběru dat bude předcházet informační schůzka se zástupci spo-
lečnosti B4F v pondělí dne 30. 9. v 17 hod v budově Radnice MČ na 
adrese Brno, Oderská 4.

Kontakt na odborníka společnosti, který Vám bude k dispozici po 
celou dobu: Ing. Zdeňka Loudová, z.loudova@b4f.cz, 606 454 768

Dne14. 8. 2013 se uskutečnila elektronická aukce na sdružené služby 
dodávky zemního plynu pro všechna odběrná místa klienta.

1. Realizace elektronické aukce
Soutěžní kolo začalo v 15.00 hod. a skončilo v 15.17 hod. Došlo celkem 
k 13 odhozům.

2. Vyhodnocení elektronické aukce

Bylo dosaženo jednotkové ceny za komoditní část dodávky zemního 
plynu ve výši:  0,735 Kč za 1 KWh bez DPH

Vítězným dodavatelem je společnost
VEMEX Energie a.s., Na Zátorce 289/3, 160 00 Praha 6
Kontakt: www.vemexenergie.cz,Tel.: 800 400 420

Dne14.08.2013se uskutečnila elektronická aukce na sdružené služby 
dodávky elektrické energie pro všechna odběrná místa klienta.

1. Realizace elektronické aukce
Soutěžní kolo začalo ve 13.00 hod a skončilo v 13.15 hod. 

2. Vyhodnocení elektronické aukce

Bylo dosaženo následujících jednotkových cen za silovou část dodáv-
ky elektřiny u soutěžených jednotlivých tarifů (Kč/1 KWh bez DPH):

konané 14. 8. 2013

Zpráva o realizaci elektronické aukce

konané 14. 8. 2013

Zpráva o realizaci elektronické aukce

Celková vstupní hodnota roční spotřeby činila: 27 899 425 Kč

Nejnižší dosažená celková cena vítězného dodavatele činí: 19 928 775 Kč

V soutěžním kole e-aukce bylo dosaženo snížení celkové 
hodnoty objemu dodávek současného dodavatele o: 

7 970 650 Kč 
tj. v průměru o 28,60 %

Celková vstupní hodnota roční spotřeby činila: 18 499 911 Kč

Nejnižší dosažená celková cena vítězného dodavatele činí: 13 758 936 Kč

V soutěžním kole e-aukce bylo dosaženo snížení celkové 
hodnoty objemu dodávek současného dodavatele o:

4 741 375 Kč
tj. v průměru 25,60 %

Tarif Cena nízký tarif Cena vysoký tarif

D01d, D02d 1,114

D25d 0,864 1,324

D26d 0,864 1,324

D35d 1,078 1,399

D45d 1,078 1,399

D55d 1,077 1,215

D56d 1,077 1,215

D61d 1,075 1,219
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Výhled do nového školního roku na ZŠ Labská
Charitativní bazar na ZŠ 

E. Přemyslovny – V mi-
nulém čísle nám bohužel „vy-
padl“ Kubíkův příběh, za což 
se omlouváme a přinášíme jej 
tedy nyní.“

Kubíček je tak trochu neřízená 
střela. Ale jen v tom dobrém smys-
lu slova. Kdo ho nezná, většinou 
ani nepozná, jak moc měl složitý 
příchod na svět i jeho dosavadní 
bytí na něm.

Do všeho se opře se silou býka, 
nic není překážka, a umí i trošku po-
lechtat nervy svých vyučujících.Ale 
Jakub je především velmi šikovný, 
takový malý rošťák s velkým srd-
cem. Pojďme si přiblížit jeho příběh.

Pospíchal na svět stejně, jako 
teď pádí životem. Bohužel ale ten 
předčasný vlet do světa byl prová-
zen mimo jiné dny bezmoci, stra-
chu a nejistoty jeho rodičů, zda se 
Kubík se životem popere a přežije.

Ten boj byl úspěšný. Ale byl 
to jen začátek k dalším bitvám, 
které ho ještě čekaly. Velice brzy 
se začalo s vývojovou rehabilitací 
– Vojtovou metodou. Ta je velice 
účinná, ale v praxi to vypadá, že to 
dítě mučíte. Všichni rodiče, kteří 
si touto zkouškou prošli, říkají, 
jak obtížné to jsou časy. Celý den 
naplánovat tak, aby bylo možné 
cvičit 4x denně. Přežít pláč dítěte, 
protože víte, že za těmi vzlyky je 
pokrok. Každý z nás, kdo to nezažil, 
si to asi těžko dovede představit. 
Rehabilitace a cvičení jsou každo-
denní náplní života dětí s DMO. 
V současné době Kuba cvičí s ro-
diči  Bobath koncept – jedná se 
o méně bolestivé cvičení.

Kuba dělá občas i „model“ na 
kurzech pro fyzioterapeuty na 
„doškolováku“ NCONZ na Vinař-
ské ulici. Cvičit bude muset Kuba 
celý život.

Samozřejmě, že se občas ptá 
svých rodičů, proč se tak narodil, 
proč musí pořád cvičit, když ostatní 
nemusí, proč zas musí na operaci, 
apod. Je hodně otázek, na které 
se rodičům velmi těžce odpovídá. 

Největší radost má z věcí, které 
se mu povedou, ba naopak se roz-
čiluje, když mu něco nejde a on 
chce, a často musí jen přijmout fakt, 
že jsou věci a činnosti, které mu 
půjdou hůř, než ostatním dětem. 
Úplně nejvíc ho baví práce s PC.

Po škole navštěvuje kroužky, kde 
se musí logicky přemýšlet a něco 
vyrábět – Logík a Věda nás baví.

