
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

Zápisník starosty

Z důvodu čerpání dovolených v období od 22. 12. do 31. 12. 2015 
jsou zrušeny úřední dny.

Úřední hodiny podatelny v pracovní dny jsou 8.00–15.00 hod.
Za pochopení děkuji.

Miloš Vrážel, tajemník ÚMČ

Zrušení úředních dnů na úřadu MČ

Abychom vám umožnili lepší plánování příspěvků do Starolískovecké¬ 
ho zpravodaje, naplánovala redakční rada zpravodaje termíny svých 
schůzek, na které jsou navázány i termíny uzávěrek. Cílem redakční rady 
je zapojit do přípravy Starolískoveckého zpravodaje vás všechny, kteří 
v naší městské části žijete. Plánujete zajímavou akci, na kterou chcete 
své sousedy pozvat? Své příspěvky můžete nejpozději v termínech 
uvedených níže posílat na adresu noviny@staryliskovec.cz 
Číslo 1/2016 – redakční uzávěrka 11. ledna 
Číslo 2/2016 – redakční uzávěrka 8. února
Číslo 3/2016 – redakční uzávěrka 7. března

Termíny uzávěrek zpravodaje 
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zpravodaj
Končící rok je dobrou 

příležitostí k  ohléd-
nutí za tím, co se v naší 
krásné čtvrti událo. Záro-
veň bude zhodnocením 
všeho, co se podařilo na-
šemu „staronovému“ ve-
dení radnice. Věřím, že to 
není úplně malý seznam.

Osobně jsem nejvíc hrdý na 
to, že jsme dotáhli rekonstrukci 
všech našich škol. Poslední byla ZŠ 
Bosonožská, kterou jsme slavnost-
ně otevřeli minulý měsíc. Většinu 
práce na přípravě tohoto projektu 
jsme odvedli ještě v minulém vo-
lebním období, teď jsme vlastně 
sklidili plody naší předchozí práce. 
Zároveň jsme ale začali pracovat 
na tom, abychom měli co „sklízet“ 
i za rok či za dva. Už v tomto čísle 
Starolískoveckého zpravodaje se 
dočtete třeba o plánované revi-
talizaci sportovního a relaxačního 
areálu „u Sluníček“, který by nás 
měl čekat příští rok.

Kromě všech pracovníků úřadu, 
kteří pro naši čtvrť doslova dýchají, 
musím poděkovat i všem, kteří 

práci pro Starý Lískovec 
odvádějí ve svém volném 
čase, z  čirého nadšení. 
Netroufnu si teď vyjme-
novávat jednotlivé orga-
nizace nebo lidi, abych 
na nikoho nezapomněl. 
Ve zkratce mám na mysli 
všechny, kteří se letos po-

díleli na organizaci Poleskavského 
krojového plesu, na hodech, Dni 
radnice, Starolískovecké Superstar, 
na Vinobraní a dalších akcích, díky 
kterým je společenský a kulturní 
život ve Starém Lískovci tak pestrý.

Konec roku je také správným 
okamžikem na předsevzetí. Ta by 
měla být hlavně vnitřní, tak aby 
člověka motivovala a nevypadala 
jako sliby. S dovolením si tedy ten-
tokrát ta svoje nechám pro sebe. 
Budu ale doufat, že mnoho z vás 
najde mezi těmi svými předsevze-
tími pro příští rok i nějaké pro náš 
Starý Lískovec.

Přeji vám požehnané a krásné 
Vánoce a do nového roku jen to 
nejlepší.

Váš starosta Vladan Krásný

Vánoce v kostele sv. Jana  
Nepomuckého ve Starém Lískovci
24. 12. Štědrý den
9.00–11.00  Betlémské světlo ve skautské klubovně na farní zahradě
15.00  mše svatá hlavně pro děti
24.00  půlnoční mše svatá (zpívá Chrámový sbor)

25. 12. Slavnost Narození Páně
7.30  mše svatá
9.30  mše svatá (zpívá Rodinný sbor)

31. 12. Silvestr
16.00  mše svatá na poděkování, poté posezení na faře, 
 zvláště pro starší a osamělé

1. 1. 2016 Slavnost Matky Boží, Panny Marie
7.30, 9.30  mše svatá

Po bohoslužbách a během akcí možnost navštívit Betlém.
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Sportování u Sluníček? V novém už možná za rok

Ze zápisníku místostarosty

Místo betonu příjemnější pry-
žový povrch, inlinová dráha 

a nové menší hřiště. To je vize, 
jak by už za rok mohla vypadat 
volnočasová plocha u „sluníček“, 
umělecké realizace sochaře Dali-
bora Chatrného. Starolískovecká 
radnice nyní žádá o dotace, které 
by jí umožnili v  rámci revitali-
zace sídliště hřiště a  jeho okolí 
upravit.

Segmenty kruhu, jak se „slu-
níčka“ oficiálně jmenují, prošly 
rekonstrukcí už v letošním roce. 
V  příštím by pak mělo důstoj-
nou podobu dostat i jejich okolí. 
„Cílem je úprava a doplnění již 
nevyhovujícího sportoviště na 
sportovně – rekreační areál, který 

obohatí lokalitu čistého bydlení 
o místo k provozování volnoča-
sových aktivit,“ píše se v záměru, 
který bude ministerstvo posu-
zovat.

Milí přátelé, občané 
Starého Lískovce, 

sousedé, kamarádi, 
opět se blíží konec roku. 
Mnoho z vás si jistě po-
vzdechne, jak ten čas 
rychle letí. Na mysl se 
nám vkrádají vzpomín-
ky na horké léto a  již tu máme 
opět zimu, končící kalendářní rok. 
Tento čas bývá spojován s hodno-
cením uplynulých dnů a měsíců. 
Toto však nechám na každém 
z vás. Je totiž na každém jednot-
livci, aby si zhodnotil vše to, co 
se mu podařilo nebo naopak, co 
se mu podařilo méně. Ani já teď 
nebudu hodnotit a bilancovat 
všechno, co se nám v naší měst-
ské části podařilo zlepšit a zamýš-
let se nad tím, které věci ještě na 
zlepšení čekají. Obojího je mnoho 
a kdo chodí s očima otevřenýma, 
tak to jistě vidí a ví. Je však jedna 
věc, která mě nenechává klidným 

a  o  které v  poslední 
době hodně přemýš-
lím. Jedná se o, jedním 
jednoduchým slovem, 
které nás provází denně 
na každém kroku, van-
dalizmus. Můžeme se 
z pozice radnice snažit 

sebevíc, ale pokud budou mezi 
námi takoví lidé, kteří si nedokáží 
vážit ničeho, tak veškerá námaha 
přichází vniveč. Je mnoho přípa-
dů, které bych mohl vyjmenovat, 
kdy při pohledu na poničenou 
věc mi srdce krvácí. Příkladem 
mohou být poničené nové fasá-
dy, které někdo „ozdobil“ nicne-
říkající malůvkou. To stejné platí 
o nových odpadkových koších 
a lavičkách. Ničeny jsou věci na 
každém kroku. Před krátkým ča-
sem někdo doslova a do písmene 
zničil automatické dveře u vstupu 
k výtahu u Alberta na ulici U Poš-
ty. A takových příkladů bych mohl 

Na co přesně se lidé mohou tě-
šit? Místo současného asfaltového 
hřiště by mělo vzniknout nové, 
moderní, u něj bude fitness park. 
Doplní je dráha na inlinové brusle 

a další menší hřiště s mantinely. To 
je vhodné pro florbal nebo malou 
kopanou.

