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Nové knihy pro dospělé:
Uhde: Rozpomínky
Kallentoft: Páté roční období
Whitton: Anežka Česká
Dvořáková: Toulky po Provence
Heminsley: Když běhá žena

Nejžádanější knihy pro dospělé:
Tučková: Žítkovské bohyně
James: Padesát odstínů šedi
Nesbo: Spasitel
Mlynářová: Zač je života loket
Marek: Příběhy Staré dámy (Sto
ročníků Tour de France)

Novinky pro děti:
McDonald: Nálady Nely Náladové
Cabot: Holčičí pravidla IV.
Luhanová: Lali cvičí jógu
Zemanová: Madlenka a brejličky
Stará: Dušinka, víla věcí

Nejčteněší dětské knihy:
Russell: Deník mimoňky
Peirce: Velkej frajer Nate
Velká kniha o velkých strojích
Příběhy o prasátku Peppě
Simpsonovi: Bžunda mrtvého 
muže

Vážení spoluobčané, blíží se 
konec volebního období. 

Správně bychom vás teď měli 
zahltit několika stránkami všeho, 
co se za poslední 4 roky udělalo, 
postavilo, opravilo a vybudova-
lo. Rozhodli jsme se, že tak činit 
nebudeme. Společně jsme se 
shodli, že kdo vidět chce – vidí, 

kdo vidět nechce – žádné články mu k tomu nepomohou. 
Zastavíme se tedy pouze u posledních aktuálních a zásadních věcí, na 

kterých se teď pracuje, nebo jsou čerstvě dokončené. Pro naše starolísko-
vecké školství byl tento rok nejplodnější v historii. Suma veškerých prací 
v našich školkách a školách se vyšplhala na cca 71 mil. korun. Přes nové 
moderní kotle ve školkách, nové toalety ve školách až po hlavní a nejpod-
statnější akci, na které jsme velmi dlouho pracovali – revitalizace Základní 
školy Labská. Práce jsou ještě stále v plném proudu, ale už teď můžete 
vidět, jak pěkně bude opravená škola vypadat. Jsme za to velmi rádi, 
protože to byl jeden z nejnáročnějších projektu celého volebního období.
Zároveň aktuálně probíhá rekonstrukce prostranství u Donu, stavba 
nového parkoviště na Kyjevské a výměna balkónu v obecních domech 
na Kurské a Kyjevské. Zde je na místě omluva za současnou nekomfortní 
situaci v této oblasti. Věřte však, že to není naší chybou. Kdyby vše pro-
běhlo podle námi určených termínů, nejen že by dnes bylo vše hotové, 
ale práce by postupovaly tak, že by zásadně nezatížily občany. Bohužel, 
díky Brněnským vodárnám, které si na poslední chvíli „vzpomněly“, že 
pod novým prostranstvím musí ještě rychle vyměnit vodovodní potrubí 
a také díky tomu, že jejich práce trvaly o dva měsíce déle, než měly, došlo 
k situaci jaká je dnes. Je nám to líto. Na druhé straně, aktuální rekonstrukce 
prostranství probíhá rychle a nebude dlouho trvat a současné nepohodlí 
vystřídá příjemná chůze po nově opravených chodnících a příjemný pohled 
na nové prostranství a park. Zde chceme též uklidnit občany z Kurské, 
že parkoviště před Donem se nebude rekonstruovat do doby, než bude 
k dispozici nové parkoviště na Kyjevské. To už pomalu, i přes nepřízeň 
počasí, spěje k fi nále a na tomto novém a dobře osvětleném parkovišti 
najde místo k zaparkování 60 automobilů.

Vážení spoluobčané, bylo pro nás velkou ctí vést v uplynulých čtyřech 
letech radnici naši milé městské části. Děkujeme vám všem za spolupráci, 
pomoc i podnětné připomínky. Za pár dnů již budete volit nové vedení 
radnice. Přejeme vám, abyste svoji volbu vedli srdcem, nedali jen na 
prázdné a populistické sliby a mysleli na další rozvoj naší krásné městské 
části – Starého Lískovce. S velkou úctou k vám

   Vladan Krásný Jiří Dvořáček
   váš starosta váš místostarosta

Novinky z KJM, pobočka Kurská

Aktuálně z Lískovce Telefonní seznam   Poliklinika Starý Lískovec, spol. s.r.o.
 U pošty 14 625 00 Brno

Telefonní ústředna 544 502 211

PŘÍZEMÍ

Lékárna
PharmDr. Florian

547 210 069
737 288 760

kl. 225, 226

Rehabilitační oddělení
ses. Vejběrová

kl. 212

Oční optika – p. Pešťálová (přízemí) 547 355 882

Restaurace „U NUDLE“ 547 215 480

1. POSCHODÍ

Dětské oddělení
MUDr. Dostálová Milada
MUDr. Janulová Miroslava 547 213 668

kl. 229
kl. 231

Obvodní lékaři
MUDr. Šrámek Petr
MUDr. Vrtělová Dana
MUDr. Zástěrová
MUDr. Dobšíková Darja