Poděkování mamince – paní 
Velimské za spolupráci!

Kubíčku, Tobě i celé rodině, hod-
ně sil a štěstí!

Kubík

Rodiče i širší veřejnost už začí-
nají vnímat, že se naše škola 

nezaměřuje jen na rozvoj talentu 
dětí v jedné oblasti. Nastavujeme 
náš vzdělávací program tak, aby 
umožnil různě zaměřeným a ta-
lentovaným dětem vždy rozvoj 
v té oblasti, která jim jde nejlépe, 
ale aby jim zároveň škola poskytla 
potřebné vzdělávání i v oblastech 
dalších.

V oblasti jazykové se naše děti 
učí v perfektně vybavených učeb-
nách, včetně sluchátkové učebny 
a anglické knihovny. Jazykově na-
dané děti se pak věnují angličtině 
ještě intenzivněji v tzv. aktivních 
skupinách nebo mají možnost se 
přihlásit na konverzaci s rodilým 
mluvčím.

V oblasti pohybové a spor-
tovní umí naše škola výborně 
sladit školní výuku a mimoškol-
ní sportovní aktivity žáků. Navíc 
rozsáhlé sportovní zázemí školy 
umožňuje vytvořit u dětí zdravý 
vztah k pohybu a sportování, což 
zase napomáhá dětem nesklouz-
nout ve složitém období puberty 
k řadě negativních sociálních jevů, 
jako jsou kouření, alkohol, drogy, 
gamblerství či jen nadměrný čas 
strávený u počítače.

Naší snahou je ovšem umož-
nit rozvoj dětem nejen jazykově 
a sportovně nadaným, ale i těm 
se zájmem o oblast informačních 

technologií. Proto od letošního 
roku otvíráme jako volitelný před-
mět Digitální technologie, který 
navazuje a dále nadstandardním 
způsobem rozvíjí dovednosti zís-
kané žáky v hodinách informati-
ky. Žáci si zde mimo jiné vyzkouší 
práci s fotografiemi nebo tvorbu 
a úpravu videa jako součást pří-
pravy příspěvků pro školní televizi 
„eLko“.

Výhodou takto pojatého vzdě-
lávacího programu je to, že různě 
nadané děti nerozděluje, neškatul-
kuje na lepší a horší. Děti nadále 
chodí do smíšených tříd, většinu 
předmětů mají společných a dělí 
se pouze na příslušné hodiny (an-
gličtiny, tělocviku, informatiky) tak, 
aby se mohly více rozvíjet v oblasti 
svého talentu.

Samozřejmě dobrý vzděláva-
cí program musí být podpořen 
kvalitním vybavením. Proto jsme 
v průběhu prázdnin vybavili další 
učebny interaktivními tabulemi. 
Na 1. stupni jsou vybaveny téměř 
všechny třídy, vybavení posledních 
dvou tříd bude dokončeno v prů-
běhu školního roku. Na druhém 
stupni jsou interaktivními tabu-
lemi vybavené 3 odborné učebny, 
další 3 tabule jsou v již zmíněných 
jazykových učebnách. Pro novou 
nadstandardní výuku informatiky 
pořídí v průběhu podzimu škola 
z projektu EU 10 tabletů a 4 nové, 

špičkově vybavené počítače, 
umožňující výše zmíněné nejmo-
dernější formy výuky. Samozřejmě 
tyto pomůcky budou moci podle 
možností využívat i ostatní žáci. 

Další investicí zlepšující pod-
mínky pro žáky bylo přebroušení 
a nové nalakování palubovky 
v naší tělocvičně. Stejně tak jsme 
díky podpoře starolískovecké rad-
nice mohli pořídit nový školní 
nábytek do dvou tříd, vybavení 
třetí učebny bude následovat bě-
hem podzimu. Nový nábytek byl 
vzhledem k narůstajícímu počtu 
tříd třeba, proto děkujeme radnici 
za vstřícnost a rychlé jednání. 

Jaké další novinky ještě školu 
čekají? V průběhu školního roku 
spustíme systém elektronické 
žákovské knížky pro 2. stupeň 
a hlavně věříme, že proběhne při-
pravené zateplení celé budovy 
školy, protože venkovní vzhled 
budovy bohužel vůbec neodpo-
vídá jejímu výbornému vnitřnímu 
vybavení v oblasti pedagogické 
techniky.

Na závěr chceme poděkovat 
všem, kteří přispěli v loňském 
školním roce sponzorskými dary 
nebo svoji pomoc nabídli již nyní, 
na samém začátku školního roku. 
Velice si Vaší ochoty přispět na 
dobrou věc vážíme. Jménem všech 
zaměstnanců přeji žákům i rodi-
čům hodně úspěchů a těším se 
na spolupráci v co nejpříjemnější 
atmosféře.

Mgr. Petr Urbánek
ředitel školy

V pondělí 2. září proběhlo na naší škole slavnostní 
přivítání prvňáčků. Se začátkem nového školního roku 
Vás chceme informovat, co se na naší škole změnilo, 
co v novém roce očekáváme.

První den školního roku byl dnem 
slavnostním především pro děti, 

které nastupují do první třídy. Na ZŠ 
Bosonožská byli pasováni do řad ško-
láků pod dohledem nových kamarádů 
– novopečených deváťáků. Milé setkání 
se staršími spolužáky dodalo mnohým 
prvňáčkům špetku odvahy k převzetí 
šerpy a upomínkového listu od sta-
rosty Starého Lískovce pana Vladana 
Krásného.

Přejeme jim i jejich třídním učitel-
kám Mgr. Lence Sýkorové a Mgr. Petře 
Vérostové klidný začátek školního roku 
a spoustu úspěchů během následujících 
školních let.