Celkem by projekt měl stát 
11,5 milionu korun. Nejdražší po-
ložkou jsou právě nová hřiště – 
vyjdou téměř na sedm milionů. 
Parkové úpravy by měly stát 3,7 
milionu korun, nový by měl být 
i městský mobiliář (například la-
vičky a odpadkové koše), celkem 
za necelého půl milionu, další půl-
milion by pak stálo nové veřejné 
osvětlení v lokalitě Labská – Vl-
tavská, tedy na odpočivné ploše.

Plán už schválila rada města 
Brna i zastupitelstvo, pokud se 
dotaci podaří získat, mohlo by

hřiště začít sloužit už za rok.

vyjmenovat mnoho. Odhlédněme 
nyní od zbytečné práce lidí, kte-
ří se musí podílet na odstranění 
následků takového vandalství 
a také od zbytečně vyhozených 
peněz, které se musí na opravu 
vynaložit. Trápí mě spíše důvody, 
proč tomu tak je. Co některé lidi 
k takovému konání vede? Je to 
nedostatek sebeuplatnění nebo 
je to nějaké naštvání na celý svět? 
Nevím, nedokážu na to odpově-
dět a moc mě tento stav mrzí. A je 
možná nějaká náprava? Určitě 
ano. Stačí se jen nad svým cho-
váním zamyslet, za každým dílem 
si představit konkrétního člověka, 
který v potu své tváře tu kterou 
věc vytvořil. Pak snad mi mé svě-
domí nedovolí něco poškozovat, 
ničit, bourat. Možná si řeknete, že 
jsem naivní, ale já věřím v dobro, 
které je v každém člověku a že 
to dobré je jen mnohdy zasypá-
no nánosem něčeho špatného. 

A když se to špatné odstraní, tak 
bude určitě lépe.

Před tím, než otevřeme lahev 
něčeho dobrého a připijeme si na 
zdar v novém roce, budeme mít 
možnost prožít snad nejkrásněj-
ší svátky v roce. Jsou to Vánoce. 
Mnozí lidé snad ani nevědí, proč 
se Vánoce vlastně slaví, ale jedno 
podstatné v podvědomí lidí zů-
stává. A to, že jsou Vánoce svátky 
klidu, míru, pohody, lásky a poko-
je. Přeji vám všem, ať tyto vánoční 
svátky v klidu, míru, pohodě, ve 
vzájemné lásce a pokoji prožijete. 
Ať je prožijete v radosti a ať vás ta 
radost provází po celý další rok. 
Chovejme k sobě navzájem úctu 
a važme si jeden druhého. Nikdy 
nevíme, co nám přinese zítřek 
a pak už může být na vše pozdě. 
A do nového roku vám přeji vše 
dobré.

Jiří Dvořáček
místostarosta



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.czProsinec 2015 3

Kam s ním? Neničte Starý Lískovec odpadem

Moderní společnost vyřešila 
nerudovskou otázku „Kam 

s ním?“ Tedy kam s odpadem. Přes-
to mi neustálé odhazování od-
padků a zakládání nepovolených 
skládek odpadů, mimochodem 
je to projev chování nedůstojný 
člověka, následné poukazování na 
toto nedovolené jednání, neustá-
le se opakující zajišťování úklidů 
tohoto nepořádku, připadá jako 
dokola a dokola hrající kazová gra-
mofonová deska s první polovinou 
skladby Poustevník od Bedřicha 
Nikodéma ve filmu Slavnosti sně-
ženek.

S politováním tak lze konstato-
vat, že zakládání černých skládek 
a neoprávněné volné odhazování 
odpadů na veřejná prostranství je 
smutnou a nepochopitelnou den-
ní realitou života Starého Lískovce, 
zejména jeho sídlištní zástavby.

Vážení občané vězte, že vaše 
stará sedačka, rezavé dveřní zá-
rubně, prošlapaný koberec, odpad 
z kuchyně a jiný běžný odpad z do-
mácnosti, nepatří na trávníky před 
dům či do keřů. Nebo snad chcete 
nyní absenci sněhové peřiny na-
hradit pokrývkou z odpadků?

Ve městě Brně platí obecně zá-
vazná vyhláška č. 10/2010 k zajiš-
tění udržování čistoty ulic a jiných 
veřejných prostranství, podle níž je 
každý povinen chovat se tak, aby 
nezpůsobil znečištění ulic a jiných 
veřejných prostranství. A osoba, 
která znečistí veřejné prostranství, 
je povinna znečištění neprodleně 
odstranit. Znečištěním se rozumí 
odhazování odpadků a odpadů 
mimo místa k tomu určená, ale 
také např. odhození krmení pro 
zvířata, únik provozní kapaliny 
z dopravních prostředků či odté-
kání roztoku mycího prostředku 
při umývání karoserií vozidel na 
ulici. Je vám toto jednání vlastní? 
Pak se tedy dopouštíte přestup-

ku proti veřejnému pořádku. A za 
něj lze uložit až dvacetitisícovou 
pokutu. Ještě tvrději zákon po-
stihuje černé skládky nebo od-
kládání odpadu. Tam se sankce 
může vyšplhat až na 50 tisíc korun. 
A pokud jste podnikatelem a svým 
odpadem znečistíte veřejné pro-
stranství, vystavujete se postihu 
pokutou až do výše 200 000 Kč.

Pokud byste snad nevěděli, kte-
rá místa jsou určená k odkládání 
odpadků a odpadů, zde je přehled, 
kde můžete odpad ve Starém Lís-
kovci legálně odložit:

 – Pro směsný komunální odpad 
z domácností slouží sběrové 
nádoby před domy – kontej-
nery a popelnice. Odhozením 
na trávník skutečně nikomu 
neprospějete a  ani sobě, ba 
naopak, můžete kontaminovat 
půdu v případě, že mezi odpa-
dem máte i nebezpečný, třeba 
prošlé léky či monočlánky. No 
a na vašich zbytcích od oběda 
si zase rádi pochutnají potkani, 
to se pak také prováděné dera-
tizace míjí účinkem.

 – Na tříděný odpad, papír, sklo, 
plasty, nápojové kartony, hli-
níkové plechovky od nápojů, 
slouží barevné kontejnery, kte-
rých je v městské části rozmís-
těno dostatek (přes 50 stanovišť 
tříděného odpadu) a každý si 
tak ten svůj kontejner najde. 
Přehled stanovišť najdete zde: 
http://www.sako.cz/kontejne-
ry/cz/

 – Velkoobjemový odpad, tedy 
ten, který se vám nevejde do 
kontejneru nebo do kontejneru 
nepatří (např. nábytek, pračka, 
pneumatika, umyvadlo atd.), ale 
i tříděné odpady, lze odevzdat 
ve 2 sběrných střediscích od-
padů, na ul. Vltavská – provoz-
ní doba Po 14–18, Út–Pá 9–13 
a 14–18, So 8–12 a na ul. Toč-
ná – provozní doba Út–So 9–13 

a 14–18. Seznam odpadů, které 
můžete na střediscích odevzdat 
naleznete tady: http://www.
sako.cz/sberna-strediska/cz/

 – Při procházce po městské části 
a potřebě vyhodit drobné od-
padky máte k dispozici více jak 
260 ks odpadkových košů. Zá-
vratné číslo, viďte?