547 354 960 kl. 234
kl. 235
kl. 245
kl. 246

Kožní oddělení
MUDr. Průchová Dagmar kl. 238

Zubní ordinace
OPTIMO dental studio s.r.o., MDDr. Righi 736 484 372

Zubní hygiena
K. Havlíková, DiS. 602 432 226

2. POSCHODÍ

Oční oddělení
MUDr. Tomášová Hana kl. 248

Ortopedické oddělení
MUDr. Spáčil Jiří kl. 249

Radiodiagnostické oddělení
evidence - ses. Kosová, ses. Smejkalová
MUDr. Janská

kl. 250

Chirurgické oddělení
MUDr. Driák Dalibor, MUDr. Králíková 547 233 342

Psychologie
PhDr. Šporcrová Ivona kl. 253

Psychiatrie
MUDr. Freibergerová Magdalena 547 215 951

3. POSCHODÍ

Laboratoř, Lab Med spol. s.r.o. 547 218 005
547 218 006

Gynekologické oddělení
MUDr. Vlčková Simona
MUDr. Kudová Alena

547 242 288
kl. 273

ORL oddělení
MUDr. Karásek Jiří kl. 262

4. POSCHODÍ

Diabetologické oddělení
Diastop s.r.o. – prof. Weber kl. 276

Neurologické oddělení
MUDr. Puldová Jaroslava kl. 292

Interní oddělení
MUDr. Ziembová Jana kl. 277

Stomatologické oddělení
MUDr. Cenková Jarmila
MUDr. Pauločáková 547 211 697

kl. 278

Stomatologická laboratoř
p. Košová Markéta kl. 283
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Přijímá do svých řad děti od 3 let. Setkáváme se každé úterý od 
17.30 do 19.00 hod, v prostorách ZŠ Elišky Přemyslovny.

Hrajeme hry, učíme se uzly, topografi cké značky, základy bezpečnosti, 
běh na 60 m překážek, vyrábíme, malujeme. Jsme oddíl smíšený, 
v loňském roce zde byly děti od 3 do 12 let.
Bližší informace můžete získat: e-mail: aranka.novakova@volny.cz
Na naši činnost se můžete podívat na stránkách www.sdhstlsport-ml.
estranky.cz/ Nováková Aranka

SDH Starý Lískovec – Sport

Během dovolené jej nenaleznete v luxusním letovisku 
u moře, ale spíše na louce u lesa v maskáčích. Starosta Vla-
dan Krásný, který právě končí druhé fuknční období, si totiž 
lepší způsob odpočinku nedovede představit.

Osm let, to už je prostor k bi-
lancování. Jak moc se lišily před-
stavy od reality, co se týče ko-
munální politiky?

Představy byly trochu ideali-
zované, naivní. Já jsem se tehdy 
sice poctivě připravoval, studoval 
zákony, vyhlášky, chod veřejné 
správy, ale realita je přece jen jiná. 
U řady problémů si člověk mys-
lí, že je může ovlivnit, a to hned. 
Jenže pak zjistí dvě věci. Za prvé 
– nejde ovlivnit vše. A za druhé – 
ve státní správě jakýkoliv proces 
trvá neuvěřitelně dlouho. Když se 
v soukromé fi rmě rozhodnete, že si 
ve svém sídle fi rmy pořídíte novou 
velkou tiskárnu, uděláte to druhý 
den. Pro nás je to dlouhý proces 
s řadou řízení, lhůt, předpisů a po-
dobně. Zvenku tak může vznikat 

dojem, že se lidé na úřadě zrovna 
nepředřou, ale oni nemohou jinak. 
Když chcete postavit chodník, hřiš-
tě nebo odpadkové stání, může to 
trvat i roky. Ke všemu potřebujete 
stovky různých vyjadřovaček nad-
řízených orgánů. To je věc, která mi 
vadí snad nejvíc. Podobné je i to, 
že málokdo rozeznává rozdíl mezi 
samosprávou (volenými) a státní 
správou. Panuje všeobecný názor, 
že starosta zavelí a úředníci příkaz 
jen vyplní. Přitom starosta a sa-
mospráva nemá vůbec jakoukoliv 
pravomoc zasahovat do působ-
nosti státní správy. Dokonce je to 
i trestné. Já nesmím vůbec nijak 
zasáhnout například do činnosti 
stavebního úřadu, přestupků, so-
ciálky, silničního správního úřadu 
a všech dalších agend přenesené 

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 3. 10., 18:00-19:00

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

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

Sobota 4. øíjna 19:00, 
Sokolovna Máchalova 4, 
k poslechu  a tanci hrají: dechová 

hudba Silvanka a cimbálová muzika 

Pajtáš. Program: pøíchod 

královské družiny, vystoupení 

krojované chasy a dìtí, soutìž

v natahování koštýøem,    

tombola

Slavnost posvìcení chrámu
sv. Jana Nepomuckého 
ve Starém Lískovci

Nedìle 5. øíjna 
9:30 Slavnostní mše svatá
kostel sv. Jana Nepomuckého

15:00 – Modlitba za farnost

 

kostel sv. Jana Nepomuckého,
po skonèení následuje posezení 
na farní zahradì

Někdy mám pocit, že Orwellova představa budoucnosti 
se může stát realitou, říká Vladan Krásný

státní správy. A k tomu tu máme 
Statut města Brna, který do všeho 
vnáší ještě další zmatek. A občan 
se v tom logicky nemá vůbec šanci 
vyznat a neví, kdo za co zodpo-
vídá. Nechápe, že jeden trávník 
sekáme my, ten vedle Brněnské 
komunikace a podél silnic zase 
Jihomoravský kraj. Takže je pro 
něj jednodušší použít oblíbenou 
větu: „za vše může starosta“. Už 
jsem si na to zvykl, ale nesmířím 
se s tím nikdy.