Mgr. D. Kotolanová, ZŠ Bosonožská

Pasování prvňáčků do řad školáků
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Být vidět – správná volbaAdopce na dálku

Na konci minulého školního 
roku jsme informovali veřej-

nost o charitativním počinu škol-
ního parlamentu, který navrhoval, 
aby se žáci naší školy zapojili do 
akce Adopce na dálku. Dobrá věc 

se podařila. Žáci jednotlivých tříd, 
jejich rodiče a učitelé svými finanč-
ními příspěvky umožnili devítileté 
dívence, aby pokračovala v základ-
ním vzdělávání.

Naše kamarádka Fatoumata 
Ramadan Bah pochází z Guiney 
v Africe. Dnes navštěvuje školu 
E. H. Salim ve městě Konakry. Její 
maminka pracuje jako prodavačka, 
otec je řidič, avšak několik let bez 
práce. Má dva sourozence ve věku 
7 let a 11 měsíců.

Je to právě maminka, která se 
stará o zabezpečení rodiny. Občas 
jim vypomáhá její starší bratr. Rodi-
na nemá prostředky na zaplacení 
výdajů na školní docházku. 

Věříme, že se jí bude ve škole da-
řit a že se těžké životní podmínky 
její rodině podaří zlepšit.

Těšíme se na další ukázky její 
školní práce, které nám zprostřed-
kovatelská agentura WONTANARA 
zasílá.

ZŠ Bosonožská

K podzimnímu období neod-
myslitelně patří klesající tep-

lota a brzké stmívání. Rok co rok 
se objevuje nespočet varování 
a opakovaně je kladen důraz na 
dodržování pravidla bezpečného 
pohybu vidět a být viděn. 

Přesto statistiky stále evidují 
případy svědčící o tom, že mnozí 
účastníci silničního provozu tako-
vá doporučení podceňují. Oděv 
s reflexními materiály přitom může 
zachránit život.

Nadcházející dny a s nimi spoje-
né sychravé počasí a mlhy výrazně 
sníží viditelnost chodců či cyklistů, 
což může mít za následek, že řidič 
motorového vozidla zareaguje na 
poslední chvíli a na úhybný mané-
vr už je pozdě. Následky takových 
střetů bývají tragické. Zbytečně.

Pokud vyrážíte do ulic či mimo 
obec, určitě si nezapomeňte vzít 
dobře viditelné oblečení a oděv 
bez ohledu na svůj věk označte 
reflexní prvky.

Chcete-li aktivně přispět ke 
zvýšení vlastní bezpečnosti, na-
vštivte v těchto dnech Poraden-
ské centrum Městské policie Brno, 
ve kterém je připravena mono-
tematická výstava nazvaná BÝT 
VIDĚT – SPRÁVNÁ VOLBA. Na ní 
jsou k vidění dostupné reflexní 
prvky, které nemusejí využívat jen 
chodci a cyklisté, ale třeba i in-line 
bruslaři. Příchozí mohou strážníky 
požádat nejen o užitečné rady, ale 
i o reflexní samolepky zdarma. Ty 
se dají připevnit na oblečení, ak-
tovky, jízdní kola i přilby. Ocení je 
ale bezesporu i lidé, kteří používají 
jako oporu při chození hole či ber-
le. Výstava potrvá do konce října.

Poradenské centrum sídlí v Kře-
nové ulici 4 a je otevřené každý 
den od 7.30. V pondělí, úterý a ve 
čtvrtek zavírá v 17 hodin, ve středu 
ještě o hodinu později a v pátek je 
možné strážníky Odboru prevence 
navštívit do půl třetí odpoledne. 

Mgr. Pavel Šoba, MP Brno

ve Starém Lískovci – nová zástavba

Činnost klubu důchodců

Letošní rok pro nás nezačal vese-
le, neboť zemřela naše nejstar-

ší členka, paní Věrka Hebelková, 
která se dožila 91 let a společně 
jsme se s ní rozloučili v Krematoriu 
města Brna.

Scházíme se každé pondělí 
v našem klubu a připomínáme si  
narozeniny našich členek, které 
odměňujeme malou pozorností, 
kytkou a pamlskem a samozřejmě 
se účastníme mnoha dalších akcí. 

Dosud jsme v letošním roce  na-
vštívili ples v Bohunicích, taneční 
odpoledne v Klubu na Křenové ul. 
67, v Tuřanech a v Bosonohách. 
Neopomněli jsme navštívit zabi-
jačkový jarmark na Bosonožské 
ulici, kde byl velký výběr lahůdek 
a uzenin.

Zúčastnili jsme se Členské schů-
ze Městské rady seniorů v Bílém 
domě, při oslavě MDŽ a Svátku 
matek a neocenitelné informace 
jsme získali na přednášce Městské 
policie, která se konala na ZŠ Brno, 
Labská 27.

Absolvovali jsme zájezd na Zá-
mek Lysice a  do krásného města 

Olomouce. Přijali jsme pozvání 
KD v Bosonohách na vystoupení 
heligonkářů.Shlédli jsme na Domi-
nikánské ul. č.2, Módní přehlídku, 
tamtéž navštívili koncert ke Dni 
matek.

Byli jsme mimo jiné také na Pří-
hraničních slavnostech v Králově 
Poli a  zorganizovali jsme si vy-
cházku na hrad Špilberk. Přivítali 
jsme jaro na akci v Jundrově, kde 
se opékaly špekáčky, tancovalo se 
a zpívalo a tuto pěknou akci  pro 
nás pořádala, jako mnoho dalších,  
Městská rada seniorů v Brně.Na-
vštívili jsme Výstavu léčivých bylin 
na Kraví hoře.