Z  předchozího výčtu je tedy 
zřejmé, že máte, vy vážení obča-
né, kam odpad odložit a je tedy 
zcela zbytečné, abyste volným 
odhazováním odpadků a odpadů 
zamořovali životní prostředí naší 
obce. Vždyť i vy zde žijete.

Vzhledem k  neustávajícímu 
trendu volného odhazování odpa-
dů na veřejná prostranství, do ve-
řejné zeleně, bude radnice měst-
ské části ve spolupráci s městskou 
policií nekompromisně vyhledávat 
viníky černých skládek odpadů, ale 
i ty, kteří odpad vyhazují přímo 
z oken (toto je další s podstatných 
nešvarů vás občanů, aniž si uvědo-
mujete, že např. vyhozením pytlíku 

s kostmi zbylými z oběda, můžete 
zranit pracovníka provádějící údrž-
bu veřejné zeleně).

Blíží se vánoční svátky a vaše 
příbytky budou zdobit vánoční 
stromky provoněné pryskyřicí. 
Nic netrvá věčně, ani ty svátky, 
a tak až budete odstrojovat svůj 
vánoční stromeček, pusťte si třeba 
toho Poustevníka a vzpomeňte na 
tento článek. Vaše kroky pak se 
stromečkem povedou ke kontej-
nerovému stání, kde stromeček, 
jako každoročně, legálně odložíte, 
aby ho mohla společnost SAKO 
Brno, a.s., příp. naše zahradnická 
firma, odvézt. Vaše ruka tak ne-
bude mít šanci stromek vyhodit 
z okna, aby se z něj stal další bez-
prizorní odpad. A dejte si novo-
roční předsevzetí o tom, že odpad 
odložíte jen na určené místo či do 
příslušné sběrové nádoby.

Mgr. Jarmila Kaplanová, 
odbor všeobecný, 

ÚMČ Brno-Starý Lískovec

Volně odhozené odpadky a černé skládky odpadů na ve-
řejných prostranstvích, většinou pak v zeleni, jsou jakousi 
zvyklostí, danou z rukou občanů Starého Lískovce (nechť 
mi ti z vás, jejichž ruka s odpadem míří do sběrové nádoby, 
prominou, ale matrace, linoleum, lednička, blatník z auta, 
pneumatika, ba ani ta krabička od džusu, petka od koly, ke-
límek od kávy či použitý papírový kapesník, opravdu neumí 
mluvit, aby mi řekly – ne žalovaly, toto není žalování – kdo 
je tak bezohledně jako odpad odhodil).
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Linka v novém kabátu otevírá vánoční dílnu
zahájili jsme cyklus kuchařských 
odpoledních setkání s cizinci, ži-
jícími v Brně – máme za sebou 
africkou i  maďarskou kuchyni 
a v prosinci ještě stihneme ukra-
jinský boršč a varenniky. Každou 
středu odpoledne u nás najdete 
dětské dílničky – drátkování, ko-

rálky, pet art, keramiku, pečení, 
dárkové krabičky, dokonce jsme si 
zkusili venkovní kovářskou dílnu. 
Už od začátku prosince u nás voní 
perníčky, na vánočních dílnách 
pro školy a školky se děti sezna-
mují s lidovými tradicemi období 
adventu a také s řemesly, která se 
dříve provozovala v zimě, pečou, 
tvoří z ovčí vlny, vyrobí si vlast-
noručně vykrajovačku na perník 
a všichni jsou opravdu šikovní. 
Pro vánoční náladu si k nám může-
te přijít i vy, v pondělí 14. prosince 
od 17 hodin je v sále připraveno 
vystoupení dětí z kroužků a násle-
dovat bude velká vánoční dílna 
pro veřejnost.

Zdena Sitarčíková, SVČ Lužánky

Zápisy do škol: elektronický zápis 
návštěvu školy nenahradí

Město Brno poskytuje výhodné 
zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení 

Přelom třetího a čtvrtého led-
nového týdne bude ve Starém 

Lískovci patřit zápisům do základ-
ních škol. Rodiče mohou nově 
žádost o přijetí předškoláka po-
dat elektronicky prostřednictvím 
stránky www.zapisdozs.brno.cz.

V současnosti najdou rodiče na 
uvedené stránce všeobecné infor-
mace a přihlášky, veškeré materiály 
budou zveřejněny 2. ledna 2016. 
Ředitelé škol ale upozorňují, že 
elektronická žádost nenahrazuje 
návštěvu školy. Ta je pro předško-
láky, kteří chtějí na danou školu 
chodit, povinná.

Termíny zápisů na starolískovecké 
základní školy jsou stanoveny takto:
ZŠ Labská 
Pátek 15. ledna  14.00–18.00
Pondělí 18. ledna  14.00–18.00
ZŠ Bosonožská
Pátek 15. ledna  14.00–18.00
Pondělí 18. ledna 14.00–18.00

ZŠ Elišky Přemyslovny
Pondělí 18. ledna  13.00–17.30
Úterý 19. ledna  13.00–17.00

ZŠ Labská navíc umožní zájem-
cům prohlídku školy ještě před zá-
pisem. Koná se v pondělí 11. ledna 
od 15.30 do 18.00 a rodiče s dět-
mi si mohou prohlédnout učeb-
ny a vybavení školy, předškoláci 
si vyzkouší práci v edukativních 
skupinách, nachystána je ukázka 
výuky anglického jazyka (1. třída 
v 16.00 a 2. třída 16.30). Bude také 
možné ochutnat jídla, která připra-
vuje tamní jídelna.

Na samotný zápis na všech ško-
lách je nutné přinést rodný list 
dítěte a občanský průkaz rodiče. 
S sebou je také třeba mít vyplně-
nou a vytištěnou žádost o přijetí, 
která je ke stažení právě na zmíně-
né stránce www.zapisdozs.brno.cz

(red)

Výběrové řízem je zveřejněno 
na úředních deskách města 

a městských částí a na internetové 
adrese www.bmo.cz (Správa města 
> Magistrát města Brna > Úsek 
hospodářský > Bytový odbor > 
Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlem 
města Brna).

O zápůjčku, která bude poskyto-
vána v roce 2016, mohou vlastníci 
nemovitostí požádat v termínu od 
1. 12. 2015 do 15. 1. 2016. Žádosti 
na předepsaném formuláři jsou 
přijímány na Bytovém odboru na 
Malinovského nám. 3 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 zařazová-
ni žadatelé, kteří již k předmětné 
nemovitosti zřídili zástavní právo 
nebo jiný obdobný závazek.