Lze to nějakým způsobem 
změnit „odspodu“?

Bojím se, že ne. Byrokracie stále 
bytní, i když je často všemi stra-
nami napříč politickým spektrem 
slibováno, že tomu bude naopak. 
Prostým rozumem mohu pochy-
bovat, zda je nutné například vést 
agendu ohledně nákupu propi-
sovacích tužek dvakrát – jednou 
pro nás a jednou pro EU. Nicméně 
– faktem zůstává, že je to nařízené 
a jen to zaměstnává naše pracov-
níky. A takových nesmyslných věcí 
je spousta.

Co byste charakterizoval jako 
největší problém Starého Lís-
kovce?

Absenci jakéhosi přirozeného 
centra, chcete-li náměstí s kultur-
ním centrem. Tím, že nová zástav-
ba vznikala poměrně chaoticky, 
Lískovec aktuálně nic podobného 
nemá. Existuje studie pro vznik 
takového místa na Mikuláškově 
náměstí, ale vše závisí na věcech, 
které lískovecká radnice nedokáže 
ovlivnit. V tomto prostoru chce 
město realizovat podzemní vedení 
tramvaje do Kampusu a je otázka, 
v jakém horizontu a zdali vůbec 
bude město tento plán realizo-
vat. Ale Lískovec si takové místo 

jednoznačně zaslouží. A kulturní 
centrum také. Málokde najdete tak 
skvěle udržované kulturní tradice, 
jak u nás ve Starém Lískovci. A těm 
lidem, co se o to starají, za to patří 
velké díky.

A co prostor? Čtvrť je poměr-
ně stísněná…

To je další zásadní věc. Podmín-
ky jsou dané, panelák ani silnici 
neposunete. Tím jsme aktuálně 
odkázáni spíše na řešení ve formě 
revitalizací. Lískovec se nemůže 
rozpínat a stísněný zůstane, ale na-
příklad prostory mezi panelovými 
domy je možné zvelebit, může-
me zajistit více zeleně a tak dále.
Proto teď pracujeme na projektu 
„Revitalizace panelového sídliště“. 
Tento projekt se výhradně zabývá 
kompletním využitím a revitaliza-
cí všech vnitrobloků a zelených 
ploch v celém sídlišti.

Jste zastáncem týmové práce, 
nebo individuálního snažení?

Fungujeme lépe jako tým. Když 
dám příklad – já mohu dostat ná-
pad, zajistit fi nance a podobně, ko-
lega Jirka Dvořáček je zase skvělý 
realizátor, bez něhož by spousta 
nápadů přišla vniveč. Jako osob-
nosti jsme odlišní, jako celek to 
dokonale funguje. Musím přiznat, 
že s nikým se mi v minulosti tak 
dobře nespolupracovalo.

Může to být dané i společnými 
zájmy? Muzika, táboření…

Ano, může být. To jsou i v mém 
případě dvě nejsilnější oblasti zá-
jmu, kterým se věnuji ve volném 
čase. Není to jen o klasickém tábo-
ření, spíše celkově o práci s dětmi. 
Důležité je u toho vlastní přesvěd-
čení. 

(Pokračování na str. 5)
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Co přináší nový školní rok na ZŠ Labská

Soutěžní víkend s mladými hasiči v Brně

O posledním červencovém 
víkendu uspořádal sbor 

dobrovolných hasičů SDH Starý 
Lískovec - SPORT dvě soutěže pro 
mladé hasiče. V sobotu 26. 7. pro 
děti od 1 roku do 15 let v kate-
goriích přípravka, mladší a star-
ší žáci – děvčata a chlapci nebo 
smíšené, a v neděli 27. 7. od 13 
do 18 let – v kategoriích mladších, 
středních a starších dorostenců 
a dorostenek. Za nádherného, ale 
místy až úmorného počasí se sjelo 
do moravské metropole opravdu 
obrovské množství závodníků ze 
všech koutů naší krásné vlasti - 
z Budějovicka, Východních Čech, 
Zlínského, Olomouckého a Morav-
skoslezského kraje a z Jižní Moravy, 
(někteří to pojali jako prázdninový 
dvoudenní i vícedenní zájezd), aby 
změřili síly v bězích na 60 metrů, 
100 metrů a výstupu na cvičnou 
věž. V šestnácti kategoriích star-
tovalo více než 350 soutěžících.

Soutěž se konala v areálu Hasič-
ské školy v Brně-Líšni za podpory 
Jihomoravského kraje a pod zá-
štitou hejtmana Michala Haška 
a primátora statutárního města 
Brna Romana Onderky. Byl to již 3. 
ročník mládežnické soutěže a do-
rostenecká soutěž navazuje na 

šest ročníků dospěláckých stovek, 
letos obohacenou výstupem na 
cvičnou věž.