Poslední akcí v tomto pololetí 
byla účast na Plavbě parníkem 
z Bystrce až do Veverské Bítýšky 
a zpět, pro zástupce KD v Brně. 

Věříme, že i v dalším pololetí vy-
užijeme všech akcí Městské  rady 
seniorů v Brně a Klubu důchodců 
z celého Brna, neboť mezi lidmi je 
mnoho inspirací, jak vyplnit život 
seniorů.

Libuše Medková

Sběr nepotřebného textilu
Vážení občané, blíží se opět období, kdy pro Vás společnost E+B textil 

pořádá, ve spolupráci s Českým červeným křížem, domovní sběry nepo-
třebného textilu.  Veškeré odevzdané textilní materiály budou převezeny 
do specializované třídírny, kde budou dále ekologicky zpracovány.

Část poslouží ke svému původnímu účelu především v rozvojových 
zemích, část bude rozřezána na čistící hadry, izolaci nebo bude rozedrána 
na vlákna a vrácena prvovýrobcům oděvů.

Co můžete odevzdat?
Oděvy, oděvní doplňky, párovou obuv, kabelky, hračky, bytový textil 

(povlečení, záclony, závěsy, ubrusy, deky..)
Vše by mělo být čisté a zabalené nejlépe do igelitových tašek a pytlů.

Sběr proběhne ve Vaší městské části ve dnech 7.10. a 9.10. 2013 
V tento den v níže uvedených ulicích můžete nepotřebný textil umístit 

do 9 hodin před Vaše domovní dveře, kde bude vyzvednut pracovníky 
společnosti E+B textil.

Sběr probíhá po celý den za každého počasí. Sbírku prosím neuklízejte.
7. 10. ulice:  Irkutská 1–3, Irkutská 2–8, Krymská 1–15, Kurská 2–8, 

Kyjevská 1–3, Kyjevská 7–17, U hřiště 9–17, Karpatská 1–9, Kosmonautů 
1–23, U pošty 1–9, U pošty 2–10, Valašská 1–7

9. 10. ulice: Bosonožská 1–9, Bosonožská 11–17, Čermákova 1–20, 
El. Přemyslovny, U Leskavy, Pod školou, Hermannova, Jemelkova, Klobá-
sova, Kroupova, Máchalova, Malešovská, Malostranská, Martina Ševčíka, 
Příčky, Pšíkalova, Sevastopolská 1–11, Sevastopolská 2–12, Svah, Šousta-
lova, Točná–vč. Točná za dálnicí, U hřiště – rodinné domy, Mikuláškovo 
nám. 1–6, Mikuláškovo nám. 10–17, Osová 2–8, Vltavská 1–21, Vltavská 
2–8, Oderská 1–9, Oderská 6–12, Dunajská 1–45, Labská 1–37.

V případě potřeby se můžete obrátit na bezplatnou linku 800 100 373.
Pro odložení  použitých textilních materiálů máte také možnost vy-

užívat celoročně speciální kontejnery  na textil umístěné ve Sběrných 
střediscích odpadu a na vybraných stanovištích.
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110. výročí Sboru dobrovolných hasičů ve Starém Lískovci

Požáry obydlí byly vždy velký 
problém. Například v Lískovci 

29. listopadu 1817 vyhořelo 13 cha-
lup a statků . Po této pohromě byl 
od ohně vcelku klid až do roku 
1902. „Po tomto požáru se začalo 
vážně uvažovat o založení sboru. 
Založení hasičského sboru ujalo 
se obecni představenstvo v čele 
s panem starostou Janem Souko-
pem, s pomocí Františka Vychodila, 
solicitátora z Brna.  Dne 6. ledna 
1903 občané utvořili sbor a obecní 
starosta je vybídnul , by se o svých 
stanovách uradili a usnesli, by je 
pak obecnímu výboru k schválení 
předložili a po schválení jejich uči-
nili to, čeho podle zákona spolko-

vého dále jest potřebí k tomu, aby 
se sbor řádně ustavil.

 Dne 3. ledna 1904 byla svolána 
ustavující schůze, kterou zahájil sta-
rosta obce Jan Soukup za přítom-
nosti 82 občanů. Předně byl prove-
den zápis přistupujících členů, jichž 
se za činné členy přihlásilo 31. Po 
vykonaném zápisu byla zahájena 
valná hromada, pro kterou za před-
sedu byl zvolen Jan Soukop, staros-
ta obce. Ten přítomné vřelými slovy 
přijal  a štěstí v užitečném podniku 
přál. Na to udělil slovo zvolenému 
zapisovateli Františku Vychodilovi, 
který přečetl výměr c.k. okresního 
hejtmanství v Brně, kterým byly 
stanovy nově tvořícího se sboru 

V letošním roce si SDH Starý Lískovec připomíná 
110. výročí svého založení. Při této příležitosti bych 
vám rád sdělil několik skutečností a citoval části  kro-
nik sboru.

dobrovolných hasičů schváleny. 
Výboru bylo uloženo, aby do tří 
neděl zaopatřil veškerou výzbroj 
a všechny  potřeby pro sbor. Byla 
nakoupena potřebná výzbroj a vý-
stroj a zakoupena ruční stříkačka. 
Ihned bylo započato s výcvikem 
a při píli a přičinlivosti členů bylo 
brzy dosaženo dobrých výsledků. 
Hasičský sbor pořádal prvním ro-
kem 22 cvičení a to 9 teoretických 
a 13 praktických.