Za vyřízení smlouvy žadatel 
nehradí žádný poplatek. Smlouvu 
o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor 
také zdarma a poplatky za vedení 
účtu hradí město. Finanční pro-
středky čerpá žadatel dle konkrét-
ních 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 splátek.

Po úplném splacení zápůjčky při-
praví město podklady k provedení 
výmazu zástavního práva v katastru 
nemovitostí. Zápůjčku je možno žá-
dat 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, dve-
ře č. 280 a 281, nebo na telefonních 
číslech 542 173 245 a 542 173 287.

Jiří Lahoda 
vedoucí Bytového odboru MMB

Celý podzim se v budově starolískoveckého pracoviště 
SVČ Lužánky za provozu vyměňovala okna a zateplovalo 
se. Stavba je už u konce, Linka dostala na zimu nový žlutý 
a zelený kabátek, který jí moc sluší a byla slavnostně ote-
vřena na Andělském uspávání zahrady 4. prosince.

Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území 
města Brna výhodné zápůjčky s roční úrokovou sazbou ve 
výši 1,52 % 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.

CVČ Linka se dočkalo nové zateplené fasády. Městská část se na investici 
podílela devíti miliony korun.

I když okolo nás bylo od srpna 
staveniště, proběhla spousta 

pěkných akcí. Úspěšně se rozběhla 

dopolední angličtina pro mamin-
ky s hlídáním dětí, kterou vede 
Theodore Danso Marfo z Ghany, 

Rekonstrukce
Linky v číslech

Zateplení a výměna oken ve 
SVČ Linka vyšlo celkem na 
8,4 milionu korun, městská 
část Brno – Starý Lískovec se 
na investici podílela částkou 
3 585 773 korun.
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Rozloučení s naší Vedavathi
Vedavathi – mladá Indka 
„adoptovaná na dálku“ jako 
občanka Starého Lískovce, 
dívka, které naše městská 
část hradila v její vlasti vzdě-
lání, ukončila vysokoškolské 
studium. Musíme se s ní roz-
loučit.

Mám před sebou svazek 
dokumentů, které se tý-

kají kontaktu s ní, a je mi trochu 
smutno. Svazek je docela silný. 
Začíná návrhem na adopci z naší 
sociálně-zdravotní komise v r. 2005 
a pokračuje zápisy o nejednodu-
chém přijetí tehdejší radou. Pak 
už jsou tu z února 2006 základní 
údaje o Vedavathi a  fotografie 
jedenáctileté holčičky. Zemřel 
jí otec a její matka Savila, která 
pracuje jako námezdní dělnice, 
nemá prostředky, aby dítěti platila 
vzdělání. Vedavathi má ještě bra-
tra Rohitha, který je také školák. 
Sama Vedavathi studuje na Vyšší 
základní škole Sv. andělů v 6. třídě, 

je hindsuistického náboženství, 
má funkci vedoucí třídy, pomáhá 
v učení pomalejším žákům a pro-
vádí také úklid ve třídě. Chtěla by 
být lékařkou.

Následovaly její dopisy psané 
zvláštním krouceným, nám ne-
pochopitelným písmem, vždy 
s anglickým překladem tamějšího 
sociálního pracovníka, a prováze-
né jejími dětskými kresbami. Ka-
ždý rok přišlo i vysvědčení a nová 
fotografie. Prospěch měla vždy 
velmi pěkný. Ze školních předmě-
tů byly v popředí zájmu „science“ 
– v naší terminologii přírodní vědy. 
Z mimoškolních zájmů to byl zpěv, 
tanec, různé sporty a také zahrad-
ničení. Získávala ceny v různých 
soutěžích, které jsou v Indii zřejmě 
oblíbené. Velká pozornost je tam 
věnována i oslavě různých stát-
ních významných dnů a svátků 
(křesťanských i hindiustických). 
Základní desetileté vzdělání do-
končila v r. 2010.

Jako zřejmě nadaná a dobře 
prospívající studentka nastoupila 

ve svých 15 letech do dvouleté-
ho studia zvaného „pre-univer-
sity classes“ (PUC), které končí 
zkouškou obdobnou naší matu-
ritě a umožňuje i pokračování 
na vysoké škole. Předměty na 
vysvědčení z této školy se zúžily 
a byly zaměřeny hlavně na eko-
nomii, podnikání a účetnictví. 
Také cíl Vedavathi se nečekaně 
změnil. Už nechtěla býl lékařkou. 
Její zájem směřoval k ekonomii 
a snaze „get a good job“, získat 
dobré místo a moci tak zajistit 
sebe, svou rodinu a  pomáhat 
i druhým. Nevíme, co vedlo k této 
změně zaměření. Je zdravotnic-
tví v  Indiii méně lukrativní, než 
podnikání a  finanční sféra? V r. 
2012 opět s dobrými studijními 
výsledky a četnými mimostudij-
ními zájmy ukončila Vedavathi 
i toto studium.

Nastupuje pak na státní vysokou 
školu „government college“ do 
tříletého studia odpovídajícího 
našemu bakalářskému. Studium je 
zaměřeno na ekonomii, podnikání 
a účetnictví. Vysokoškolským živo-
tem je Vedavathi zřejmě nadšena. 
Píše, že je „zlatý“. Učitelé je berou 
jako přátele. Má nové přátele ve 
svých spolužácích (anglický termín 
„friends“ nedovoluje rozlišit,jde-li 
o ženy či muže). Je tu však stálá 
kontrola docházky a zkoušky, ve 
kterých má jako vždy před tím 
dobré výsledky. Získává 2. místo 
v soutěži „Jak zabránit znečisťování 
prostředí“, zajímá se o prosazování 
lidských práv ve vzdělávání. Zú-
častní se i tradičních mimoškolních 
aktivit (v meziškolské soutěži získá-
vají 1. cenu ve skupinovém tanci). 
Jsou tu však i stíny. Nemůže stří-
dat každý den oblečení, jako jiná 
bohatší děvčata. A v posledním 
dopise je i povzdech, že někteří 
studenti podléhají špatným návy-
kům a špatné společnosti. Blíže to 
nerozvádí, a tak si můžeme jen do-
mýšlet, jaké zlozvyky či závislosti 
postihují vysokoškolské studenty 
v Indii. Sama si však vybrala dobré 
přátele. O prázdninách pracuje 
i při vysokoškolském studiu vždy 
doma či u příbuzných. Problémy 
tu působí každý rok horko a sucho 
a někdy naopak silné deště a zá-
plavy. O posledních prázdninách 
si opatřuje zaměstnání na částeč-
ný úvazek, aby si přivydělala na 
studium.

K dopisům Vedavathi byly pra-
videlně připojeny i zprávy o čin-
nosti Mother Teresa Memorial 
Educational Trust, instituce, která 
obstarává v této oblasti adopci 
na dálku a podporuje také chu-
dé vesničany v místech, ze kte-
rých pocházejí adoptované děti. 
I matka Vedavathi pracuje v „self 
helping group“ – svépomocné 
skupině žen, které se zabývají 
drobnou domácí výrobou, a tak 
si vydělávají a také spoří.