Nejprve se představily naše nej-
menší naděje od 1 roku do 8 let na 
upravených nízkých překážkách 
s hadicemi a rozdělovačem „D“. 
Jejich zápal a snaha byly neskuteč-

né a předvedené výkony opravdu 
pozoruhodné, vždyť pro většinu 
z nich to byly první závody. Tolik 
dojmů – startér, překážky, proud-
nice, hadice, rozdělovač a veliký 
displej v cíli a rodiče mnohdy ner-
voznější a netrpělivější než jejich 
ratolesti. A že je závod pro všech-
ny, dokázala nejmladší závodnice, 
které bylo šestnáct měsíců. Všichni 

se s nástrahami trati vypořádali na 
výbornou, a proto se mohli těšit na 
poháry, medaile (i když jen čokolá-
dové) a další drobnosti, sladkosti 
a diplom s vlastním jménem. Po 
předání cen začali svou soutěž 
již ostřílenější borci na klasických 
překážkách. I zde jsme měli připra-

veny ceny a diplomy pro všechny 
zúčastněné, a tak jen poháry a me-
daile si odnesli opravdu nejlepší. 
V neděli se představilo hned ně-
kolik reprezentantů, kteří Českou 
republiku úspěšně zastupovali na 
nedávno skončeném Mistrovství 
světa ve Svitavách. Výsledky na-
leznete na www.stovky.cz a fotky 
na „rajčeti“ Oskar1967.

Chtěli bychom touto cestou po-
děkovat všem závodníkům, trené-
rům, rodičům, rozhodčím a všem, 
kteří navštívili naši soutěž, za snahu, 
kázeň a trpělivost (ne vše šlo po-
dle našich představ), ale vzhledem 
k velkému množství závodníků se 
nelze divit. Představitelům Hasič-
ské školy za vstřícnost (nečekané 
komplikace s havárií vodovodního 
řádu) a Zd. Ondráčkovi a Ant. Pivoň-
kovi za pomoc. Zástupcům kraje 
a města za zajištění pohárů a cen. 
Sponzorům za dárky do cen. Staros-
tovi krajského sdružení JmKSH ČMS 
p.Gargulovi za zapůjčení překážek. 
Rozhodčím – paní Flodrové, pánům 
Pěnčíkovi, Pejřilovi, Hrnčířovi a dal-
ším, panu doktorovi (měl opravdu 
hodně práce), SDH Obřany a SDH 
Královo Pole za pomoc.

Závěrem mi dovolte poděko-
vat pěti lidem, bez kterých by se 
tato soutěž nemohla uskutečnit 
– Arance Novákové, Aleši Filipčíko-
vi, Petru „Bačovi“ Dvořákovi, Janu 
„Dědkovi“ Chvátalovi a Ladislavu 
Švejdovi, všem Vám veliké DÍKY!!! 
Doufám, že se Vám naše soutěže 
líbily a těším se příští rok na shle-
danou.

Za SDH Starý Lískovec – SPORT 
„sesmolil“ Vítězslav Novák – Oskar

V pondělí 1. září proběhlo na 
naší škole slavnostní přivítání 

prvňáčků. Pozdravit děti na jejich 
první cestě do školy přišli i starosta 
Starého Lískovce pan Vladan Krás-
ný, místostarosta pan Jiří Dvořáček, 
zástupci města Brna v čele s ná-
městkyní primátora paní Bohuňov-
skou a zástupci klubu Kometa Brno.

Nový školní rok začíná v budově, 
která prochází velkou rekonstrukcí. 
Některé části budovy budou ještě 
předávány v průběhu podzimu. To 
samozřejmě způsobuje některé 
komplikace v organizaci školní-
ho života jak pro pedagogy, tak 
pro děti. Tyto problémy nás mrzí, 
ale myslím, že všichni je rádi pře-
konáme s vědomím, že dlouho 
odkládaná rekonstrukce výrazně 
zvýší kvalitu školního prostředí. 
Asi nejlépe je to už od září vidět 
na nově vybudovaných sociálních 
zařízeních na 1. stupni, ve školní 
družině a částečně i na 2. stupni.

A co přináší nový školní rok 

v oblasti vzdělávání? Držíme se 
nastaveného trendu umožnit ta-
lentovaným žákům rozvoj podle 
jejich předpokladů buď v oblasti 
jazykové, sportovní, nebo v oblasti 
informačních technologií. Tady se 
úspěšně rozvinul volitelný před-
mět Digitální technologie s nava-
zujícím kroužkem tvorby a úpravy 
videopříspěvků pro školní televizi 
„eLko“. Také jsme dodrželi loňský 
slib a pořídili 13 tabletů, které 
začali využívat při své práci žáci 
v různých ročnících i předmětech.

Naopak jsme odložili plánova-

ný rozjezd elektronické žákovské 
knížky pro 2. stupeň z jara až na 
tento podzim. Důvodem byla sna-
ha pořídit nový systém nabízený 
na trhu až od léta. Ten je plně kom-
paktibilní s již používaným školním 
systémem evidence žáků.

Na zvýšený počet dětí ve školní 
družině jsme reagovali otevřením 
dalšího oddělení. Také navýšení 
počtu tříd na 2. stupni nás vede 
k pořízení nového školního ná-
bytku do jedné třídy během pod-
zimu. Víme, že ještě další 2 učebny 
by si zasloužily nový nábytek. Po 

vyčíslení doprovodných nákladů 
v souvislosti s rekonstrukcí budovy 
uvidíme ve spolupráci s ÚMČ, jaké 
jsou další možnosti v tomto směru.

Na závěr stejně jako v loňském 
roce chci poděkovat všem, kteří 
přispěli sponzorskými dary nebo 
svoji pomoc již v září nabídli. Velice 
si Vaší ochoty vážíme. Jménem 
všech zaměstnanců školy přeji 
žákům i rodičům hodně úspěchů 
a dobrou vzájemnou spolupráci.

Mgr. Petr Urbánek
ředitel školy
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Základní škola Bosonožská v roce 2014/2015

V pondělí 1. září 2014 začal pro 
asi 370 žáků naší školy, z toho 

pro 46 úplně poprvé, nový školní 
rok. Tak jako každé prázdniny jsme 
se pilně připravovali, aby škola byla 
jako ze škatulky. Letos se však 
prázdninový režim navíc nesl ve 
stavebním duchu, neboť se v pavi-
lonu D kompletně rekonstruovalo 
sociální zařízení. Tato náročná stav-
ba, jejíž celková hodnota přesáhla 
3 miliony korun, byla realizována 
díky fi nančním prostředkům zajiš-
těným naším zřizovatelem – MČ 
Starý Lískovec. Stavba postupo-
vala podle plánu, a tak na naše 
žáky i učitele čekají zbrusu nové 
toalety. Na tomto místě chci po-
děkovat těm, kteří se o tuto stavbu 
zasloužili – starostovi MČ Bc. Vla-
danu Krásnému, místostarostovi 
Mgr. Jiřímu Dvořáčkovi, investiční 
referentce Ing. Renatě Weissové 
z ÚMČ a stavební fi rmě Jirmal s. r. o.

V průběhu prázdnin jsme se 
také dozvěděli, že ÚMČ získal do-
taci z Ministerstva životního pro-

středí na celkovou rekonstrukci 
budovy, tedy výměnu nevyhovu-
jících oken, opravu střechy a cel-
kové zateplení pláště. Věříme, že se 
zastupitelům podaří získat zbývají-
cí fi nance na pokrytí nákladů, aby 
rekonstrukce mohla být v příštím 
roce zahájena.

V naší škole letos přibylo žáků - 
výuka bude probíhat v 21 třídách 
a 4 odděleních školní družiny. Zá-

sadní směřování školy se nemě-
ní, budeme i nadále podporovat 
všechny žáky s ohledem na jejich 
individuální potřeby s cílem maxi-
málně rozvinout jejich vzdělávací 
možnosti, uplatňujeme inkluzívní 
přístup a chceme budovat bez-
pečnou školu. Díky tomu, že se 
naši pedagogové dále vzdělávají, 
můžeme nabídnout nové, v Brně 
ojedinělé přístupy, jako je Feuers-

teinova metoda instrumentálního 
obohacování, metodiku defi citů 
dílčích funkcí, eliminace percepč-
ně motorických oslabení apod., 
které někteří učitelé uplatňují 
ve výuce nebo nabízejí formou 
kroužků. I nadále budeme úzce 
spolupracovat s mateřskými ško-
lami v naší městské části v projektu 
„Na skok do školy“ a se základ-
ními školami v okolí v projektu 
„Páťáci spolu a zvesela“. Letos se 
bude tematicky prolínat napříč 
jednotlivými předměty a ročníky 
projekt u příležitosti 700 let od 
první písemné zmínky o Lískovci 
„Ve znamení lysky“, jehož cílem je 
podpora výuky s regionální téma-
tikou. I zde budeme spolupracovat 
s různými institucemi, např. s Kni-
hovnou J. Mahena na ulici Kurská.

Přeji všem žákům a pracov-
níkům školy i všem partnerům 
a podporovatelům úspěšný školní 
rok 2014/2015.

L. Špačková, ředitelka školy ZŠ 
Bosonožská 9

Sto let od začátku 1. světové válkyNěkdy mám pocit,...
Jako první válečný konfl ikt v dě-

jinách zasáhla I. světová válka, 
která začala 28. července 1914, 
téměř celý svět a zahynulo v ní 
zhruba 10 milionů vojáků a 8,5 mi-
lionu civilistů.

I ve Starém Lískovci si tato válka 
vyžádala svoji daň. Skoro nebylo 
rodiny, kde někdo nebyl na frontě, 
nepadl, nebyl raněn, nebo nebyl 
v zajetí.

Na Klobásově ulici se zachovaly 
dvě pamětní desky, které připo-
mínají účast místních občanů ve 
válce. Na budově bývalé Záložny /
číslo 2/ jsou jména dvou legionářů, 
kteří padli na Sibiři. Na Lidovém 
domě /číslo 34/ jsou tři schránky 

s prstí z významných bojišť. 
Pomník s obrázky všech padlých 

vojáků, který stával v parčíku ve-
dle fary a kostela, se nedochoval. 
Musel ustoupit nové silnici při bu-
dování sídliště. Fotografi i pomníku 
zapůjčil pan František Doušek.

K letošnímu stému výročí vy-
puknutí I. světové války ozdobily 
pamětní desky a pomníček na Toč-
né ulici občanky Věra Hádlíková 
Ondrášková a Naděžda Mišusto-
vová. Fotografoval Josef Hádlík. 

Je škoda, že se k nim z občanů 
nikdo nepřidal.

Věra Hádlíková Ondrášková                                                                  
Ing. Rostislav Maleňák, zastupitel

(Dokončení ze str. 3)

Někdo má rád slávu, jiný peníze 
a další zase dobrý pocit, což je můj 
případ. Chci cítit, že život má něja-
ký smysl, nějakou náplň.

Vím, že se nevyhýbáte mo-
derním technologiím. Jak osob-
ně dokážete skloubit táboření 
a techniku? To je téma, o kterém 
se hodně mluví.

