
starolískovecký
zpravodaj

Leden 2015 ROČNÍK 23

www.staryliskovec.cz

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

Vážení spoluobčané, 
před pár týdny jsme 

se společně přehoupli do 
druhé poloviny dekády, 
do roku 2015. Jaký bude? 
To záleží především na 
nás a na tom, jaký si ten 
rok uděláme. Mohl bych 
vás teď zahltit plány, 
které se Starým Lískovcem máme. 
Kam jej chceme posunout, jak z něj 
udělat ještě lepší místo k životu, co 
všechno se opraví, postaví, uklidí, 
změní k lepšímu. Na tom všem 
budeme samozřejmě pracovat, 
ostatně právě proto jsme od vás 
dostali důvěru ve volbách. To vše 

je do jisté míry samo-
zřejmost. Bez ohledu na 
počet zateplených fasád, 
nových hřišť nebo míst 
v mateřských školkách 
to ale vždy budeme my, 
starolískovečtí obyvate-
lé, kdo z naší čtvrti dělá 
dobré místo k životu.

Po celém světě najdete možná 
i miliardy lidí, kteří žijí v chudobě, 
bez přístupu k tak samozřejmým 
věcem, jako je čistá voda nebo 
střecha nad hlavou. Každý den 
tvrdě bojují o své přežití, tak jako 
o přežití bojovali ještě před pár 
staletími i naši předci. Přesto se 

Zápisník starosty
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Nový rok odstartoval ve Starém Lískovci tradičním ohňostrojem. 
(Více čtěte na str. 4)

Zápis dětí do mateřských škol

Starý Lískovec se může jako 
jedna z mála městských částí 

pochlubit tím, že se jí doteď daří 
ve školkách umísťovat všechny tří-
leté děti. Přesto je při přihlašování 
dodržet základní pravidla. Jaká?

Samotné přihlašování – genero-
vání přihlášek, probíhá na interne-
tové adrese www.zapisdoms.brno.
cz. Rodiče se zde mimo jiné dočtou 
o stanovených kritériích přijímání  
dětí, dozví se, co je třeba doložit 
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Školy mají novou tvář2. Poleskavský krojový ples

7. února 2015 v 19:00
Starolískovecká sokolovna, Máchalova 4 
Ofic iá ln í  zahájen í  p lesu Moravskou besedou v 19 :30.
Vystoupí krojované chasy poleskavských mìstských èástí.
K poslechu a tanci hrají DM Hovorané a CM Kynièan.
Vstupné s místenkou 120 Kè, krojovaní 50 Kè (pøi vstupu bez místenky).

Starý Lískovec

Nový Lískovec

Bosonohy

Bohunice

Pøedprodej vstupenek na podatelnì ÚMÈ Brno-Starý Lískovec, 
vždy v pondìlí a støedu 8:00 16:00, v Sokolovnì 6. 2. v 18:00.
Akci poøádá MÈ Brno-Starý Lískovec ve spolupráci s Jednotou 
Orel Brno-Starý Lískovec.

–
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Poleskavský ples
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Ohňostroj

6

Zpěváček z Labské těší místní

dokážou radovat a dokážou si svůj 
život užít.

Optimismus se zkrátka nerodí 
z plných regálů v obchodech. Op-
timismus a radost ze života jsou 
v nás všech. A my všichni je doká-
žeme přenášet na lidi kolem sebe. 
Proto vám do roku 2015 přeji co 
nejvíc dobré nálady, málo strastí 
a hlavně ať vždy dokážete držet 
hlavu vzhůru, ať vás potká cokoliv. 
Za nás, za celé vedení městské 
části, můžu jen slíbit, že se bude-
me snažit o Starý Lískovec pečo-
vat tak, aby ve vás optimismus 
a úsměv probouzel.

Váš starosta  Vladan Krásný

k přihlášce a také jaký je počet 
volných míst ve školkách.

Vydávání (generování) přihlášek 
probíhá od 2. do 27. 2. 2015 na 
výše uvedené internetové adrese.

Pro ty, kteří nemají přístup 
k internetu, či nemají možnost si 
vygenerovanou přihlášku vytisk-
nout, budou mateřské školky ve 
Starém Lískovci vydávat přihlášky 
11. února od 10 do 12 hodin a od 
15 do 16 hodin.  

Přihlášku můžou rodiče získat 
kdykoliv v únoru na Magistrátu měs-
ta Brna na Dominikánském náměstí 
3 v prvním patře. Vydávat je bude 
paní Prášková (dveře 104), nebo 
paní Hofbruckerová (dveře 103). 
Sběr přihlášek probíhá od 2. března 
do 3. března 2015 od 8 do 16 hodin 
a to ve všech mateřských školkách.