Poslední dopis je z Vánoc mi-
nulého roku s obvyklými přáními 
a díky. Pak přišla už jen závěreč-
ná zpráva sdělující, že ukončila 
úspěšně studium a hledá zaměst-
nání. A zpráva z Arcidiecézní cha-
rity Praha o ukončení adopce na 
dálku.

Je zásadou projektu „adopce na 
dálku“, že po dostudování kontakt 
s podporovaným dítětem končí 
a mladý člověk se musí postarat 
ve svém prostředí o sebe sám. 
(Nezná ani adresu sponzora, aby 
nedocházelo k dalším nemístným 
žádostem o podporu.)

Vedavathi má v každém případě 
velmi dobré předpoklady pro zís-
kání solidního zaměstnání. V du-
chu jí přejeme, aby byla se svou 
životní volbou šťastná a prospěš-
ná sobě, své rodině i celé indické 
společnosti.

MUDr. Petr Dvořák

Členové SDH Starý Lískovec a JSDH Starý 
Lískovec Vám přejí příjemné prožití svátků 
        Vánočních a šťastný nový rok

Při této příležitosti si Vás dovolujeme pozvat
na HASIČSKÝ PLES, který se bude konat
23. ledna 2016 od 20:00 hodin v sále sokola 
na ul. Máchalova 4

K tanci a poslechu hraje skupina ,,The BOX‘‘

Můžete se těšit na vystoupení taneční skupiny,
zábavné souteže, bohatou tombolu a příjemné
občerstvení

Předprodej vstupenek na hasičské zbrojnici
ul. Točná 5 ve dnech 21. a 22. ledna 2016
od 18:00 - 20:00 hodin

       Srdečně se teší 
 Sbor dobrovolných hasičů
BRNO - STARÝ LÍSKOVEC
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Autem do divadla? 
Počítejte s parkovným

„Změna režimu platí na všech 
parkovacích místech v cen-

trální části města, která jsou zpo-
platněna parkovacími automaty, 
uvedla mluvčí Brněnských komu-
nikací Vladimíra Navrátilová. „Změ-
na bude platná i pro parkoviště 
se závorovým systémem na ulici 
Benešova,“ upřesnila.

Zatímco dosud bylo možné ve 
městě bezplatně parkovat od šesti 
večer do sedmi ráno, nově se ve-
černí hranice posouvá až na desá-
tou večerní. Rada města Brna to 

zdůvodňuje snahou ulevit lidem, 
kteří v centru Brna bydlí a mar-
ně hledají parkovací místo, které 
většinou obsadí právě návštěvníci 
divadel a kin. Víkendový režim se 
nezměnil, na parkovištích se platí 
pouze v sobotu dopoledne, od tři-
nácté hodiny až do pondělí sedmé 
ráno je parkování zdarma.

Poplatky za parkování zů-
staly stejné, hodina parkování 
přijde na 30 korun, a to i ve 
večerních hodinách.

Další nepříjemné překvape-
ní může čekat na návštěvníky 
Ústředního hřbitova. Odstav-
né parkoviště mezi Heršpic-
kou a Vídeňskou ulicí, kde byli 
lidé zvyklí parkovat zdarma, je 
nově oploceno a vjezd hlídá 
závora. 

První dvě hodiny parkování 
jsou zdarma, poté se platí jed-
norázový poplatek za prvních 
dvanáct hodin stání. Dalších 
započatých 12 hodin stojí už 
250 korun.

Od neděle 15.  listopa-
du 2015 platí změna režimu 
parkování na všech parkova-
cích místech v centrální části 

města, která jsou zpoplatněna par-
kovacími automaty. Změna bude 
platná i pro parkoviště se závoro-
vým systémem na ulici Benešova.

(red)

LEDEN

13
ÚNOR

17

Eko_G_inz_138x93mm.indd   1 26/11/15   09:53

Divadlo, kino, vánoční trhy – zkrátka jakýkoliv program 
v centru Brna se vám od letoška prodraží, pokud se roz-
hodnete vyrazit autem. Město Brno totiž rozšířilo dobu, 
kdy se v centru města platí parkovné. Nově se musí platit 
až do desáté večer.
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Dobrovolní hasiči letos měli jedenáct zásahů, pomáhají ale i jinde

Bosonožská ukázala s novým kabátem i nové logo

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Brno- 
Starý Lískovec, kterou zřizuje Úřad městské 
části Brno-Starý Lískovec, byla za letošní 
rok povolána k jedenácti událostem. Byly 
mezi nimi požáry, technická pomoc, čer-
pání vody, požární asistence a další.

Na ostré zásahy se členové sboru pravidelně 
připravovali na praktickém i teoretickém 

odborném výcviku a školení, tak jak to před-
pokládá zařazení jednotky do Integrovaného 
záchranného systému Jihomoravského kraje 
s označením JPO V. (jednotka požární ochra-
ny s místní působností dle zákona o požární 
ochraně.

Jednotka má k dnešnímu dni 13 členů. Slo-
žena je z velitele jednotky, velitelů družstev, 

řidičů – strojníků, nosičů dýchací techniky, 
obsluhy motorových rozbrušovacích a řetě-
zových pil, hasičů – zdravotníků a hasičů, kteří 
pečují o svěřenou techniku, výzbroj a výstroj.

Při vyhlášení požárního poplachu operačním 
důstojníkem Hasičského záchranného sboru 
Jihomoravského kraje prostřednictvím SMS 
zprávy mají členové za povinnost se dostavit na 
hasičskou zbrojnici a do 10 minut od vyhlášení 
poplachu vyjet s příslušnou technikou na místo 
ohlášení, v kteroukoli denní či noční hodinu.

Vzhledem k tomu, že všichni členové mají svá 
civilní zaměstnání, je obdivuhodné, že ve svém 
volném čase dělají tuto záslužnou a bohulibou 
činnost na ochranu osob, majetku a zvířat před 
požáry a dalšími mimořádnými událostmi, při 
kterých může být rozšířena působnost jed-

notky na celé město Brno, Jihomoravský kraj 
i Českou republiku. To už se nám v minulosti 
několikrát stalo.

Dále se účastníme a pomáháme na různých 
společenských a kulturních akcích v naší měst-
ské části – na „Dni radnice“, Mladých hodech, 
dětském dni, folkovém festivalu Živý Lískovec, 
ukázkách techniky a výzbroje v našich školkách 
a školách, na akci Ukliďme Česko, nebo při sběru 
kovového odpadu.

Závěrem patří velké poděkování našemu 
zřizovateli, Úřadu městské části Brno-Starý 
Lískovec, za finanční a materiální zajištění a pře-
devším pak členům, kteří se snaží i nadále na-
plňovat heslo našich předků hasičů

„Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci“.
Karel Maršálek

Základní škola Bosonožská 9 má 
za sebou rekonstrukci vnějšího 

pláště. Podrobnosti přinesl listopa-
dový Starolískovecký zpravodaj, 
článek a fotky ale nemohou vy-
rovnat zážitek z osobní návštěvy. 
Právě proto škola uspořádala v půli 
listopadu den otevřených dveří 
spojený se slavnostním předáním 
opravené budovy žákům. A pří-
ležitost využila i k tomu, aby se 
pochlubila novým logem.