18. června 1905 byla projednána 
stavba hasičského skladiště, kterou  
podle plánu (výška 3 metry, šířka 7 
metrů a délka 6 metrů s výjezdový-
mi vraty do silnice) postavil stavební 
podnikatel Jan Hanák za 180 korun. 
Slavnost svěcení skladiště a stříkač-
ky byla stanovena na  20. srpna 1905 
se slavnou mší svatou u školní budo-
vy, odpoledním veřejným cvičením 
a zahradní zábavou. 

20. února 1910 rozhodl se výbor, 
že je nutné založit hasičský dorost. 
Za tím účelem  byla svolána schů-
ze, proveden zápis přistupujících  
členů hasičského dorostu , jichž 
se přihlásilo 15.“ 

Tolik o začátcích činnosti SDH 
Starý Lískovec. Jak je patrno z kro-
nik, sbor rychle zahájil činnost, 
nechal vybudovat zbrojnici na 
ulici Klobásova č. 2 a založil i svůj 
dorost. Práce s mládeží byla vždy 
důležitou součástí jeho činnos-
ti. V průběhu uplynulých 110 let 
sbor prováděl nejen zásahovou 
činnost ale pořádal různé spole-
čenské akce jako taneční zábavy, 
hody, výlety, hrál divadlo, pořádal 
soutěže a cvičení. 

V těchto dnech se naši členové 
připravili k provedení ukázek z ha-
sičské činnosti, které budou k vi-
dění na již tradičním Dni radnice. 

Starý Lískovec Sport na Extralize ČR v roce 2013
V zimě se začala plánovat letoš-

ní sezóna a hlavním cílem byla 
nejvyšší soutěž v požárním útoku 
a to Extraliga České republiky.

V minulosti naše družstvo na-
vštívilo pár závodů tohoto seriálu, 
bohužel nikdy s velkým úspěchem. 
Proto naše ambice pro letošní rok 
nebyly nikterak velké. Naším plá-
nem bylo zúčastnit se všech jed-
notlivých extraligových závodů, 
seznámit se s podmínkami závodů, 
s konkurencí, získat nějaký ten bo-
dík a v celkovém hodnocení být do 
25. místa v ČR.

Letos nás čekalo ujet 2 778 km 
na 14 závodů, z toho 6 dvojkol, do 
7 krajů ČR.

Nejvzdálenější závod byl 308 km 
od Starého Lískovce.

Hned první kolo nás v polovině 
května zavedlo až do Plzeňského 
kraje, do obce Seč. Dva členové 
našeho družstva běželi na extralize 
poprvé a možná i z důvodu nervo-
zity se při našem pokusu objevilo 
několik chybiček, které nás odsu-
nuly až na 14. místo, za které jsme 
získali 2 body, ze kterých jsme měli 
velikou radost. Z jednoho závodu 
jsme měli více bodů, jak celkově 
v roce 2012.

Druhou červnovou sobotu jsme 
vyrazili do nám známého Letohra-
du – Kunčic v Pardubickém kraji. 
Zde jsme už poskočili o něco výše 

a obsadili jsme 12. místo a připsali 
si 4 body. Jeden z terčů byl sražený 
v druhém nejlepším čase tohoto 
závodu. „Lískovec vystrkuje drápky“ 
znělo od našich kamarádů z konku-
renčních týmů. Druhým závodem 
tohoto víkendu byl nedělní závod 
v Lipové v Olomouckém kraji. 
Krásné počasí, výborně připravená 
trať a náš útok téměř bez chyb, čas 
17.36, skvělé 6. místo a do celkové 
tabulky 10 bodů. „ Se Starým Lís-
kovcem musíme na extralize začít 
počítat“ prohlásil Lukáš Hons, člen 
družstva Nevcehle, několikanásob-
ného vítěze extraligy.

Proroctví nebo ledabyle vyřčená 
věta?

Další kolo extraligy se konalo 
v sobotu 29. 6. v Olšovci, v Olo-
mouckém kraji. Tady nás naše chy-
by odsunuly až na poslední bodo-

vané 15. místo, se ziskem jednoho 
bodu. Neztráceli jsme naději na 
lepší umístění v nedělním závodě, 
který se konal v nedalekém Radí-
kově. Bohužel opak byl pravdou, 
chladné počasí, déšť a my jsme 
se ocitli až na 17., nebodovaném 
místě.

Dva týdny přestávky jsme vě-
novali tréninku a v sobotu 13. 7. 
jsme v brzkých ranních hodinách 
odjížděli do Ostravy – Pustkovce. 
A zde se stalo to, co snad nikdo 
nečekal. Kdyby nám to někdo řekl 
na začátku sezóny, tak neuvěříme, 
přesto se to stalo. Štěstí nám přálo 
a my dosáhli času 16.51, rekord na-
šeho družstva, první šestnáctkový 
čas. Po nás startovalo ještě mnoho 
družstev, ale nikdo již náš čas ne-
překonal. V sedmnáctileté historii 
Extraligy ČR se poprvé na 1. místo 

zapsal Starý Lískovec – Sport. V trič-
kách pro vítěze tohoto závodu jsme 
hrdě přejížděli do Velkých Hoštic, 
kde se konala nedělní část dvojkola. 
Na start jsme nastupovali s trochou 
nervozity, chtěli jsme potvrdit, že 
i my patříme mezi ta nejlepší druž-
stva ČR. Na levém proudu fantas-
tický čas 16.13, který by znamenal 
vítězství, na druhém proudu došlo 
k menšímu prostřiku a čas 16.60 
nás nakonec umístil na 4. místo. 
Z Moravskoslezského kraje jsme si 
za tento víkend odváželi 33 bodů.