Bez problémů. Technika je dob-
rý sluha, ale zlý pán. Já rád těžím 
z vymožeností doby, ale nečiní mi 
problém se na dva týdny od všeho 
oprostit. První dny to může být 
nezvyk, po telefonu občas sáhne-
te, ale pak zjistíte, že je to vlastně 
osvobozující pocit.

A co táborníci?
Tam už to je někdy problém. 

Znám případy, kdy dítě nejede 
na tábor, protože tam není wifi , 
počítače nebo možnost mít ce-
lou dobu nabité telefony. To už je 
právě ten případ, kdy se technika 
stává pánem. A musím dodat, že 
to není vina dětí, spíše systému 
výchovy. Pokud je někdo ve dva-

nácti letech závislý na hraní her, je 
to spíše vinou rodičů. Závislost se 
nevytvoří jen tak, sama od sebe. 
Ono to vypadá lákavě – posadíte 
dítě k počítači, nelítá nikde venku, 
nehrozí nebezpečí. Fyzické oprav-
du ne, ale nebezpečí duševní jed-
noznačně ano.

Co s tím? Má tento problém 
vůbec řešení?

Asi je to spojené s dobou. Dnes 
je zdánlivě nezbytné dávat o sobě 
vědět na sociálních sítích, sdílet 
svou polohu a zaznamenávat ka-
ždý krok a čin. Trochu se děsím, 
kam to dospěje, zda už Orwellova 
fi kce není realitou. A je možné, 
že mládež, narozená později, si 
to už ani neuvědomuje. Dochází 
k zajímavému paradoxu – my jsme 
měli zdánlivou svobodu v nesvo-
bodném státě, nebyli jsme svázá-
ni technologiemi. Dnes je tomu 
naopak. Svobody, kterou máme, 
si nevážíme a mnoho z nás si ji 
vůbec neumí užít.

Díky za rozhovor!

Martin Lísal
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Mgr. Kvìtuše Doležalová
kandidátka na starostku
MÈ Brno-Starý Lískovec

SPOLEÈNÌ PRO
 STARÝ LÍSKOVEC

Bc. Roman Onderka, MBA
kandidát na primátora mìsta Brna

Komunální volby

  
  

  

kandidátka na starostku
Starého Lískovce

kandidátka na primátorku

Náš program pro Brno i městskou část Brno-Starý Lískovec

a další informace naleznete na: www.top09brno.cz
www.top09brno.cz/stary-liskovec  /TOP09.Brno

Brno i Starý Lískovec 
mají na víc

Chceme město, kde se dobře žije, 
které je inspirací pro ostatní.

Přijďte 10. a 11. října k volbám

Vojtěch Vašíček
Kandidát TOP 09 na starostu Starého Lískovce

Ing. Jaroslav Kacer
Kandidát TOP 09 na primátora města Brna
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Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Starosta městské části Brno-Starý Lískovec podle § 29 zákona č.  491/2001 Sb., o volbách 

do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších 
změn, oznamuje: 

1. Volby do Zastupitelstva města Brna a do Zastupitelstva městské části Brno-Starý Lískovec se 
uskuteční ve dnech 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 hod. a 11. října 2014 od 8.00 do 14.00 hod.

Proč pořád kupovat nové věci, když můžeme 
i z obyčejných plechovek udělat pěknou dózu 
na psací potřeby.

Co potřebujete:
plechovku, balící papír s dekorem, lepidlo

Jak na to: 
Změříme obvod a výšku 
plechovky. Podle roz-
měrů ustřihneme balí-
cí papír. Nezapomeňte 
přidat 1 cm na obvod, 
bude sloužit k přelepe-
ní. Konce papíru natře-
me lepidlem a pečlivě 
přilepíme.
Dózu můžeme použít 
na psacím stole k ukládání psacích potřeb nebo 
na kosmetický štětec, tužku a řasenku. Možnosti 
jsou neomezené.

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Recyklované dózy

Vážení rodiče, jde vaše dítě POPRVÉ DO ŠKOLY?
Vezměte ho také POPRVÉ DO KNIHOVNY!

12. ročník projektu Knihovny Jiřího Mahena v Brně na podporu 
čtenářství u dětí prvních tříd

1. 9.–31. 10. 2014  – Registrace prvňáčků zdarma na všech 
provozech knihovny 

1. 9.–31. 10. 2014 - Sekorovo mraveniště 
Soutěž pro děti od 6 do 10 let u příležitosti 115. výročí narození brněnského spisovatele a ilust-
rátora Ondřeje Sekory

8. nebo 9. 10. 2014 / 15.00–18.00  
Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih a čtenáře knihovny 

Bohatý doprovodný program
Podrobnosti naleznete na www.kjm.cz a v programové brožuře. 

Projekt probíhá pod záštitou primátora statutárního města Brna Bc. Romana Onderky, MBA a hejt-
mana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška. Projekt rovněž podpořily Úřady městských částí, 
kde bude probíhat slavnostní pasování.