Den otevřených dveří byl za-
hájen návštěvami rodičů a ostat-
ních přátel školy v odpoledních 
vyučovacích hodinách pracov-
ních činností, vaření, výchovy ke 
zdraví, tělesné výchovy, anglické-
ho jazyka apod. Zájem vzbudily 
i  fyzikální pokusy kroužku Věda 
nás baví, pohyblivost žáků během 
tréninku nohejbalu a florbalu či 
společný workshop pro žáky tře-
tího ročníku, kteří měli možnost 
vyzkoušet techniku pískování 
a vyrobit si rozmanité obrázky. 
Rodiče měli velký zájem i o čin-
nost školní družiny – nejen o di-
vadelní vystoupení 3. oddělení, 
ale i o práci Školního poraden-
ského pracoviště. Ve spolupráci 
s Lékařskou fakultou MU v Brně 
byla připravena beseda s rodiči 
druhých tříd v rámci projektu Ne-
kuřácké domovy.

Bohatý program byl návštěvní-
kům zpřístupněn díky ochotným 
průvodcům z řad žáků 8. A, kteří je 
spolehlivě směřovali do míst s ak-
tuálně probíhajícím programem 
a také je seznamovali s podobou 

nového loga školy ve tvaru ote-
vřené knihy.

V 15 hodin se většina přítom-
ných shromáždila i se všemi vý-
znamnými osobami, díky kterým 
máme tak hezky opravenou ba-
revnou školu, v níž se šetří ener-
giemi, a přitom je nám tam všem 
pěkně teplo. Navíc je v interiéru 
opraveno hygienické zázemí u tě-
locvičen. Po krátkých proslovech 
paní ředitelky, starosty městské 
části Vladana Krásného a  mís-
tostarosty Jiřího Dvořáčka pod-
trhli žáci 5.A slavnostní atmosféru 
zdařilým sborovým vystoupením. 
Pod vedením paní učitelky Pavly 
Novákové zazpívali „Píseň oslav-
nou o té velké školní rekonstrukci“. 
Píseň byla napsána jako podě-
kování všem, díky kterým bylo 
dílo naplánováno a dovedeno do 
konečné podoby.

Páťáci se bavili 
s  „přespolními“

3. listopadu jsme již tradičně při-
vítali na výukovém programu žáky 
páté třídy ze Základní školy z Bo-

sonoh, který proběhl v prostorách 
naší školy. K zábavnému soutěžení 
se hned na začátku připojili i žáci 
naší 5. A a vzájemné poznávání při 
různých činnostech mohlo začít. 
Všichni účastníci vytvořili smíšená 
družstva žáků z obou základních 
škol.

První skupina soutěžila u inter-
aktivní tabule – sbírala body bě-
hem hry Egypt. Soutěž s pravidly 
deskové hry ovšem požadovala 
i  znalosti, tentokrát ne zrovna 
jednoduchých vyjmenovaných či 
příbuzných slov.

V průběhu dopoledne se skupi-
ny vyměnily a pak si v tělocvičně 
páťáci postupně vyzkoušeli také 
hru Ringet, což je průpravná hra 
pro florbal nebo hokej. Nejprve 
formou štafet zvládli základní her-
ní činnosti a po krátkém vysvětlení 
pravidel si hru i zahráli.

Během projektu žáci pracovali 
také na iPadech a noteboocích. 
Mohli si vyhledat z nabízených 
webových stránek úlohy z  ob-
lasti matematiky, českého jazyka 
a anglického jazyka. Domácí žáci 
a hosté vytvořili smíšené dvojice, 
chvíli pracovali na iPadu a chvíli na 
notebooku, vzájemně se zkoušeli 
a soutěžili mezi sebou.

U připravených aktivit se nikdo 
nenudil, všichni se dobře bavili a ani 
nepostřehli, že se jedná o regulérní 
efektivní formu vzdělávání, během 
které byly podpořeny nejen kom-
petence k učení jednotlivých žáků, 
ale i kompetence komunikativní či 
sociální.

Čtvrťáci na novém 
dopravním hřišti

Žáci 4. tříd se již tradičně účastní 
programu Městské policie s ná-
zvem „Empík cyklista“. Jeho akti-
vity probíhají na nově otevřeném 
dopravním hřišti Riviéra. Cílem 
výuky je zvyšovat ochranu života 
dětí v silničním provozu. Ve třech 
tříhodinových blocích teoretic-
ké a praktické přípravy jsou žáci 
připravováni na možnost samo-
statné účasti v silničním provozu 
po splnění věkové hranice 10 let. 
Jednotlivé vyučovací hodiny jsou 
zaměřeny nejen na zvládnutí zá-
sad bezpečné jízdy po pozemních 
komunikacích, ale slouží i  jako 
prevence ke snížení dopravní ne-
hodovosti začínajících účastníků 
silničního provozu. Na závěr škol-
ního roku, po splnění stanovených 
kritérií, předají strážníci MP mla-
dým cyklistům „Průkaz cyklisty“, 
vydaný Ministerstvem dopravy.

Připravily: D. Kotolanová,  
H. Čermáková, 

I. Fridrichová Jelínková
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Příběh o tyrolské pochoutce, která se teď vaří na Labské

Svatomartinské radování, 
o lásce a darování

Svatomartinský 
pochod

Labská má vlastní soutěž v angličtině, poprvé soutěžilo 36 dětí

Vybraní žáci ZŠ Labská si z vý-
letu do Rakouska, kam vyrazili 
v rámci evropského programu, 
přivezli kromě jiných zážitků 
i recept na místní specialitu. 
Osmačka Adéla Křížová popi-
suje, jak se recept přesunul do 
školní kuchyně její „domácí“ 
školy.

„Byli jsme s vybranými žáky naší 
školy (dobře se učit se někdy vyplácí) 
již několik dní na cestě po Rakousku. 
V hotelu Hubergut, kde spočinula 
naše únavou zhuntovaná těla, se 
právě podávala k večeři charakteri-
stická specialita místních domorod-
ců: Tiroler Gröstel. Libá vůně dráždila 
naše smysly a žena v jódlkroji kladla 

krmi před naše hladové krky. Všichni 
jsme se pustili do jídla a hrobové 
ticho přerušovalo jen mlaskání 

stolovníků a obdivné výkřiky pana 
ředitele. Po večeři jsme se rozhodli 
recept z paní kuchařky vymámit. 

Bohužel paní kuchařka vládla pouze 
tyrolským nářečím, což značně ztíži-
lo naše možnosti komunikace. Díky 
našemu skvělému jazykovému vyba-
vení, se dobrá věc podařila a recept 
byl získán. Jelikož byl recept napsán 
v jazyce německém, museli jsme ho 
(s pomocí rodičů a internetu) přeložit 
do toho nejkrásnějšího jazyka na 
světě, a to do češtiny. Na radu pana 
řídícího jsme se vydali zaklepat na 
dveře paní vedoucí školní kuchyně 
a zeptat se, jak zařídit, aby si na této 
dobrotě mohli pošmáknout všichni 
žáci naší školy. Paní vedoucí tedy 
jídlo zařadila do školního jídelníčku 
a již prvního prosince si brousíme 
příbory na tuto lahůdku. Mahlzeit.“

Adéla Křížová, 8.B, ZŠ Labská 27

Již tradicí naši mateřské školy se stala 
oslava svátku Svatého Martina. V letošním 
školním roce spojená se Dnem otevře-
ných dveří a Podzimními dílničkami pro 
děti a rodiče.