Poslední červencový víkend jsme 
trávili na Vysočině. V sobotu se ko-
nala extraliga v Sedlejově, tento 
závod nám bohužel nevyšel, tak jak 
bychom si představovali a s časem 
17.20, jsme se umístili až na 10. mís-
tě a získali jsme 6 bodů.

Nedělní závod nás zavedl do 
Petrovic. Obrovské vedro, terče 
proti slunci a několik našich chyb 
nás zařadilo, s časem 18.18 až na 
14. místo, ohodnocené 2 body.

Před dalším extraligovým zá-
vodem byla dvoutýdenní pauza, 
během které se nešťastně zranil 
jeden ze členů družstva. Byli jsme 
nuceni ho nahradit jedním z našich 
kamarádů. A vybrali jsme správně.

Velice chladné počasí nás při-
vítalo ve Zlínském kraji, v sobotu 
10. 8., ve Vrběticích. Na tyto závody 
přijelo poměrně málo družstev, ale 
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Gourmet

Ingredience:
1 kg brambor
2 paličky česneku
2 lžíce olivového oleje
250 g třešňových rajčátek
10 zelených oliv bez pecek
10 černých oliv bez pecek
2 snítky tymiánu
2 snítky oregana
2 snítky šalvěje
sůl
pepř

Příprava:
Brambory pečlivě umyjeme a ve 

vařící vodě 15 minut vaříme. Bram-
bory slejeme a necháme okapat, 
podélně je rozřízneme. Česnek 
omyjeme, rozpůlíme. Olej rozehře-
jeme ve velké panvi. Česnek krátce 
na řezné straně opečeme, vyjme-
me a odložíme stranou. Brambo-
ry  dáme do pánve a asi 10 minut 
opékáme. Rajčátka opereme a 
rozpůlíme. Olivy necháme odka-

Bramborová pánev
 
 
 
 
 

 

Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci. 
Rovněž podpořilo rekonstrukci této výstavy.  

Pobočka Starý Lískovec, Kurská 1 
tel. 547 355 630, kurska@kjm.cz, www.kjm.cz 

. 

16. 9. - 16. 10. 2013 

CHRÁNĚNÁ PŘÍRODA 
MĚSTA BRNA  
           

 Partneři výstavy:  

 

Po a Čt 10-12, 13-18; St 13-18 

mezi nimi elita ČR v požárním úto-
ku.  Na start jsme se postavili jako 
6., útok bez chyb a výsledný čas 
16.31. U každého dalšího startují-
cího družstva jsme se báli, aby náš 
čas nebyl překonán. Vyhráli jsme 
a tento čas je oficiálním nejlepším 
časem ročníku 2013.

Nedělní závod se konal v Ba-
bicích. Bohužel zde se nám moc 
nedařilo a větší prostřik na pravém 
proudu, kdy se časomíra zastavila 
na čase 17.36, nás odsunul až na 
13. místo. Do celkové tabulky jsme 
si za tento víkend připsali 23 bodů.

Další víkend nás zavedl až do 
dalekého Libereckého kraje. Sobot-
ní závod se konal v Radimovicích, 
trať mírně do kopce, poblíž zámku 
Sychrov. Problémy s časomírou za-
příčinily, že jsme svůj pokus museli 
opakovat. Čas 17.28, 7. místo a do 
tabulky 9 bodů.

Neděli jsme strávili v Benešově 
u Semil, těžká trať, těžší terče a moc 
šestnáctkových časů vidět nebylo. 
Nám se podařilo zastavit časomíru 
na čase 16.89 a získali jsme krásné 
stříbrné medaile a 17 bodů.

Poslední srpnový den jsme za-
vítali ke kamarádům do Laviček 
na Vysočinu. Chtěli jsme potvrdit, 

co umíme, nervozita byla bohužel 
větší a na pravém proudu svítil čas 
18.15. Nalevo krásných 16.42. Pro 
nás velké zklamání, do tabulky ne-
přibyl ani bod.

Tento závod byl posledním, čtr-
náctým kolem Extraligového klání 
a až zde se rozhodovalo o vítězích.

My jsme nakonec nasbírali úcty-
hodných 107 bodů a umístili jsme 
se na krásném 7. místě. Nikdo z nás 
nepočítal s tím, že se dostaneme do 
první desítky a proto jsme velice 
spokojeni a nadšeni.

Extraligy ČR jsme se zúčastnili 
jako jediní z Brna- města a z Jiho-
moravského kraje moc účastníků 
také nenajdete.

Velké poděkování patří Sborům 
dobrovolných hasičů z Nesvačilky, 
Žernovníku, Sychotína, Heroltic, 
Laviček za umožnění trénování 
v jejich areálech. Jen na tréninky 
najezdíme 1850km.

Děkujeme za podporu i našim 
sponzorům, fanoušků a už teď se 
těšíme na sezónu příští. Budeme 
se snažit být ještě lepší a úspěšně 
reprezentovat naši městskou část.

Lenka Brücknerová
SDH Starý Lískovec Spor

pat. Bylinky opereme, osušíme a 
trošku oregana dáme stranou na 
ozdobu. Bylinky jemně nakrájíme. 
Brambory ochutíme solí a pepřem. 
Rajčátka, olivy a bylinky přidáme 
k bramborám asi 2 minuty před 
koncem opékání. Bramborovou 
pánev rozdělíme do misek, přidá-
me rozpůlený česnek a dozdobíme 
oreganem.

Jak dlouho: 
přibližně 40 minut

Táňa Absolínová

Děti, vyrobte si vtipné záložky 
do knížek. 