Poprvé do školy,
poprvé do knihovny

ve volebním okrsku č.  22001
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Mikuláškovo náměstí; Osová; Palachovo 
náměstí; U Penzionu

ve volebním okrsku č. 22002
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Čermákova; Elišky Přemyslovny; Mácha-
lova; Pod Školou; Svah; Šoustalova; U Leskavy 

ve volebním okrsku č. 22003
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: ulice Kosmonautů 1-9 lichá; U Pošty
ve volebním okrsku č. 22004
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Hermannova; Klobásova; Kroupova 2-40; 
Malešovská; Malostranská; Martina Ševčíka; Příč-
ky; Pšikalova; Točná; ulice Kosmonautů 11–15

ve volebním okrsku č. 22005
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

ve volebním okrsku č. 22006
volební místnost:  ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská 1–11; Sevastopolská 

ve volebním okrsku č. 22007
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská 13–17; Irkutská; Krymská 
3–15 

ve volebním okrsku č. 22008
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Jemelkova 9–17 lichá, 20–79; Krymská 1; 
Kurská; Kyjevská

ve volebním okrsku č. 22009
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Oderská; Vltavská 5–13 lichá; Vltavská 
2–8 sudá

ve volebním okrsku č. 22010
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 1–25; U Hřiště 9–13 lichá; Vl-
tavská 1,3 

ve volebním okrsku č. 22011
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 27–45; Labská 31–37; U Hřiště 
15, 17 

ve volebním okrsku č. 22012
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Labská 1–29; Vltavská 15–21 lichá

2. Právo volit v Městské části Brno-Starý Lís-
kovec do Zastupitelstva města Brna a do 
Zastupitelstva městské části Brno-Starý 
Lískovec má státní občan České republiky 
nebo státní občan jiného státu, jemuž právo 
volit přiznává mezinárodní úmluva vyhlášená 
ve sbírce mezinárodních smluv (občan člen-
ského státu Evropské unie), který alespoň ve 
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a 
je přihlášen k trvalému pobytu v Městské části 
Brno-Starý Lískovec. Voliči bude umožněno hla-
sování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky, popřípadě státní 
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni 
volit na území ČR. Tito rovněž předloží průkaz 
o povolení k pobytu na území ČR.

3. Každému voliči budou dodány nejpozději 
3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev obcí 
hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič ob-
držet hlasovací lístky i ve volební místnosti. Do 
doručovacích obálek budou vloženy hlasovací 
lístky jak pro volby do Zastupitelstva města 
Brna, tak pro volby do Zastupitelstva městské 
části Brno-Starý Lískovec.

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

5. Hlasování na voličský průkaz není možné.

V Brně dne 18. srpna 2014 

 Bc. Vladan Krásný v. r.
 starosta MČ Brno-Starý Lískovec
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Město poskytuje zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení

účel zápůjčky lhůta
splatnosti

horní hranice zápůjčky

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 stávají-
cím 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

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 od-
bor >Zápůjčky z Fondu rozvoje 
bydlení města Brna).

O zápůjčku, která bude posky-
tována na jaře 2015, mohou vlast-
níci nemovitostí požádat v ter-
mínech od 1. 9. do 15. 10. 2014 
a od 1. 12. 2014 do 15. 1. 2015. 
Žádosti na předepsaném formu-
láři jsou přijímány na Bytovém 
odboru na Malinovského nám. 3 

Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území 
města Brna zápůjčky 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.

nebo na úřadech městských částí, 
na jejímž území se opravovaná 
nemovitost nachází. Formuláře 
jsou k dispozici na všech úřadech, 
kde se žádosti podávají, a na výše 
uvedené internetové adrese.

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

měni prostřednictvím Bytového 
odboru Magistrátu města Brna. 
Do výběrového řízení nejsou za-
řazováni žadatelé, kteří již k před-
mětné nemovitosti zřídili zástavní 
právo nebo jiný obdobný závazek.

Za vyřízení smlouvy žadatel 
nehradí žádný poplatek. Smlou-
vu o zápůjčce vyhotoví Bytový 
odbor také zdarma a poplatky 
za vedení účtu hradí město. Dal-
ší výhodou zápůjčky je možnost 
předčasného splacení zápůjčky. 
K předčasnému splacení zápůjč-
ky město sdělí dlužníkovi výši 
úroku, příp. výši úmoru a úro-
ku dle skutečné výše zápůjčky 
a skutečné doby jejího splácení.

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 za-
hájí splácení formou měsíčních 
splátek. Po úplném splacení zá-
půjčky připraví město podklady 
k provedení výmazu zástavního 
práva v katastru nemovitostí. Zá-
půjčku je možno žádat na více 
účelů v jednom termínu. Bližší 
informace o zápůjčkách z Fondu 
rozvoje bydlení mohou občané 
získat na Bytovém odboru MMB 
na Malinovského nám. 3, dveře 
č. 280 a 281, nebo na telefonních 
číslech 542 173 245 a 542 173 287.

Mgr. Jiří Lahoda
vedoucí Bytového odboru MMB

4. září 2014 pořádala radnice neformální posezení a pohoštění u gri-
lu pro seniory starolískoveckých Klubů důchodců. Počasí vyšlo ideálně 
a věřme, že do dalších let tak byla založena nová tradice.

Seniorské grilování Hotelová škola srdečně zve všechny zájemce o studium 
na 18. ročník mezinárodní gastronomické soutěže

Brněnský soudek a Mladý sommelier
Obě soutěže se konají 1. 10. 2014 v hotelu Slovan.

V soutěži Brněnský soudek si žáci ověřují své schopnosti a doved-
nosti v čepování a servírování piva. Zároveň prokazují své odborné 
znalosti o pivu a pivovarnictví a dále v jazykovém testu si ověří 
hloubku znalostí cizího jazyka.
V soutěži Mladý sommelier prokazují své znalosti o víně a somme-
lierství, předvádějí odborný servis vína a vhodnost kombinace vína 
s různými pokrmy. V písemném a jazykovém testu prokazují soutěžící 
teoretické znalosti o víně a sommelierství a ovládání cizí řeči. 
Komise v obou soutěžích jsou sestaveny ze špičkových odborníků 
v daném oboru.
Přijďte si prohloubit své znalosti o pivu a víně a gastronomii vůbec. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

za realizační tým Jana Radvanová

Hotelová škola, Bosonožská 9, Brno, www.htskolabrno.cz

Uzávěrka příštího čísla je 29. 10. 2014 v 15.00 hodin
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Inzerce
  Instalatér, voda – topení. Tel. 605 544 402

 Nevíte si rady s počítačem? Kontaktujte mě: 608 887 655, 
www.pecka.info

  ELEKTRIKÁŘ, INSTALATÉR A HODINOVÝ MANŽEL. Sítě proti holu-
bům, montáže kuchyní atd. Daniel Srnec, tel: 776 123 129, Oblá 35, 
Brno-Nový Lískovec

  Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skříňky a pracovní desky 
na míru. Vrba 603 438 707 www.vrbakuchyne.cz

  Jako zdravotní sestra pracující v bohunické nem. hledám ke koupi 
menší byt do dispozice 2+1. 739 482 286

  Kompletní počítačové služby, odborně. www.bednapc.cz, 608 880 107

 Hledám ke koupi byt 3+1 v klidné ulici se sklepem a komorou. 
736 499 276

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

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
zábradlí, rýn, fasád, plotů, zednické práce, tapetování. 606 469 316, 
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz, Brno, Lískovec a okolí. Platba 
hotově = sleva 250 Kč!

Pozvánka
ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády a Lamacentrum Hády

Vás srdečně zvou na

Den otevřených dveří v přírodní památce Kavky
a celodenní akci v Lamacentru Hády

akce se uskuteční v neděli 21. 9. 2014
od 10.00 do 17.00 hod.

Co Vás čeká a nemine?
S průvodci budete mít možnost poznat jedinečné přírodní bohat-
ství Hádů a následně v Lamacentru bude připraven doprovodný 
program v podobě výtvarných dílniček pro děti, ukázek předení 
na kolovrátku, nabídky výrobků z lamí vlny a také se můžete těšit 
na OSLAVY LAMÍCH NAROZENIN.

Vstupné do Lamacentra 30,– Kč pro dospělé a děti 20,– Kč
je určené na údržbu a ochranu přírody na Hádech.
Exkurze v PP Kavky je bezplatná, začátek trasy – sraz zájemců je 
v Lamacentru.

Spojení MHD: od konečné zastávky autobusu č. 64 (Červený písek) 
v Maloměřicích nebo autobusem č. 78 od zastávky Velká Klajdovka 
v Líšni, odtud dále pokračovat dle značení.

Kontakt: tel.: 608 434 564
Další informace na: www.lamacentrum.cz

 
 
 
 
 

 

 

S hlubokým zármutkem ozna-
mujeme, že v sobotu 7. září 
zemřela po krátké těžké ne-
moci maminka, manželka 
a babička Jaroslava Nováko-
vá, jež byla od svého narození 
po celých 67 let aktivní ob-
čankou Starého Lískovce. Tato 
nesmírná ztráta nás všechny 
kolem ní zasáhla, velmi bolí 
a nikdy bolet nepřestane. 

Denisa Břehová, dcera 

Dne 1. října 2014 
proběhne v zasedací 

místnosti starolískovecké 
radnice beseda s občany 

a ředitelem Městské policie 
na téma 

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE. 
Všechny, které tato 

problematika zajímá, 
srdečně zveme.

Beseda
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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:

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.nabyteteekknknovovvvaapappohohhodododaa.a.czcz
NOVÁ POHODA

NYNÍ NOVĚ VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ

Nadstandardní kvalita

za rozumnou cenu
za rozumno

2013

Jihomoravský
kraj

Jihomoravský
kraj

jarek.sotek@volny.cz

markýzy výsuvné,
výklopné a rolovací

��������	�
��
�������������������
��������������������
���� ����!����"#�$����%&

Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno
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NOVÁ LÉKÁRNA NA VLTAVSKÉ
1. 9. 2014 

otevíráme novou lékárnu na ulici Vltavská 6

PLÁNOVANÉ AKCE:
Konzultace .

SOBOTA

Tel: 530 340 107
email: lekarnavltavska@seznam.cz

TRADIČNÍ PODZIMNÍ
SAMOSBĚR JABLEK

odrůd Šampion a Golden

od 5. září 2014

SADY STARÝ LÍSKOVEC
Ovocnářské družstvo

Martina Ševčíka 46, Brno 625 00

Aktuální info na 
www.jablka.cz a tel. 547 222 333

na internet  
s garantovanou
rychlostí.

stabilní a bezpečné připojení

nastavení rychlosti podle potřeby

SIM karta s 50 volnými 
jednotkami ZDARMA 

Naskočte

Objednávejte na telefonním čísle 539 01 01 01 
nebo přímo na www.netbox.cz 

50 Mb/s

350 Kč/měs.
STAČÍ
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