Celý projekt jsme začali legendou o Svatém 
Martinu a její dramatizací. Vyprávěli jsme si 

o lásce a pomoci bližnímu. Pozvali jsme do školky 
babičky. Přijela za námi babička až ze Slovenska, 
tradičně již nás přišla podpořit babička, která 
své tři vnoučata již dávno měla u nás ve školce 
a babičky ostatní, které si dokonce přinesly již 
předpřipravená těsta, a společně jsme se pustili do 
pečení Martinských rohlíčků. Ohromné mezigene-
rační setkání, které přineslo nádhernou atmosféru 
a potěšení. S babičkami jsme se radovali, společně 
jsme si také zazpívali a děti babičkám připravily 
dárečky. Napečené dobroty jsme nachystali pro 

rodiče jako překvapení pro Den otevřených dveří 
a společné setkání při Podzimních dílničkách. 
Celou mateřskou školu jsme vyzdobili rodinnými 
výtvory, Skřítky Podzimáčky. Rodiče s dětmi vy-
tvořili z přírodnin úžasná díla. Na návštěvu přišli 
žáci naši školy základní a spolu se všemi, kteří naši 
mateřinku navštívili, hodnotili a vybírali nejkrás-
nějšího Skřítka Podzimáčka.

Při Podzimních dílničkách jsme společně tvořili 
dárky, rodiče ochutnávali vše, co děti s babičkami 
připravily, a povídali jsme si a těšili se ze společně 
prožitého odpoledne. Projekt jsme završili návště-
vou našich velkých kamarádů, prvňáčků, kteří nám 
ukázali se svoji paní učitelkou, co už všechno umí 
a jak šikovní jsou ve škole základní.

Čas rychle běží a je třeba se radovat ze všech – 
tak krásných – společně prožitých chvil s našimi 
dětmi.

Šárka Anderlová

Měsíc listopad a svátek sv. Martina 
děti prvních a druhých tříd přiví-

taly Svatomartinským lampionovým 
pochodem.

Lampionový průvod dětí, rodičů 
a přátel dobré podzimní nálady prozářil 
svými světýlky Starý Lískovec. Průvod 
byl zakončen na školním hřišti, kde na 
děti čekal stylizovaný bílý kůň. Pro malé 
i dospěláky bylo připraveno občerstvení 
a ohniště na pečení buřtíků.

Děkujeme všem dětem a rodičům, že 
se v tak hojném počtu na této akci sešli 
a netradičním způsobem oslavili svátek 
sv. Martina.

Těšíme se s vámi na další společné 
akce.

Hana Spěváková,
vedoucí družiny ZŠ Labská

Po pečlivých přípravách proběhl na naší škole 
I. ročník nové soutěže v anglickém jazyce 

s názvem ENGLISH TRAIN. Tato soutěž byla 
připravena pro žáky 4. a 5. ročníků, zúčastnilo 
se jí celkem 36 dětí za 4 základních škol. Pro-
tože byly vždy vybrány děti, kterým angličtina 
jde, mohli tak naši žáci porovnat úroveň svých 
znalostí a dovedností se žáky z ostatních škol.

Samotná soutěž obsahovala několik čás-
tí – během poslechové si žáci vyzkoušeli naši 
sluchátkovou učebnu, další úkoly čekaly na děti 
po přečtení textu a po krátké přestávce děti 
předvedly své konverzační znalosti.

Po celé dopoledne se o žáky a jejich učitelský 
doprovod starali naši žáci z 8. třídy. Návštěvníci, 

kteří zrovna nesoutěžili, využili možnosti pro-
hlídky knihovny anglického jazyka, popřípadě 
mohli sledovat film v anglickém znění.

Během vyhlašování těch nejlepších nebyl 
nikdo zklamaný, všechny děti totiž obdrže-
ly diplom a drobné dárky. Na umístění těch 
nejúspěšnějších se můžete podívat na našich 
webových stránkách.

Všem výhercům a zúčastněným gratulujeme 
za předvedené výkony, děkujeme za účast 
a těšíme se na setkání v příštím školním roce!

kolektiv učitelů anglického jazyka
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V Domově pro seniory rozdávají radost dobrovolníci
Od začátku prosince  2015 

dochází do Domova pro 
seniory Mikuláškovo náměstí 13 
dobrovolníků. Úkolem dobrovol-
níka je trávit se seniory volný čas, 
způsobem, jaký bude příjemný 
oběma stranám. Mezi nejčastější 
činnosti dobrovolníků patří poví-
dání a naslouchání, hraní her jako 
je Člověče nezlob se nebo karty, 
v případě dobrého počasí také 
vycházky. Oblíbenou aktivitou 
je také hraní na kytaru, společné 
zpívání apod. Dobrovolníkem se 
může stát člověk, kterému je ale-
spoň 15 let, horní věková hranice 
není stanovena.  „V našich dobro-

volnických programech na jižní 
Moravě máme dobrovolníky od 
16 do 83 let, věk rozhodně není 
překážka, to hlavní je ochotné 
srdce a zájem o druhé lidi,“ říká 
koordinátor dobrovolnického 
programu Jakub Dostál z orga-
nizace ADRA.

Pro vstup do dobrovolnického 
programu je třeba kromě vstup-
ních pohovorů absolvovat také 
školení pro zájemce o dobrovol-
nictví. První takové školení pro-
běhlo 18. 11. 2015 a účastníci se 
zde dozvěděli nejen více informací 
o organizaci ADRA, Domově na 
Mikuláškově náměstí, ale hlavně 

o seniorech, kteří zde žijí. Součástí 
byla také komentovaná prohlíd-
ka domova včetně dvou návštěv 
seniorů.

A jaké jsou zkušenosti s prvními 
týdny dobrovolnictví na Mikuláš-
kově náměstí? „Mým nejsilnějším 
dojmem z prvních návštěv dobro-

volníků u seniorů je radost v očích 
seniorů, upřímná radost, která 
se zrcadlí v očích, radost, která 
vychází z  lidského nitra. A pak 
taky nadšení a pocit smysluplně 
vynaloženého času, kterou cítím 
z našich dobrovolníků,“ dodává 
Dostál.

V lednu proběhne druhé školení 
pro zájemce o dobrovolnictví na 
Mikuláškově náměstí (datum se 
včas dozvíte na webu Domova, 
na nástěnce před Domovem, nebo 
na facebooku www.facebook.cz/
AdraBrno). Zájemci se mohou ozý-
vat na mail jakub.dostal@adra.cz, 
nebo na telefonu: 733 598 494.