Budete potřebovat: 
tužší barevný papír
lepidlo
nůžky
tužku
bavlnku
kopírku
Zvětšte si na kopírce obrys 

myši asi na 20 cm. Překreslete si 
tělo myšky a uši na barevný pa-
pír a vystřihněte je. Uši přilepte 
v označení. Nastříhejte si z bavln-
ky vousy a v jejich středu udělejte 
suk. Přilepte vousy na vyznačený 
nos. Pak ustřihněte několik bavlnek 
na ocásek v délce 15 cm. Konec 
ocásku zasukujte,  provlečte ho ve 
vyznačeném bodě směrem z rubu 
do líce. Na rubu ocásek zajistěte 
lepící páskou (nebo ho přilepte 
čtverečkem papíru). Myšky vám 
teď budou spolehlivě hlídat stránku 
ve vaší rozečtené knížce.

Táňa Absolínová

Šikovné ruce
Myší záložky
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 � Koupím byt 1+kk v Bohunicích a Starém Lískovci do 1.300 000,-Kč. 
Tel: 724 858 233, byt.lenka@seznam.cz

 �Masérské studio KM: regenerační masáž + odstranění bolestivých 
bodů na těle. Poliklinika St.Lískovec. Objednání na čísle 776 356 604.

 � Koupím byt 3+1, nespěchám, ne RK, tel. 608 404 344.

 �Hodinový manžel – stavař od sklepa po střechu, elektro, voda, truhlář, 
rekonstrukce koupelen, montáž dřev. a plov. podlah, ochrana proti 
holubům. Tel. 603 510 009.

 �  Čištění koberců a čalouněného nábytku. Tel: 605 983 853.

 �Díky stěhování za prací v bohunické nemocnici hledám ke koupi byt 
1+kk – 2+kk v Bohunicích, Starém a Novém Lískovci. fathan@seznam.cz, 
773 455 228

 � Počítačové služby, kvalitně, lev-
ně. 608 880 107 www.bedna.cz

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

 �Mladý pár koupí byt 1+kk 
v okolí bohunické nemocni-
ce. lenjurac001@seznam.cz, 
604 995 819

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 20. 9. 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

S ta ro l í s kovecké  
v i n o b r a n í

Sobota 5. øíjna, 19:00, 
Sokolovna Máchalova 4, k poslechu 

a tanci hraj í: dechová hudba 

Vnorovjané a cimbálová muzika 

Vonica. Program: pøíchod 

královské družiny, vystoupení 

krojované chasy a dìtí, soutìž

v natahování koštýøem, tombola

Zvou: Orel jednota Brno-Starý Lískovec, farnost sv. Jana Nepomuckého, MÈ Brno-Starý Lískovec
Akce se koná ku pøíležitosti výroèí posvìcení chrámu sv. Jana Nepomuckého

Pøedprodej vstupenek: Sokolovna, Máchalova 4, St. Lískovec v pátek 4. 10., 18:00-19:00

Nedìle 6. øíjna 9:30
Slavnostní mše svatá
kostel sv. Jana Nepomuckého

 
 

KROUŽKYKROUŽKYKROUŽKYKROUŽKY    v lincev lincev lincev lince    PRO ROK 201PRO ROK 201PRO ROK 201PRO ROK 2013333/1/1/1/14444    
VÝTVARNÉ HRY  4 – 6, 7-10 LET 

VÝTVARNÝ KROUŽEK „KNÍŽKA NA 
CELÝ ROK“  6-10 

KRESBA / příprava k talentovkám 12-15 
SEDMIKRÁSKA/zahradnicko-výtvarné 

tvoření  7-15 

KERAMIKA 7–15 

KERAMIKA 15–99 

KERAMIKA PRO DRUŽINY 

KERAMIKA PRO RODIČE S DĚTMI  

DÍLNIČKA 8-15 /RUKODĚLNÉ TECHNIKY 

  TIFFANY DÍLNA 10-18 

FLÉTNIČKY 6–12 /INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA 

MAZLÍCI 6+ /CHOVATELSKÝ KROUŽEK 

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK 10-18 

VČELAŘSKÝ KROUŽEK 12-18 

TURISTICKÝ ODDÍL ŠIPKY 6+, od 4. 9.  

TURISTICKÝ ODDÍL TOM OFTALMO 7-15 

DESKOVÉ HRY 7–15 

FANTASY KLUB 10-15 

POHYBOVÁ VÝCHOVA SE ZÁKLADY 
STEPU 8-12 

TANEČKY 4-7 

MODERNÍ TANEC S ANDREOU 7+ 

ORIENTÁLNÍ TANEC S JARKOU  10+ 

IRSKÉ TANCE ZAČÁTEČNÍCI 8+, od 24.9. 

IRSKÉ TANCE POKROČILÍ 8+   

IRSKÉ TANCE DOSPĚLÍ 15+, od 24.9. 

KARATE 6–99, od 11.9. 

CVIČENÍ NA BALÓNECH 15–99 

CVIČENÍ PRO ŽENY 18+, od 2. 9. 

KALANETIKA 18+ , od 11. 9. 
 

BARVÍNEK,  PRO RODIČE S DĚTMI OD 
2,5 LET, DOPOLEDNÍ VÝTVARNÉ, 

POHYBOVÉ A HUDEBNÍ HRANÍ 

KULIČKA,  DOPOLEDNÍ HLÍDÁNÍ DĚTÍ 
OD 3 LET  , PO-PÁ, VHODNÉ PŘED 

NÁSTUPEM DO ŠKOLKY 

ZÁPIS NA VOLNÁ MÍSTA VZÁPIS NA VOLNÁ MÍSTA VZÁPIS NA VOLNÁ MÍSTA VZÁPIS NA VOLNÁ MÍSTA V KROUKROUKROUKROUŽŽŽŽCCCCÍÍÍÍCH BCH BCH BCH BĚĚĚĚHEM CELHEM CELHEM CELHEM CELÉÉÉÉHO ZHO ZHO ZHO ZÁŘÍÁŘÍÁŘÍÁŘÍ....    