Od 9. března 2015 mohou rodi-
če očekávat informace o přijetí či 
nepřijetí dítěte do mateřské školy.
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Typická socialistická stavba. 
Šedá fasáda, rozpadající se 

dřevěná okna a především ast-
ronomické náklady na vytápění. 
To byla ještě do loňska základní 
škola Labská. Dnes je k nepoznání. 
„Z venku je ta změna patrná snad 
ještě víc než zevnitř,“ pochvaluje si 
novou vizáž školy její ředitel Petr 
Urbánek. A vysvětluje, jak fasáda 
přišla ke královské modré barvě. 
„Je to výsledek jednání městské 
části se zhotovitelem. Z řady ná-
vrhů nakonec vyšel tento. Je to 
logické, držíme se barev městské 
části a jsme sladění i se školním 
logem,“ vysvětluje. A roli samo-
zřejmě sehrálo i partnerství školy 
s hokejovou Kometou.

Zatímco kolemjdoucí si užívají 
příjemný výhled a žáci mohou 
využívat nové moderní toalety, 
pro ředitele i vedení městské části 
se největší přínos projeví až za 
rok. To když dostanou vyúčtování 
energií. „Nerevitalizovaná budova 
byla extrémně energeticky ná-
ročná. Zateplení a výměna oken 
by měly významně pomoci. Díky 
tomu bychom mohli mít vyrovna-
nější rozpočet,“ věří ředitel školy.

V to samé doufá i vedení měst-
ské části, které revitalizaci školní 
budovy iniciovalo. „Úspory v ná-
kladech po revitalizaci všech škol 
budou významné. Peníze, které 
jsme protopili, můžeme investo-
vat smysluplněji – třeba do dal-
šího vybavení tříd, které zlepší 
kvalitu výuky i komfort pro žáky,“ 
upozorňuje starosta Starého Lís-
kovce Vladan Krásný.

A právě proto by mělo co nej-
dřív dojít i na poslední staroslís-
koveckou školu – Bosonožskou. 
„Teď jsme ve stadiu soutěže. Po-
kud proběhne v pořádku, bude 
nám přidělena dotace Zelená 
úsporám a na začátku prázdnin 
bychom mohli začít,“ vypočítává 
Krásný. Stejně jako na Labské do-
stane budova novou fasádu, okna 
a střechu.

„Pak budeme mít, s nadsázkou 
řečeno, hotovo,“ říká starosta. 
Opravené jsou totiž už i mateř-
ské školky a také s ohledem na 
hospodárnost. „Všude jsme vymě-
nili staré nehospodárné kotle za 
nové, které nám ušetří významné 
náklady,“ zdůraznil starosta.

Jako jeden z iniciátorů poža-
davku na změnu přípravy jídel 

a složení jídelníčku na ZŠ Labská 
chci uvést na pravou míru článek, 
resp. pochvalu, která byla uvěřej-
něna v čísle 6/2014 pod názvem 
„Poděkování školní kuchyni na ZŠ 
v Labské ulici“.

V té době jsme již zhruba půl 
roku řešili s vedením kuchyně po-
dle našeho názoru vysoké množ-
ství glutamátů (dochucovadel) 
a tuků v jídlech a nevhodné složení 
jídelníčku s těžkými jídly a s častým 
použitím uzenin, polotovarů, atd.

Poté, co naše komunikace s jídel-
nou nevedla k žádné změně, sezná-
mili jsme s tímto problémem i ve-
dení školy a po vzájemné dohodě 
jsme na tento článek nereagovali, 

byť bylo zřejmé, že tato pochvala 
byla zveřejněna účelově. Vedení 
kuchyně bylo znovu vyzváno ke 
změně, což se opět nestalo. V listo-
padu proto byla záležitost postou-
pena na odbor školství Magistrátu 
města Brna a následná kontrola po-
tvrdila to, co jsme kritizovali – tedy 
několikanásobně vyšší množství 
používaných glutamátů a olejů než 
je průměr jiných škol a nevhodné 
složení jídelního lístku.

Výsledkem této kontroly a naší 
téměř roční snahy je nástup nové 
paní vedoucí od ledna 2015, která 
byla vybrána na základě výběrové-
ho řízení. Věřím, že tuto pozitivní 
změnu brzy poznají všichni stráv-
níci této jídelny.

Petr Ondroušek

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace zaznamenalo stížnosti spo-
třebitelů (zejména z kraje Vysočina) na obchodní praktiky některých 
firem nabízejících dlouhodobé kominické služby. Obchodní zástupci 
těchto firem často nabízejí formou podomního prodeje uzavření smluv 
o dlouhodobém poskytování kominických služeb, a to i v obcích, kde je 
podomní prodej zakázán. Často přitom dezinformují spotřebitele, kterým 
tvrdí, že kominické služby nabízejí z pověření obce, nebo že kominík, 
který spotřebiteli běžně služby poskytuje, zkrachoval, nebo že s tímto 
kominíkem spolupracují.

Samotná smlouva o poskytování kominických služeb pak může být pro 
spotřebitele navíc nevýhodná. Naše sdružení se setkalo s takovými smlou-
vami, které byly uzavřeny až na dobu pěti let, dokonce s automatickým 
prodlužováním smlouvy. Přitom za předčasné ukončení smlouvy výpovědí 
byla dohodnuta smluvní pokuta ve výši jeden tisíc korun. Poplatek za sa-
motné kominické služby pak v těchto smlouvách bývá stanoven formou 
ročního paušálu, přičemž smlouvy obsahují ustanovení, podle kterých je 
paušální poplatek fakturován předem a firma je oprávněna si jej ponechat 
i v případě, že k poskytnutí žádných služeb z její strany nedojde.

Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace, tel: 542 210 778

Jídelna ZŠ Labská – konečně změna

Triky „šmejdů“ v kominictví

teď ji dostane i Bosonožská

Školy mají novou tvář,

Z šedivé budovy základní školy na Labské se za posled-
ní rok vyloupla sympatická budova s nepřehlédnutel-
ným modrým kabátem. Rekonstrukcí, která znamená 
nejen větší komfort pro žáky, ale i nezanedbatelné 
úspory provozních nákladů, prošla jako prostřední ze 
tří starolískoveckých základek. Ta poslední – na Boso-
nožské ulici – nebude muset závidět dlouho, přípravy 
na revitalizaci jsou v plném proudu.

Zápisník místostarosty
Vážení spoluobčané, 

přátelé, začal nový rok 
s pořadovým číslem 2015, 
o kterém nevíme co při-
nese, čím nás obdaruje, 
jaké radosti či zklamání 
v něm prožijeme… Ne-
víme vůbec nic, co nás 
čeká. Mnoho věcí ve svém životě 
ovlivnit nemůžeme, nebo jen velmi 
těžko, ale na druhé straně je mnoho 
věcí, které ovlivnit můžeme. Mnoho 
věcí máme ve svých rukách. A pro-
to mi dovolte, abych vám všem 
do toho nového roku 2015 popřál 
hodně zdraví, štěstí a pohody. 

Mnoho úspěchů v pro-
fesním i osobním životě 
a hlavně hodně osobní 
odvahy měnit ve svém ži-
votě věci k lepšímu. Není 
to vždycky jednoduché, 
ale je mnoho věcí kolem 
nás, které stojí za trochu 

námahy. Můžeme se totiž dostat do 
situace, kdy budeme litovat toho, 
co jsme neudělali a co jsme udělat 
mohli…

Přeji vám všechno dobré a ať je 
ve vašich životech v tom novém 
roce vše jak má být.

Váš místostarosta Jiří Dvořáček
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Většina lidí zejména z byto-
vých domů stromek nevláčí 

chodbami, ale jednoduše jej vy-
hodí z okna. Tradiční způsob je 
ideální – nenadělá nepořádek 
v bytě ani v domě a je také nej-
méně pracný. Jen je třeba dát 
pozor na dvě věci – neházet stro-
mek zejména z vyšších pater při 
silném větru a zajistit, aby místem 
dopadu nikdo nemohl procházet. 
Ideální je vyslat dopředu člena 
domácnosti prostor dopadu hlí-
dat.

Pak už jen stačí stromek do-
táhnout ke kontejnerům. V žád-
ném případě ale symbol Vánoc 
nepěchujte dovnitř, nechejte jej 
ležet hned vedle. Popeláři tako-
vé stromky posbírají a sousedům 
zbude v kontejnerech místo na 
běžný odpad. Stromky nepatří na 
stanoviště s kontejnery na tříděný 
odpad, ani do vnitrobloků, odkud 
musí popeláři ručně kontejnery vy-
tahovat k vozu. V takovém případě 
je lepší stromek nechat na místě, 
kde popelářské auto zastavuje.

„Letecky“ k popelnicím

Ideální konec stromků?

Hasiči zvou na ples

Uzavírka Pisáreckých tunelů protáhne cestování
Únorové cestování autem ze Starého Lískovce do centra 
města bude pro řidiče tvrdý oříšek. Tedy pokud jsou 
zvyklí využívat komfortu Pisáreckého tunelu. V půlce 
ledna totiž začala dlouho očekávaná uzavírka.

Zatímco na začátku měsíce zů-
stane tunel alespoň omezeně 

průjezdný pro osobní auta, pět po-
sledních únorových dnů neproje-
de důležitou spojnicí jediné auto. 
A s omezením musí počítat řidiči 
i v podjezdu křižovatky Hlinky.

Tunely se uzavřely už 9. ledna, 
na začátek mají technici napláno-
vanou úplnou uzavírku tubusu 
ve směru na Prahu, ve směru do 
centra města budou moci projíž-
dět alespoň osobní auta. 2. února 
se situace otočí, zcela uzavřen 
bude tubus ve směru do Brna 

Kdy budou tunely uzavřeny:
 
do 2. února do 5.00
úplná uzavírka tubusu ve směru na Prahu, tubus na Brno  
průjezdný pro osobní auta do 3,5 t
2. února – 23. února do 5.00
úplná uzavírku tubusu ve směru na Brno, tubus na Prahu  
průjezdný pro osobní auta do 3,5 t
23. února – 28. února do 5.00
úplná uzavírka obou směrů
27. února – 28. února do 16.00
úplná uzavírka tunelu Hlinky

jména v dopravní špičce je okolí 
křižovatky Hlinky přetíženo i dnes. 
I policisté proto doporučují na-
jít si alternativní trasu, v případě 
starolískoveckých řidičů nejlépe 
okolo Ústředního hřbitova nebo 
po Bohunické ulici. Alternativně 
lze také využít dálnici D1.

Poslední únorový víkend pak 
bude nejlepší nechat auto doma. 
Tento den totiž bude uzavřen i tak-
zvaný tunel Hlinky – podjezd pod 
hlineckou světelnou křižovatkou. 
Uzavírka bude trvat od brzkého 
rána, druhý den by auta měla pro-
jet po čtvrté odpolední. Během 

uzavírky se bude Hlinkami pro-
jíždět přes světelnou křižovatku 
v „horním patře“.

Hromadné dopravy se žádná 
z uzavírek nedotkne, cestující 
musejí ale počítat s tím, že v okolí 
křižovatky Hlinky budou autobusy 
i trolejbusy nabírat zpoždění.

Odměnou za měsíční komplika-
ce bude všem řidičům nové bez-
pečnostní vybavení tunelů, které 
nahradí nevyhovující současný 
systém, na který musí nepřetrži-
tě dohlížet hasiči. Oprava tunelů 
vyjde téměř na 48 milionů korun.

a směr na dálnici bude opět pro 
osobní auta průjezdný. 23. úno-
ra se tunely na pět dnů uzavřou 
úplně. „Omezení jsou stanovena 
v co nejkratších časových úse-
cích, které jsou nezbytně nutné 
pro provedení prací,“ podotýká 
mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

„Žádáme řidiče o trpělivost při 
cestování touto lokalitou,“ dopl-
nil. Motoristé z naší městské části 
tak budou muset oprášit starou 
trasu vedoucí po Rybnické ulici 
a kolem Anthroposu. Musejí ale 
počítat s hustou dopravou, ze-

Na tradiční ostatkovou maškarádní merendu zve všechny staro-
slískovecké občany Sbor dobrovolných hasičů Starý Lískovec. 

Pro hosty bude připraven sál Sokola na Máchalově ulici 4 14. února 
od 19 hodin, hrát bude skupina The BOX a organizátoři slibují, že na 
své si přijdou všechny věkové skupiny. Vstupenky v ceně 120 korun 
si mohou lidé kupovat na hasičské zbrojnici na ulici Točná 5. Prodej 
probíhá ve čtvrtek a v pátek před akcí vždy od šesti do osmi hodin 
večer.

Na večerní zábavu pro dospělé naváže v neděli 15. února dětský 
maškarní ples. Děti se mohou těšit na soutěže a hry, slosování 
vstupenek i drobné občerstvení. Vstupné na dětský maškarní ples 
je dobrovolné.

2. Poleskavský krojový ples

7. února 2015 v 19:00
Starolískovecká sokolovna, Máchalova 4 
Ofic iá ln í  zahájen í  p lesu Moravskou besedou v 19 :30.
Vystoupí krojované chasy poleskavských mìstských èástí.
K poslechu a tanci hrají DM Hovorané a CM Kynièan.
Vstupné s místenkou 120 Kè, krojovaní 50 Kè (pøi vstupu bez místenky).

Starý Lískovec

Nový Lískovec

Bosonohy

Bohunice

Pøedprodej vstupenek na podatelnì ÚMÈ Brno-Starý Lískovec, 
vždy v pondìlí a støedu 8:00 16:00, v Sokolovnì 6. 2. v 18:00.
Akci poøádá MÈ Brno-Starý Lískovec ve spolupráci s Jednotou 
Orel Brno-Starý Lískovec.

–

Před pár týdny pod ním ležely dárky, teď je ale řeza-
ný vánoční stromek spíš na obtíž. Když se jej budete 
zbavovat, je dobré dodržet několik zásad.
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Pojeďte s námi užít si 
lyžování v Alpách

www.zivyliskovec.eu

Živý Lískovec  
na lyžích 2015
sobota, 7. 2. 2015 
Stuhleck, Rakousko – 500 Kč

Všichni, kteří se v roce 2014 stali 
vlastníky jakékoliv nemovitosti, 
mají jen pár dnů na podání při-
znání k dani z nemovitých věcí. 
Finanční úřady na přelomu ledna 
a února rozšiřují úřední hodiny, 
aby vše stihli i opozdilci.

Daň je nutné podat do konce 
ledna, ten ale vychází na víkend. 
Finanční úřady tak budou tolerovat 
i dvoudenní skluz. „Noví majitelé ne-
movitostí vyplňují a podávají pouze 
jedno daňové přiznání za všechny 
své nemovitosti, které se nachá-
zí na území jednoho kraje. Taktéž 
úhradu daně provedou za všechny 

nemovitosti v kraji jedinou platbou,“ 
vysvětluje mluvčí Finančního úřadu 
pro Jihomoravský kraj David Stan-
čík. A upřesňuje i seznam lidí, kteří 
mají povinnost daň přiznat. Kromě 
těch, kteří mají stavbu nebo poze-
mek nově, budou muset na úřad 
i ti, u kterých se na jejich majetku 
něco změnilo. Daň se nyní neplatí, 
úřad poplatníka k zaplacení vyzve.

Finanční úřady budou déle 
otevřené ještě týden po vypršení 
oficiálního termínu pro případné 
opozdilce. Všem hříšníkům, kteří na 
úřad dorazí po termínu však hrozí 
sankce minimálně pět set korun.

Ten se liší podle počtů psů v do-
mácnosti i podle toho, jestli pejska 
chováte v rodinném domě nebo 
v bytě. Za jednoho psa v rodinném 
domě zaplatí majitel 400 korun, 
každý další pes v rodině přijde na 
600 korun. Obyvatele bytových 
domů bude první pes stát 1500 ko-
run, druhý a další pak 2250 korun. 
Ušetří důchodci, kteří za prvního 
psa zaplatí 200 korun, za každé-
ho dalšího pak tři stovky, zcela 
osvobozeni od poplatků jsou pak 
držitelé průkazu ZTP/P. A jeden rok 
nemusí platit ani ti, kteří si přinesli 
psa z útulku.

Poplatek lze zaplatit v hotovosti 
na pokladně ÚMČ Brno – Starý 
Lískovec na Oderské 4, nebo pře-
vodem na účet 19-19022621/0100. 
Při platbě je třeba uvést variabilní 

symbol VS 90000XXXX, kde místo 
X doplníte číslo známky vašeho 
psa.

Pokud jste si pejska pořídili 
nově, máte na jeho přihlášení dva 
týdny. Je třeba přijít osobně na 
úřad městské části s občanským 
průkazem, případně i s potvrze-
ním o důchodu nebo invalidním 
důchodu. Po přihlášení psa dosta-
nete evidenční známku, poplatek 
vám úředníci vyměří na pokladně. 
Podobná cesta čeká i ty, jejichž pes 
uhyne. V takovém případě musí 
na úřadě vrátit známku, přeplatek 
bude majiteli vrácen. 

Zanedbat povinnosti se v tomto 
případě nevyplácí, majiteli může 
být vystavena pokuta a nedoplat-
ky může městská část exekučně 
vymáhat.

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

19. 1. 2015 20. 1. 2015 21. 1. 2015 22. 1. 2015 23. 1. 2015

8.00–17.00 8.00–15.30 8.00–17.00 8.00–17.00 8.00–15.00

26. 1. 2015 27. 1. 2015 28. 1. 2015 29. 1. 2015 30. 1. 2015

8.00–17.00 8.00–17.00 8.00–17.00 8.00–17.00 8.00–15.00

2. 2. 2015  3. 2. 2015 4. 2. 2015 5. 2. 2015 6. 2. 2015

8.00–17.00 8.00–17.00 8.00–17.00 8.00–17.00 8.00–15.00

Nezapomeňte na poplatek jdou vstříc opozdilcům

Máte psa?Finanční úřady

S příchodem nového roku čeká majitele psů tradiční 
povinnost postarat se o své čtyřnohé miláčky i úřed-
ně. Do konce března je totiž třeba zaplatit každoroční 
poplatek.

Přesně na Silvestra vybuchova-
ly po celém Starém Lískovci 

stovky rachejtlí. Tu největší si ale 
tradičně připravil starolískovecký 
úřad městské části až v podvečer 
pátého dne nového roku. Právě 
v ten okamžik se tradičně sešly 
stovky starolískoveckých občanů, 
aby společně přivítali rok 2015 ve 
svojí městské části. Než k nebi 
vylétly první barevné ohnivé 
čáry v režii ohňostrůjce Romana 
Pawlase, popřál vše nejlepší do 
roku 2015 starosta Vladan Krásný 
a 1. místostarosta Jiří Dvořáček. 
„Mám velkou radost, že se nás 
každý rok schází k novoročnímu 
ohňostroji víc a víc. Je to důkaz, 
že Starý Lískovec stále víc žije 
pospolu, lidé si svého okolí váží 
a mají k němu vztah,“ hodnotí 
přivítání nového roku starosta 
Krásný.

Vánoce Brno prožilo na blá-
tě, ale před Silvestrem zasypal 
město první letošní sníh. Všichni 
tajně doufali, že by mohly bílé 
kulisy vydržet až do ohňostroje, 
obleva ale všechna naděje zha-
tila. Nicméně končící vánoční 
svátky připomněl alespoň tra-

diční svařák, který účastníky 
zahříval i v sychravém počasí. 
Něco na zahřátí bylo nachystáno 
i pro děti, které tradičně tvoří 
notnou část obecenstva novo-
ročního ohňostroje. „Doufám, 
že povedený ohňostroj odstar-
toval rok, za kterým se příští rok 
v lednu ohlédneme také jako za 
povedeným,“ uzavírá starosta 
Vladan Krásný.

Ohňostroj
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Naši jubilanti
Autrata Viktor
Bajnai Elemír
Bílá Marie
Bláha Jiří
Breineková Věra
Brymová Hana
Buchta Josef
Čápová Květoslava
Čejková Oldřiška
Daňková Marie
Dedera Miroslav
Deutscherová Jitka
Fialová Marie
Fila Evžen
Gabrielová Božena
Hadrabová Magda
Hájek Otto
Hájková Antonie

Hájková Antonie
Hájková Růžena
Halúzová Božena
Hamzová Hedvika
Havlíková Libuše
Havránková Věra
Hladík Tomáš
Hloušek František
Hohlová Vlasta
Horáčková Vlasta
Hradecká Jaroslava
Chrástecký Josef
Chudý Karel
Jakšová Helena
Jakubčíková Jarmila
Jandová Ivanka
Janoušková Drahoslava
Janulová Květoslava

Jelínková Růžena 
Jirásková Věra
Jurdová Eva
Kalousová Sylva
Klempiříková Marta
Kmenta Stanislav
Kolegarová Ludmila
Košová Marie
Koudelka Miloslav
Koutný Karel
Kozáková Pavla
Kozlová Hana
Králková Františka
Kratochvíla Jan
Krčková Ludmila
Krhovská Květoslava
Kristek Jiří
Krystinová Drahomila

Křivonožková  Ivana
Kubíková Bohuslava
Kvisová Marie 
Látal Metoděj
Lužová Anna
Lysák Stanislav
Máchalová Libuše
Melicharová Marie
Minichová Věra
Nádeníčková Marie
Navrátilová Helena
Nebenführ Jaroslav
Němečková Věra
Nesvadbová Milada
Nevídal Rudolf
Novokrestenov Nikos
Oškrdová Františka
Pavlík František

Pavlíková Marta
Pelikánová Milena
Pongrácová Zdenka
Pospíšilová Miroslava
Prchalová Zdenka 
Procházková Estera
Prukner Jan
Režná Zdenka
Ruta Jiří
Růžičková Zdeňka
Řádková Jana
Sedláková Růžena
Sklenský Jan
Skopalová Hana
Slezáková Františka
Smejkalová Marie
Sohr Bohumil
Stehlíková Olga

Suchánková Božena
Szibilla Alexej 
Šenigla Milan
Ševčíková Anežka
Šiška Miloslav
Škoda Miloš
Šmíd Jan
Šrom Lubomír
Štrbová Květoslava
Tančevová Zdenka
Tesař František
Tesářová Věra
Vaněk Jiří
Vedral Oldřich
Zahradníčková Františka
Zajíček Miloslav
Zapula Vítězslav

Půlrok v klubu důchodců

Mají různé scénáře, ale stejný 
cíl. Přijít snadno k penězům. 

Spoléhají přitom na důvěřivost 
zejména starších lidí, kterým zvoní 
u dveří. Vydávají se za vzdálené 
příbuzné nebo známé rodinných 
příslušníků, a to jen proto, aby 
s pomocí smyšlené historky vylá-
kali hotovost.

Varování, která zaznívají dnes 
a denně kolem nás, jako by mnozí 
neslyšeli. Jsou přesvědčeni, že jim 
se něco takového stát nemůže. 
Bohužel se však už i letos vyskyt-
ly tyto smutné případy. V zatím 
posledním, který zaznamenala 
městská policie v Brně, byla okra-
dena jednaosmdesátiletá senior-
ka. Uvěřila cizímu muži, který za ní 
přišel, aby mu dala peníze pro její 
dceru, která bydlí v Praze. Uvěřila 
a během chvíle přišla o mnohaleté 
úspory ve výši 14 000 korun. Svoji 
chybu si uvědomila, až když byl 
podvodník dávno pryč.

Nikomu cizímu nedávejte 
peníze, nemáte-li stoprocentní 
jistotu, že mluví pravdu.

Upozorněte prosím opakovaně 
svoje starší příbuzné, ať jsou vždy 
maximálně obezřetní a vše si do 
detailu ověří telefonátem. V pří-
padě sebemenších pochybností 
je možné zavolat na bezplatné 
tísňové linky 156 nebo 158. 

Mgr. Pavel Šoba, MP Brno

Strážníci varují:

Nenaleťte 
podvodníkům

Vytvořte si pěkné designové 
svíčky. Pomocí ubrousku dosta-
nete dekor svíčky, který bude 
ladit s vašim prostřeným stolem 
i interiérem. 

Potřebujeme:
ubrousek, polévkovou lžíci, zapá-
lenou svíčku, svíčku, kterou chcete 
dekorovat

Jak na to:
Oddělte potištěnou vrstvu ubrous-
ku a ustřihněte ubrousek přesně 
na výšku i obvod svíčky. Ubrou-
sek pečlivě obtočte kolem svíčky 
a uhlaďte. Nahřejte lžíci z vnitřní 
strany nad zapálenou svíčkou a teď 
konce ubrousku přejeďte vnější 
stranou lžíce. Tak zafixujete ubrou-
sek na svíčce. Je to tak jednoduché! 
S malým úsilím jste získali  dekoraci, 
kterou budou všichni obdivovat.

Šikovné ruce
Dekororační svíčkaU všech aktivit Klubu důchodců 

ve Starém Lískovci by se mož-
ná zadýchal leckterý člověk v pro-
duktivním věku. Podívejme se na 
přehled toho nejzajímavějšího, 
co aktivní senioři za druhé loňské 
pololetí zvládli podle výčtu jedné 
z členek, Libuše Medkové. Třeba 
inspiruje i další starolískovecké 
občany bez ohledu na věk:

Navštívili jsme pobočku Knihov-
ny Jiřího Mahena, abychom zhlédli 
výstavu obrazů Miloše Wandehö-
fera – krajiny a zátiší. 

Každý měsíc jsme se zúčastnili 
opékání špekáčků v Tuřanech, stej-
ně tak posezení v zahradní části ul. 
Kosmonautů 4, za stejným účelem.

Tanečky na Křenové ulici se staly 
pravidelným setkáním s ostatními 
členy KD z celého Brna, a to každý 
měsíc.

Účastnili jsme se zájezdů do Pra-
hy – Poslanecké sněmovny a Se-

nátu, některé naše členky absol-
vovaly relaxační zájezd do Blatin, 
dále Boskovice, Velké Opatovice, 
Pelhřimov a Luhačovice.

V našem KD jsme uspořádali 
Seminář prevence úrazů v senior-
ském věku. Navštívili jsme divadlo 
Reduta, operetní melodie a před-
vánoční koncert filharmonického 
sboru z Kyjova.

Taneční zábavy v Bohunicích, 
Tuřanech a Bosonohách jsou pro 
náš klub neodmyslitelné. KD v Ob-
řanech nás pozval na Kateřinské 
hody.

Na závěr ještě patří poděko-
vat jménem Klubu důchodců za 
peněžní dotaci, která seniorům 
umožnila prožít nabitý půlrok 
a připojit přání: Všem spoluob-
čanům Starého Lískovce přejeme 
do roku 2015 mnoho osobních 
úspěchů, štěstí a hlavně zdraví, 
které tolik potřebujeme.

15. prosince se členové Klubu důchodců potkali se starolískoveckými spol-
ky i s představiteli městské části.
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Inzerce
 � Instalatér, voda – topení. Tel. 605 544 402.

 �Masáže, kosmetika, líčení, manikúra, depilace, barvení obočí a řas, 
aplikace a prodlužování řas, zábaly. www.beautystylebrno.cz, tel: 
799506472, email: bsbrno@gmail.com

 � Hledám ke koupi menší byt do dispozice 2+1 v blízkosti svého za-
městnání. 604 296 216.

 �Nevíte si rady s počítačem? Potřebujete kamerový a dohledový 
systém? Kontaktujte mě: 608 887 655, www.pecka.info

 �MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
zábradlí, rýn, fasád, plotů, zednické práce, tapetování. 606 469 316, 
547225340, www.maliribrno-horak.cz, Brno, Lískovec a okolí. Platba 
hotově = sleva 250 Kč!

 �Mladí novomanželé stěhující se Brna hledají ke koupi byt 3+1 – 4+1, 
s výtahem, sklepem a komorou. 604296215

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

Zpěváček z Labské těší místní, i nemocné děti

Základní škola Labská zaujala v uplynu-
lém roce běžného obyvatele městské 

části asi nejvíce svojí proměnou, za no-
vou fasádou se ale odehrává každodenní 
školní život. A ten je neméně zajímavý. 
Vzdělávací program školy je nastavený 
tak, aby umožnil talentovaným žákům 
rozvoj podle jejich předpokladů buď v ob-
lasti jazykové, sportovní, nebo v oblasti 
informačních technologií. Učitelé se snaží 
nepolevovat žákům tam, kde to není žá-
doucí, ale na druhou stranu vytvářet co 
nejvíce situace, při kterých neprobíhá výuka 
v klasické podobě v lavicích.

Největší ohlas mělo v době předvánoční 
vystoupení dětského sboru „Zpěváček“. Ten 
vznikl už v roce 2004. Duší sboru je paní učitelka 
Kamila Horáčková, které v práci s dětmi pomáhá 
Hana Spěváková a dříve Zdena Ondráčková. 
Sbor je smíšený, i když převažují děvčata. Pra-
cuje se žáky z I. i II. stupně ZŠ. Děti se schází 
jednou týdně v rámci zájmového kroužku. 
Chodí si sem zazpívat pro radost a potěšení, 
ale i pro překonání trémy, seznámení s novými 

kamarády, úpravu jazykové výslovnosti a mož-
nost reprezentovat naši školu i potěšit rodiče.

Zpěváček se zúčastňuje řady pěveckých sou-
těží a dalších veřejných vystoupení, hlavně 
v čase vánočním. Vystupoval tak v minulých 
letech opakovaně v rámci projektu Brněnského 
deníku „Česko zpívá koledy“, kdy již počtvr-
té rozezpíval společně s lidmi celé Náměstí 
Svobody v Brně. Společně s dětským sborem 
zpíval v tomto roce i Jožka Černý. Po zaznění 
známých koled sbor pokračoval zpěvem pís-
ní Čas vánoční (Kamelie), Jsou svátky (Karel 

Gott) a Halellujah společně s Vladanem 
Krásným, starostou městské části Brno - 
Starý Lískovec. Děti zazpívaly i na akci Děti 
dětem v brněnské Dětské nemocnici a po-
těšily tak své vrstevníky, kteří museli kvůli 
svému zdravotnímu stavu strávit Vánoce 
na lůžku mimo domov. Při zpívání na Boží 
hod ve starolískoveckém kostele Sv. Jana 
Nepomuckého se děti z Labské střídaly 
s dětmi z mateřské školy Kosmonautů 
opět pod vedením Kamily Horáčkové. 
A poslední tři písně opět tradičně zazpí-

valy se starostou Vladanem Krásným.
Poděkování za tyto příležitosti patří nejen 

učitelům, ale také rodičům, za to že vedou 
děti k rozvoji jejich nadání a podporují je při 
přípravě i na vystoupeních.

Za ZŠ Labská 27
Mgr. Petr Urbánek, ředitel školy

Za pěvecký sbor  
Zpěváček a Skřivánek

Mgr. Kamila Horáčková,  
vedoucí sborů

Gourmet

Toto skvělé jídlo pro zimní čas pochází ze Švédska.

Ingredience:
500 g točené klobásy
sýr
2 neoloupaná jablka nakrájená na tenké klínky
kečup a hořčice

Postup: Klobásu vložíme do pekáče a uděláme na ní pravidelné zářezy 
po jednom centimetru tak, abychom neprořízli klobásu úplně. Do zářezů 
dáme střídavě trošku kečupu a hořčice. Zářezy vyplníme klínky jablek 
a povrch klobásy pokryjeme plátky sýra. Pečeme při 225 ° C asi 20 minut.
Podáváme s bramborovou kaší a salátem.

Zapečená klobása s jablky
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Svůj zrychlený internet 
objednávejte na telefonním 

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

Šlápněte na plyn!

Pořiďte si výhodný 
internetový tarif a my 

vám ho na 3 měsíce 
ZDARMA našlápneme 

na 100/100 Mb/s.

Platí pro nové zákazníky při uzavření smlouvy na 24 měsíců do 31. 1. 2015.

STAČÍ
350 Kč

stabilní a bezpečný internet

SIM karta s 50 volnými jednotkami ZDARMA 

Vašeho bytového jádra, koupelny či celého bytu na klíč

VAŠICH SNŮ

Provozovna: Střední 400

tel : +420 547 244 280
fax / tel : +420 547 244 410
e-mail: radeco@radeco.cz 

REALIZACE
Jsme SPECIALISTÉ

a ODBORNÍCI

JSME NA TRHU

JIŽ 20 LET

VAŠICH SNŮ

www.radeco.cz

STING Realitní kancelář

Nabízíme možnost začlenění do týmu opravdových odborníků v tomto 
oboru. Neomezená možnost výdělku v závislosti na Vaši chuti pracovat. 
Jako jediní máme vlastní investiční fond na přímý odkup nemovitostí.

Nada Čaňková:       724 100 148 |       nada.cankova@rksting.cz

Chcete pracovat v prestižní realitní kanceláři?
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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.nabyteknovapohoda.cz

Jsme tu stále pro vás
NOVÁ POHODA

Česká výroba – Jistá kvalita

NyNí NOVě VestAVěNé skříNě

Nadstandardní kvalita

za rozumnou cenu

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

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

 vertikální, horizontální žaluzie ISSO�
� sítě proti hmyzu – okenní, dveřní
� markýzy, parapety, rolety
� garážová vrata, plastová okna
� čištění horizontálních žaluzií

jarek.sotek@volny.cz

MARKÝZY
ŽALUZIE SÍTĚ

Plesová sezóna Hotelu Myslivna Brno
Únor roku 2015 v Hotelu Myslivna se ponese ve znamení plesů.
V pátek 6. 2. 2015 zahájí sezóna Plesem Lesů města Brna. 
Dne 14. 2. 2015 zde pořádá ples Městská část Brno-Kohoutovice. 
A v sobotu 28. 2. 2015 se koná již tradiční Maškarní ples Hotelu Myslivna,  
kde Vám k tanci a poslechu zahraje skupina Velvet a DJ Chabi.  
Dále jsme pro Vás také připravili bohatou tombolu, líčení ARD Visage  
a večeři v ceně vstupenky. 
Rezervace míst a distribuce vstupenek:
Lesy města Brna, Maškarní ples Hotelu Myslivna: 547 107 555, info@hotelmyslivna.cz
Městská část Brno-Kohoutovice: 547 130 562, macko@kohoutovice.brno.cz

LÉKÁRNA 
NA VLTAVSKÉ
Nabízíme příjemné prostředí, zajímavé 
ceny a individuální péči o zákazníka.

Novinka – zákaznické karty

Provozní doba:
Po–pá:    8–18 hod.
So:          8–12 hod.
Tel: 530 340 107, 730 828 888
E-mail: lekarnavltavska@seznam.czTěšíme se na nové 

i stávající klienty.

Gastronomické akce v Hotelu Myslivna Brno
Vážení hosté, na leden a únor 2015 jsme pro Vás v naší hotelové  
restauraci připravili opět řadu gastronomických specialit.

Od 5. do 11. ledna se můžete těšit na speciální novoroční menu.
Od 12. ledna do 8. února zde podáváme speciality z domácí udírny.
A od 9. do 15. února se u nás koná týden zabijačkových specialit.

Více informací a rezervace míst:
+420 547 107 555, info@hotelmyslivna.cz, www.hotelmyslivna.cz