Lesy města Brno zvou za poznáním
Lesy města Brna, akciová společnost, jejímž 

majitelem je město, organizují v rámci své 
činnosti vzdělávací akce zacílené na všechny vě-
kové skupiny i skupiny se speciálními potřeba-
mi. Cílem těchto aktivit je prožitkem, hrou, vše-
mi smysly poznat a snad si i zamilovat prostředí 
lesa jako ekosystému, zároveň přiblížit i práci 

lesníků. Motto lesní pedagogiky je: „O LESE SE 
UČIT V LESE“. Proto programy probíhají přímo 
v lese v okolí města Brna. Náplň jednotlivých 
programů bývá uzpůsobena potřebám klienta, 
např. tak aby souvisela s osnovami žáků ve 
škole (proměny lesa během roku, voda v les-
ním ekosystému, půda a procesy v ní, rostliny, 

živočichové, les v čase, škůdci a jejich skutečný 
vliv na les, výchova lesa, ochrana lesa, kde se 
bere les…).

Bližší informace naleznete na www.lesymb.
cz nebo nás přímo kontaktujete e-mailem le-
symb@lesymb.cz.

Petra Packová
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Inzerce

Hendikepovaní na výletu. I díky radnici
Místní organizace Svazu tělesně postiže-

ných působí při bezbariérových domech 
na ulici Kosmonautů 17 a 19 v Brně-Starém 
Lískovci. Činnost organizace vychází z potřeb 
a zájmů našich členů a také dalších obyvatel 
uvedených domů. Snažíme se, aby ti, kteří žijí 
normální běžný život s hendikepem, našli u nás 
radu, pomoc, ale i rozptýlení a nezůstali se 
svými problémy nebo potížemi sami. Členskou 
základnu tvoří 70 osob různého věku a různého 
postižení. Každý čtvrtek pořádáme v podvečer 
klubové posezení, jedenkráte za měsíc trénu-
jeme paměť pod vedením odborného lektora, 
formou besed zajišťujeme informace např. 
o legislativních změnách v sociální oblasti, o fi-
nanční gramotnosti, o dění v místě bydliště atd.

Za příznivého počasí rádi posedíme u grilu 
nebo se zapojíme do akcí, které organizují růz-
né subjekty, jako např. městská část, městská 
organizace Svazu tělesně postižených v ČR, 
Národní rada zdravotně postižených, Liga vo-
zíčkářů, Galerie Žlutý kopec a jiné. Tyto akce 
nám přinášejí radost ze setkání a přispívají 
k užšímu spojení se životem kolem nás. Jako 
organizátoři máme radost, že s finanční pomocí 
na kompenzování zvýšených nákladů na bezba-

riérovou dopravu, kterou nám formou dotace 
poskytla MČ Brno-Starý Lískovec, jsme mohli 
v letošním roce uspořádat tři zajímavé zájezdy, 
kterých se zúčastnilo přes šedesát osob, z toho 
22 vozíčkářů.

První zájezd mířil za zvířátky do ZOO Dvůr 
Králové – Safari, kde atmosféru Afriky dokonale 
dotvořily horké sluneční paprsky a taneční 
vystoupení africké skupiny ze Zimbabwe. Dal-
ší příjemně prožité letní dny zažili účastníci 

zájezdu, kteří se vydali na Lipno s cílem užít si 
procházku bezbariérovou Stezkou v korunách 
stromů. Ta nabídla nezapomenutelný výhled 
z ptačí perspektivy na krásný kout naší země. 
Další cesta byla využita k návštěvě měst Telče 
a Třebíče, která jsou na seznamu světového 
dědictví UNESCO. A nevynechali jsme ani do-
minantu jihočeské krajiny zámek Hluboká nad 
Vltavou. 

V oblíbeném a vstřícném bezbariérovém 
prostředí Jižní portál, který leží v klidném a za-
lesněném údolí v Újezdu u Černé Hory, prožili 
účastníci zájezdu den vyplněný lehce sportovně 
a zábavně laděným programem, tentokráte 
doplněný prohlídkou unikátní technické památ-
ky – Porčova vodního mlýna v obci Býkovice.

Na skutečně vydařené zájezdy budou účast-
níci hodně dlouho a rádi vzpomínat. Děkujeme 
naší městské části za spolupráci a vytváření 
podmínek a to nejen pro dobrou činnost naší 
organizace, ale i za vytváření důstojných pod-
mínek pro život zdravotně postižených v místě 
bydliště.

Božena Malová 
hospodářka a členka místní 

organizace STP v ČR

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

 � Žaluzie – výměny, opravy, sítě a dveře proti hmyzu. Hanák Tel: 604 850 396.
 �Odkoupíme váš byt i zadlužený. Hotovost ihned k dispozici.  
Tel: 775 674 544

 �OPRAVY, ÚPRAVY ODĚVŮ na Vltavské 5. Volejte 737 405 554. Termín 
Vaší návštěvy domluvíme ihned. 

 � Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví, prohlášení nemo-
vité věci, zakládání SVJ, zaměřování bytů a domů. Informace zdarma na 
tel.: 724 304 603.

 �MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350Kč/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!

 � Instalatér, voda – topení. Tel. 605 544 402.
 �Odstraňte příčinu vaší nemoci. Již po první kúře kapek se budete cítit 
lépe. Ráda vás uvítám ve své poradně nebo poradím zdarma po telefonu. 
Potěšte sebe i své blízké „kapkou zdraví“ na vánoce. Mgr. Hana Bičanová, 
tel.: 734 22 66 66, www.cestakezdravi.net

 � Kompletní počítačové služby, odborně. www.bednapc.cz 608 880 107.
 �Hledám ke koupi byt, peníze z prodeje domu. RK nevolat. Děkuji.  
T: 736 123 995.

 � Koupím dům, horší stav nevadí. Max. do 6 mil. Prosím nabídněte. 
Tel: 732 434 910

 �Hledáme byt ke koupi minimálně o velikosti 3+1 ve Starém Lískovci 
nebo v Bohunicích. Do 3 mil. Kč. Tel: 739 344 088, alca.krejci@email.cz

 � Koupě bytu 1+kk – 1+1 ve St. Lískovci a okolí, ihned! DVL Brno reality, 
602 501 388, info@dvl.cz

POSILOVNA
2 TURBOSOLÁRIA
SKUPINOVÉ LEKCE
INDOORCYCLING
STOLNÍ TENIS, BOX

	 OTEVŘENO:			 po–pá		9–21.30
	 	 so–ne		15–20.30

Labská	27,	62500	Brno,	tel.547	353	249,	774	669	568
www.fitness-petra.euweb.cz,	facebook	Fitness	Petra

fitnesspetra@seznam.cz

 � Koupím byt 1+kk – 5+kk v Bohunicích, popř. Starém Lískovci. S balkonem, 
nejlépe po rekonstrukci, ale není to podmínkou. kucer.h@seznam.cz,  
739 532 530.

 � Koupě bytu 2+kk – 2+1 ve St. Lískovci a okolí, ihned! DVL Brno reality, 
602 501 388, info@dvl.cz

 �Nabízím doučování angličtiny pro žáčky základních škol, příp. věčné 
začátečníky z řad dospělých. V případě zájmu volejte, či sms 608 865 
220 Lucka.