OD 4. 9. VYUŽIJTE MOŽNOST ELEKTRONICKÉHO PŘIHLÁŠENÍ NA WWW.LUZANKY.CZ, KDE NAJDETE TAKÉ 
NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE O TERMÍNECH KONÁNÍ KROUŽKŮ A KURZŮ A KONTAKTY NA VEDOUCÍ.  

KROUŽKY ZAČÍNAJÍ OD PONDĚLÍ 30. 9. 2012. INFORMACE, PŘIHLÁŠKY: 

sitarcikova@luzanky.cz, kisa@luzanky.cz                                               
tel. 739 211 200, 739 214 557, 547 223 074 

Sbor dobrovolných hasičů BrnoStarý Lískovec

pořádá pro DĚTI pravidelné schůzky, které se 
konají každé pondělí vždy od 17 hod. do 19 hod. 

na hasičské stanici Točná 5

Chtěl / chtěla by jsi být  jedním z nás ? Přijď se za námi podívat 
a určitě si naši uniformu začneš sám / sama oblékat.

Kdy:  Každé pondělí v 17 hod.
Kde:  Hasičská zbrojnice, Točná 5, Brno - Starý Lískovec

Kontakty:
Martin Coufal, 734 - 244 805,  e-mail: deti@sdhstaryliskovec.cz

www.sdhstaryliskovec.cz 

Sbor dobrovolných hasičů

Potřebujete rychle peníze?

602 286 666
www. .cz

Rychle až do domu
už od 5000 Kč

přímo od nás

Žádné poplatky předem
žádné volání na drahá čísla

Komerční investiční a úvěrní společnost T&C DOMOV s.r.o.
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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

Allianz opět o krok blíže k Vám

Otevřeli jsme pro Vás novou pobočku  
v OC Campus Square Brno

Tel.: 530 309 983

Již nyní platí pouze na této nově otevřené pobočce mimořádné slevy. Slevová akce končí 30. 9. 2013

15% sleva na cestovní pojištění

25% sleva na autopojištění

30% sleva na majetkové pojištění

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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Víte, že jednotlivá kola Vašeho 
vozu se silnice dotýkají plochou 
velikou pouze jako lidská dlaň? 
Věnujte proto pozornost stavu 
i stáří pneumatik! Navštivte ně- 
kterého z našich autorizovaných 
servisních partnerů, kde právě 
nyní za výhodné ceny naleznete 
kompletní zimní kola včetně 
pneugarance na 3 roky. S námi 
také jednoduše vyřešíte přezutí 
na zimní kola a uskladnění 
těch letních.

Profesionální zimní 
péče autorizovaných 
servisních partnerů 
ŠKODA

ŠKODA Vás 
připraví na zimu

www.autosalonhora.cz

Autosalon HORA CZ a.s.
Štouračova 1a
635 00 Brno
Tel.: 605 267 060
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AUTO NOVÁK
Václavova 1
123 45  Jindřichův Hradec
Tel.: 123 456 789
www.skoda-auto.cz

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Profesionální zimní péče autorizovaných servisních partnerů ŠKODA

ŠKODA Vás 
připraví na zimu

Víte, že jednotlivá kola Vašeho vozu se silnice dotýkají 
plochou velikou pouze jako lidská dlaň? Věnujte proto 
pozornost stavu i stáří pneumatik! Navštivte některého 
z našich autorizovaných servisních partnerů, kde právě 
nyní za výhodné ceny naleznete kompletní zimní kola 
včetně pneugarance na 3 roky. S námi také jednoduše 
vyřešíte přezutí na zimní kola a uskladnění těch letních.
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 vertikální, horizontální žaluzie ISSO�
� sítě proti hmyzu – okenní, dveřní
� markýzy, parapety, rolety
� garážová vrata, plastová okna
� čištění horizontálních žaluzií

jarek.sotek@volny.cz

MARKÝZY
ŽALUZIE SÍTĚCITOM 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

VÁŠ AUTO-MOTO
PNEUSERVIS

e-shop    www.pneubrno.cz

My také!My také!My také!My také!My také!

VYUŽIJTE AKÈNÍ NABÍDKY 
NA NÁKUP A PØEZUTÍ 
ZIMNÍCH PNEUMATIK 

JEŠTÌ PØED SEZÓNOU!

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

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

MOBILTELEFONTELEVIZEINTERNET

OVLÁDNĚTE RYCHLOST INTERNETU

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM: 841 400 500

WWW.NETBOX.CZ

INTERNET
PRO VŠECHNY

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

Jsme tu stále pro vás
NOVÁ POHODA

Česká výroba – Jistá kvalita

NyNí NOVě VestAVěNé skříNě

Nadstandardní kvalita

za rozumnou cenu

prodej náhradních dílů na spotřebiče:
Mora, Gorenje, Fagor, Karma,
Mora-Top, Electrolux...

servis domácích spotřebičů značek: 
Mora, Fagor, Gorenje, Karma, Kvart-cz

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte – 
odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. 

Za starý sporák, pračku či myčku dostanete na ruku 170,- Kč. 
Platí při vlastním dovozu.

www.levnesporaky.cz

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Cejl 68, Brno
tel: 545 214 600

provozovny:


