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Zápis do mateřských škol
Přihlašování do mateřských 
škol lze zvládnout elektronic
ky. Pro rodiče proto MČ Starý 
Lískovec připravila stručný ná
vod, který jim pomůže celým 
procesem projít.

Samotné přihlašování  – ge
nerování přihlášek, probíhá 

na internetové adrese www.za
pisdoms.brno.cz. Rodiče se zde 
mimo jiné dočtou o stanovených 
kritériích přijímání dětí, dozví se, 
co je třeba doložit k  přihlášce 
a také jaký je počet volných míst 
ve školkách. Vydávání (genero
vání) přihlášek probíhá od 1. do 
26. 2. 2015 na výše uvedené in
ternetové adrese.

Pro ty, kteří nemají přístup k in
ternetu, či nemají možnost si vyge
nerovanou přihlášku vytisknout, 
je možno kontaktovat příslušnou 
školku s žádostí o radu a pomoc. 
Přihlášku můžou rodiče získat 
kdykoliv v únoru na Magistrátu 
města Brna na Dominikánském 
náměstí 3 v prvním patře. Vydávat 
je bude Dagmar Hanáková (dveře 
104) nebo Marcela Hofbruckerová 
(dveře 103).

Sběr přihlášek probíhá od 
25. února do 26. února 2016 a to 
ve všech mateřských školkách. 
Od 7. března 2016 mohou rodi
če očekávat informace o přijetí či 
nepřijetí dítěte do mateřské školy.

(red)

Úřední dny a hodiny pro veřejnost:
Po: 7.45–11.00    12.00–17.30 hod.
St:  7.45–11.00    12.00–17.30 hod.
V ostatní dny po předchozí telefonické dohodě. 

Otevírací doba podatelny a poskytování služeb pro agendy:
– legalizace a vidimace (ověřování),
– ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy – katastru 
nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a rej
stří ku trestů a dalších činností kontaktního místa veřejné správy 
(CZECHPOINT).
Po:  7.45–11.00 12.00–17.00 hod.
Ut:  7.45–11.00 12.00–14.00 hod.*)

St:   7.45–11.00 12.00–17.00 hod.
Čt:  7.45–11.00 12.00–14.00 hod.*)

Pá:  7.45–11.00 12.00–13.00 hod.*)

*) do 15.00 hod. pro podávání oznámení o konání shromaždění dle 
zákona č. 84/1990 Sb.

Oznámení o úředních hodinách

Pozor, byl změněn termín uzávěrky pro březnové číslo! Své příspěvky 
můžete nejpozději v termínech uvedených níže posílat na adresu 

noviny@staryliskovec.cz 
Číslo 2/2016 – redakční uzávěrka 8. února
Číslo 3/2016 – redakční uzávěrka 14. března

Termíny uzávěrek zpravodaje

V pravé zimní atmosféře a po dlouhých letech na sněhu oslavil Starý 
Lískovec příchod nového roku. A jedinečný byl i hudební doprovod, 
který složil starosta Starého Lískovce Vladan Krásný. Ten také několik 
stovek diváků společně s místostarostou Jiřím Dvořáčkem do nového 
roku přivítal.  (red)

Novoroční ohňostroj s originální hudbou
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Máte psa? 
Nezapomeňte na poplatek

Vítání občánků, setkání jubilantů

Poplatek se liší podle počtů 
psů v  domácnosti i  podle 

toho, jestli pejska chováte v ro
dinném domě nebo v bytě. Sazba 
poplatku i nadále činí 200 Kč 
u důchodců, 400 Kč v rodinných 
domech a 1 500 Kč v bytových 
domech. Za druhého a dalšího 
psa se poplatek zvyšuje o 50 %. 
Zcela osvobozeni od poplatků jsou 
držitelé průkazu ZTP/P a jeden rok 
nemusí platit ti, kteří si přinesli psa 
z útulku.

Poplatek je možno uhradit 
v hotovosti na pokladně ÚMČ 
Brno-Starý Lískovec, Oder-
ská 4, nebo převodem na účet  
19-19022621/0100, variabilní 
symbol VS číslo známky psa. 
Upozorňujeme, že ani letos ne
budou zasílány složenky.

Pokud jste si pejska pořídili 
nově, máte na jeho přihlášení 
15 dnů. 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 a případný 
přeplatek bude majiteli vrácen.

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

Bližší informace je možno zís
kat na odboru finančním, tel.: 
547 139 204, paní Lenka Tešna
rová.

S příchodem nového roku čeká majitele psů tradiční povin
nost zaplacení poplatku za psa, který je splatný do konce 
března.

Vítání občánků i setkání jubilantů – to jsou dvě aktivity, které kom
plikuje zákon o ochraně osobních údajů. Podle něj totiž nemůže 

městská část využívat databázi občanů k přímému rozesílání pozvánek na 
setkání jubilantů a stejně tak nedostane z matriky informace o narození 
dětí s bydlištěm ve Starém Lískovci.

Na obě akce je tak nutné se hlásit. Setkání jubilantů se konají pravidelně 
jednou za čtvrt roku, vítání občánků podle potřeby. 

Jubilanti
Občané, kteří v letošním roce dovrší 80, 85, 90, 91, 92 a každé další 

narozeniny a mají zájem se zúčastnit setkání organizovaných radnicí 
městské části, dostavte se na odbor sociální, školství a kultury ÚMČ  
BrnoStarý Lískovec, Oderská 4 k podání písemného souhlasu. Souhlas je 
možné také zaslat poštou nebo za pomoci příbuzných na email: maria.
liptakova@staryliskovec.cz. Kontaktovat nás můžete i telefonicky na 
tel. 606 318 474. Součástí setkání s jubilanty je kulturní program a po
hoštění, každý oslavenec dostane i dárek. O termínu setkání jubilantů za 
jednotlivé čtvrtletí budete písemně informováni a obdržíte pozvánku. 
Formuláře přihlášek jsou k dispozici na webu městské části v sekci Úřad 
MČ, Dokumenty ke stažení.

Vítání občánků
Stejný kontakt využijí i rodiče, kteří se chtějí zúčastnit vítání občánků. 

Na emailu maria.liptakova@staryliskovec.cz vám poskytneme veškeré 
informace o slavnostním vítání a zapíšeme vaše dítě do seznamu novo
rozenců ve Starém Lískovci.

Na setkání s jubilanty i novorozenými starolískoveckými občánky se 
těšíme.

Mária Liptáková

Zápisník starosty
Vstoupili jsme spo

lečně do nového 
roku. Lidé si v té chvíli 
dávají různá předsevze
tí, která ovšem většinou 
nedodrží. Otázkou je, 
jestli tyto předsevzetí 
mají nějaký význam. 
Pokud chce člověk 
něco změnit, napravit, 
měl by to udělat hned, 
a ne zrovna na Nový rok. Zlep
šovat se a vzdělávat se bychom 
měli pořád. Je stále mnoho věcí, 
které můžeme nalézt jak v sobě, 
tak v knihách, tak i ve svém okolí. 
I třeba nové přátele a pospolitost. 
Právě v souvislosti s ní se mi vyba
vuje, jak v době, kdy jsem poprvé 
usednul ve své funkcí, se toho ve 
Starém Lískovci moc nedělo. Bylo 
zde minimum akcí k pobavení, ke 
společnému setkání. A jsem rád, 
že od té doby se nám podařilo 
v tomto směru mnohé posunout. 
Nejen akcemi pořádanými přímo 
naší radnicí, ale i podporou akcí, 
které pořádají naše starolískovec
ké spolky a nadšenci. Je to prostě 
fajn, že je mnoho situací, kdy se 

můžeme potkat, popo
vídat si a vzájemně se 
lépe poznat.

Když jsem na úřad 
nastupoval, znal jsem 
převážně jen lidi kolem 
svého bydliště. Dnes 
mám pocit, že už znám 
snad každého, kdo 
v naší krásné městské 
části žije. A s mnohými 

jsem se i spřátelil.
Proč o tom píšu právě teď? Pro

tože přesně toto jsem si uvědomil 
na našem novoročním ohňostroji. 
Vy, kteří jste tam byli, pro mě ne
jste dav neznámých lidí, se kterými 
jen náhodou sdílím životní pro
stor. Naopak jsem kolem sebe měl 
spoustu známých tváří, kamarádů 
a přátel. A bylo mi hezky u srdce.

Ale abych se vrátil zpět k těm 
novoročním předsevzetím. Taky 
jsem si v tu chvíli jedno dal. Zůstat 
stále s vámi a být pořád jedním 
z vás.

Krásný start do nového roku 
vám přeje

Váš starosta Vladan Krásný
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Odbojář i lékař. Koho Starý Lískovec ocenil?
Starý Lískovec jako každý 
rok ocenil významné obča
ny, kteří se zapsali do jeho 
historie. Starolískovecký 
zpravodaj přináší medai
lonky všech oceněných.

MUDr. PETR DVOŘÁK
MUDr. Petr Dvořák se do Sta

rého Lískovce přistěhoval v roce 
1979. Původně však profesní 
zkušenosti sbíral v Ústí nad La
bem, kde se věnoval patologické 
anatomii. Do Brna se přistěho
val v roce 1966 a začal působit 
ve fakultní nemocnici – nejprve 
jako zdravotnický pracovník, poté 
jako odborný asistent. Vzhledem 
ke členství v lidové straně musel 
v sedmdesátých létech svoje pe
dagogické zaměstnání opustit 
a místo získal v Městském ústavu 
národního zdraví, od nějž dostal 
i družstevní byt na Bosonožské 
ulici. V něm žije Petr Dvořák se 
svojí manželkou dodnes.

Hned v roce 1990 byl Petr Dvo
řák zvolen členem zastupitelstva 
městské části Starý Lískovec. Cel
kem v  zastupitelstvu strávil tři 
volební období, v prvním období 
byl i členem rady. Byl předsedou 
sociálnězdravotní komise, kde se 
s kolegy – mimo jiné dalšími léka
ři – dětskou lékařkou MUDr. Za
hradníčkovou a MUDr. Karáskem, 
resp. MUDr. Šrámkem věnovali 
problematice sociální oblasti, 
problematice nepřizpůsobivých 
osob, rodinné politice a dalším 
tématům.

MIROSLAV KRATOCHVÍL
Bývalý československý, později 

český reprezentant a státní trenér 
kolové v ČR, Slovensku a Austrálii

Osmnáct let reprezentoval ČR, 
získal 8 medailí z mistrovství svě

ta, spolu s Miroslavem Bergerem 
vybojoval v roce 1989 titul mistra 
světa, 2 × byl vítězem evropského 
poháru. Mezinárodní komisař UCI, 
rozhodčí 3 × MS – 12 finále Světo
vého poháru. Je členem Bolkovy 
a Menšíkovy jedenáctky.

Získává ocenění významného 
občana městské části v oblasti 
sportu.

KAREL KAILER 
Narozen 5.  12.  1935, zemřel 

3. 7. 2013. Přestože se do Starého 
Lískovce nastěhoval až v roce 1993, 
má Karel Kailer významný podíl na 
zachování jeho kulturního dědictví. 
Podařilo se mu totiž zachránit kro
niky městské části, díky němu jsou 
dnes uloženy v Archivu města Brna.

Historie byla pro Karla Kailera 
především koníček, občanským 
povoláním byl strojní zámečník. 
Ve Starém Lískovci se sice naro
dil a za manželku si vzal rodačku 
z Bohunic, část života ale rodina 
strávila v Ostravě. Do Brna se Kai
lerovi vrátili až po čtrnácti letech.

Právě v 90. letech začal Karel 
Kailer sestavovat rodokmen svojí 
rodiny. Právě tato práce jej přived
la i ke kronikám Starého Lískovce 
a k jejich záchraně. Zachráněné 
kroniky měly velkou cenu i pro 
jednotlivé rodiny ze Starého Lís
kovce, jejichž osudy zachycovaly. 
Část kronik tak jejich zachránce 
poskytl obyvatelům Starého Lís
kovce, další část věnoval Archivu 
města Brna, kam docházel kvůli 
badatelské činnosti při sestavování 
rodinného rodokmenu.

Karel Kailer zemřel 3. 7. 2013, 
ocenění je uděleno in memoriam.

VLASTISLAV KROUPA
Narozen 3.  3.  1920 v  Boso

nohách, popraven 27. 4. 1944 
v Breslau.

Na začátku války ve svých 19 le
tech založil odbojovou skupinu, 
která působila v  širokém okolí 
Brna. Měla přes 200 členů. Dali 
si název HNUTÍ SLOVANSKÉ DO
MOVINY.

Až do roku 1942 unikali ge
stapu díky velmi dobré konspi
raci. Přičiněním zrádce pak bylo 
67 členů skupiny postupně za
tčeno. Došlo na výslechy, mučení, 
věznění v Brně v Kounicových 
kolejích. Zde už 4 z nich ztratili 
svůj život. Ostatní vězni pak byli 
převezeni vlakem do Polska. Tam 
ve věznici, ve Vratislavi (Breslau) 
byli postaveni před soud. Dostali 
různě velké tresty a 5 členů sku
piny, mezi nimiž byl i Vlastislav 
Kroupa, pak trest nejvyšší – trest 
smrti.

Ve Starém Lískovci byla přejme
nována ulice Mezná na Kroupovu.

Por. JOSEF KLOBÁS
Narozen 5. 2. 1914 v Brně Sta

rém Lískovci, popraven 10. 2. 1943 
ve Frankfurtu nad Mohanem.

Po maturitě vstoupil do armády. 

Po dvouleté službě u hraničního 
praporu v Parkáni, dosáhl hod
nosti podporučíka a byl přijat do 
vojenské akademie v Hranicích.

Po Mnichovu byl přeložen do 
Dolního Kubína k horskému pluku 
č. 1, kde působil jako velitel roty až 
do okupace ČSR. Po likvidaci čs. 
armády byl přidělen politické sprá
vě v Židlochovicích jako adjunkt, 
zapojil se do odboje v OBRANĚ 
NÁRODA, skupina Brnozápad, 
jeho úkolem byla organizace 
úseku Lískovec pro přípravu ce
lonárodního povstání. Za krátkou 
dobu dostal příkaz k odchodu do 
zahraničí. Jeho přechod se ale ne
zdařil a Josef Klobás se po krátké 
době vrátil domů a pokračoval 
v odbojové práci.

Gestapo jej zatklo 26.  břez
na 1940, byl vězněn v Brně v Su
šilových kolejích, ve Vratislavi/
Breslau, v Diezu a ve Frankfurtu 
nad Mohanem. Po válce mu byl 
udělen Československý válečný 
kříž 1939 in memoriam

Od roku 1946 nese hlavní ulice 
ve Starém Lískovci jeho jméno.

Na fotografii jsou zleva: MUDr. Petr Dvořák, neteř Josefa Klobása Jana Malá,  
neteř Vlastislava Kroupy Libuše Chylíková, starosta Vladan Krásný, manželka 
Karla Kailera Ludmila Kailerová, místostarosta Jiří Dvořáček.
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Půjčit si kompostér? Stačí vyplnit anketu

„Popelnice“ s řadou novinek. Převážně k lepšímu

Vánoční turné Zpěváčku

Město Brno zjišťuje prostřednictvím 
ankety zájem občanů o bezplatné za
půjčení kompostérů pro kompostování 
bioodpadu z domácností a zeleného 
odpadu ze zahrad.

V případě, že bude ohlas občanů z ankety 
pozitivní, mohlo by město Brno požádat 

o dotaci na zakoupení kompostérů z OPŽP. 
Pokud by byla žádost schválena, kompostéry 
budou občanům zapůjčeny bezplatně na dobu 
5 let a následně se stanou jejich majetkem. 
V případě, že nebude dotační titul vyhlášen 
nebo bude žádost zamítnuta, předpokládá 
město Brno prodej kompostérů podle stávají
cích podmínek. Tímto způsobem město Brno 
podporuje domácí kompostování již od roku 
2010 v rámci projektu Miniwaste, kdy umožnilo 
prodej přes 700 ks dotovaných kompostérů za 
poloviční ceny.

Kompostování se vyplatí, protože přispívá 
k ochraně životního prostředí díky snižování 
množství sváženého komunálního odpadu 
a tím pádem dochází i ke snížování emisí skle

níkových plynů. Zároveň vzniká kvalitní přírodní 
hnojivo, které má řadu využití.

Kompostéry mohou být umístěny pouze 
k objektům (rodinný dům, bytový dům, rekre
ační objekt) na území statutárního města Brna.

K rodinnému domu, bytovému domu nebo 
rekreačnímu objektu může být umístěn pouze 
jeden dotovaný kompostér.

Žadatelem o dotovaný kompostér je fyzická 
osoba starší 18 let s trvalým pobytem ve městě 
Brně bydlící v rodinném nebo bytovém domě 
nebo užívající rekreační objekt.

Podmínkou pro přidělení kompostéru je 
skutečnost, že žadatel nemá vůči statutární
mu městu Brnu nedoplatky v platbě místního 
poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňo
vání komunálních odpadů.

Dotovaný kompostér si může zapůjčit/za
koupit pouze osoba, která absolvovala školení 
ke kompostování.

Anketu můžete vyplnit na webových strán
kách www.miniwaste.cz. V případě, že máte 
zájem o kompostér, ale nemáte možnost vy

plnit anketu přes internet, zašlete či doručte 
odpovědi na otázky nebo nás navštivte osobně 
v úřední dny (pondělí a středa) na ÚMČ Brno
Starý Lískovec, Odbor všeobecný, Mgr. Jarmila 
Kaplanová, Oderská 4, 625 00 Brno. Lze zaslat 
také emailem jarmila.kaplanova@staryliskovec.
cz, příp. vyřídit telefonicky na č. tel. 547 139 238. 
Sběr dat, prostřednictvím našeho úřadu, trvá 
do 15. března 2016.

Máte zájem o kompostér?
 Ano
 Ne
Jaké velikosti?
 menší (do 500 l)
 větší (nad 1 000 l)
Máte zájem o (mohou být obě varianty)
 pouze 100% dotovaný (zdarma)
nebo i
 částečně dotovaný
V jaké městské části Brna bydlíte – ulice.

Jarmila Kaplanová, odbor všeobecný
ÚMČ Brno-Starý Lískovec

Poplatek „za popelnice“ doznal 
v roce 2016 několik zásadních 

změn. Pojďme se podívat na ty nej
důležitější – dobrou zprávou je, že 
cena poplatku zůstává zachována.
Jaké jsou nejvýznamnější změny?

 – Byla zavedena úleva pro děti do tří 
let věku a seniory od 70 let věku. 
Poplatek pro ně činí jen 500 korun. 

 – od poplatku jsou osvobozeny 
osoby umístěné v zákonem spe
cifikovaných zařízeních, přičemž 
současně zůstávají zachována 

dosavadní osvobození
 – opět jsou osvobozeni vlastníci 

staveb k rekreaci bez ohledu 
na jejich místo trvalého pobytu

 – nedoplatek se nově přenáší 
z nezletilého člověka na jeho 
zákonného zástupce, to samé 
platí u osoby s omezenou své
právností, pak nedoplatek pře
chází na opatrovníka
Základní sazba poplatku zůstá

vá i letos 670 Kč, při bezhotovostní 
platbě se i nadále uvádí jako varia

bilní symbol rodné číslo poplatní
ka, mění se však číslo účtu správce 
daně, které je: 111220022/0800.

Specifická problematika se týká 
cizinců pobývajících přechodně 
v Brně po dobu delší 3 měsíců. 
V této souvislosti nutno upozornit 
na ohlašovací povinnost těchto 
cizinců, jejíž nedodržení lze sank
cionovat. Rovněž pronajímateli 
bytu (ubytovateli) zákon o pobytu 
cizinců stanovuje povinnost ozná
mit policii ubytování cizince, jakož 

i vést domovní knihu. Domovní 
kniha je dokument, do kterého 
ubytovatel zapisuje jméno a pří
jmení ubytovaného cizince, den, 
měsíc a rok narození, státní ob
čanství, číslo cestovního dokladu, 
počátek a konec ubytování. 

Další informace a podrobnosti, 
možnost zaregistrovat email adre
su a odebírat informace o poplat
ku, včetně formulářů ke splnění 
ohlašovací povinnosti najdete na 
www.brno.cz/odpady.

Mnoho měsíců příprav a potom 
velmi nabitý prosinec. Tak vy

padá předvánoční „rozvrh“ hudeb
ních sborů Zpěváček a Skřivánek, 
které vede Kamila Horáčková.

Obodobí vystoupení jsme za
hájili již 1. prosince pro bývalé 
zaměstnance ZŠ Labská. Každé 
vystoupení sboru bylo jiné a upra
vené podle prostředí, kde jsme vy
stupovali, např. OC Vaňkovka, BVV.

Mezi naše pravidelné a důležité 
vystoupení patřilo nám. Svobody 
v rámci programu „ Česko zpívá 
koledy“, kde jsme zpívali se Stan
dou Hložkem. Byla to nádherná 
atmosféra, když s námi zpívalo celé 

náměstí Svobody známé tradiční 
koledy. Poté sbor ještě vystoupil 
se třemi písněmi, kde si s námi za
zpíval i pan starosta Vladan Krásný 
píseň Hallelujah. Závěr vystoupení 
patřil sólistům Adélce Novákové, 
žákyni 5. třídy, a Patrickovi Netíkovi 
(bývalý žák naší školy), kteří zazpí
vali píseň Vánoční přání.

Další vystoupení, na které děti 
rády vzpomínají, bylo 15. 12. již po
druhé v dětské nemocnici na Čer
nopolní. Tam jsme zazpívali celé 
naše vánoční pásmo i se známou 
„Zabijačkou“ a poté si společně 
s dětmi z nemocnice zazpívali i kla
sické koledy. Nemocným dětem 

jsme dali dárečky, a ty měly velkou 
radost. I my jsme byli odměně
ni sladkou odměnou a dobrým 
pocitem, že jsme udělali radost 
nemocným dětem a navodili jim 
vánoční atmosféru.

Závěr našeho turné: 25. 12. kostel 
sv. Jana Nepomuckého Zde byla 
krásná a ničím neopakovatelná 
atmosféra. Dětem se vystoupení 
velice podařilo. I zde si s námi za
zpíval pan starosta závěrečné písně.

Již druhý rok společně se sbo
rem „ Zpěváček vystupuje i „sbore
ček“ Skřivánek, děti z MŠ Kosmo
nautů. I ony se musely naučit své 
vánoční pásmo, překonat velikou 

trému z nadcházejícího vystoupe
ní a zazpívat co nejlépe. Přesto, že 
jsou to děti ve věku 36let, všechno 
perfektně zvládly a vystoupení se 
jim moc povedlo.

Na závěr mi dovolte poděkovat 
mojí věrné pomocnici a kolegyni 
Hance Spěvákové, kolegyním na 
II. stupni za ochotu a vstřícnost při 
uvolňování žákyň z vyučování, panu 
řediteli Petru Urbánkovi za podporu 
a držení palců při každém vystou
pení, panu starostovi za pěvecký 
doprovod a rodičům za bezpečnost 
a dopravu dětí na vystoupení.

Mgr. Kamila Horáčková, vedoucí 
sborů Zpěváček a Skřivánek
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Advent na Bosonožské:
deskové hry, florbal i návštěva předškoláků

Projekty z Unie skončily, 
koupené knihy ale pomáhají dál

V  prvním pololetí školního 
roku využila naše škola po

slední možnost čerpat finanční 
prostředky z Operačního progra
mu Vzdělávání pro konkurence
schopnost Evropského sociálního 
fondu. Všechny aktivity projektů 
na podporu čtenářské a jazyko
vé gramotnosti žáků se podařilo 
úspěšně zrealizovat.

I přesto, že projektové obdo
bí posledním dnem roku 2015 
končí, ve škole nadále probíhá 
nově zavedená výuka literatury 
žáků 4.–7. ročníku ve čtenářských 
dílnách. Zakoupené knihy z pro
středků projektu byly pro žáky jed
notlivých ročníků vybrány velmi 
vhodně a účinně, nadchly je. Str
hující příběhy jim jsou velmi blízké, 
a tak se všichni četby účastnili se 
zájmem, vždy s napětím očekávali, 
jak bude příběh pokračovat a jak 
se dějová linka vyvine. Je to dáno 
i soustavnou četbou jedné knihy. 
Při běžné četbě z čítanek se děti 
zabývají většinou jen ukázkami 
z  knih, není mezi jednotlivými 
články návaznost a  chybí tedy 
dlouhodobé napětí a touha po 
předvídání. V porovnání s běžný
mi aktivitami, jako je například 
frontální četba, byli žáci aktivněj
ší. Střídání neobvyklých a nových 
činností viděli jako velmi příznivé 

a těšili se na ně. Počítáme s výukou 
literatury ve čtenářských dílnách 
i v dalších letech.

Ukončenou aktivitou projek
tové Výzvy číslo 56 byl jazykově 
poznávací zahraniční pobyt žáků 
ve Velké Británii, který se podařilo 
uskutečnit na začátku října ještě 
před napjatou bezpečnostní si
tuací v celé Evropě.

Díky financím Výzvy 57 mají 
žáci 2. stupně možnost výuky an
glického jazyka kombinovanou 
metodou blended learning, která 
umožňuje přirozený způsob osvo
jování cizího jazyka, jenž se nejvíce 
přibližuje přirozenému učení se 
mateřštině. Je to nedocenitelné
ho nástroje pro žáky i se specific
kými poruchami učení, který jim 
umožňuje opakování dle vlastního 
tempa a také účinné spojení školní 
a domácí přípravy. Firma EdWay 
umožnila škole využívat licenci 
i po ukončení projektu bezplatně.

Škola získala tak z obou posled
ních výzev dohromady více než 
jeden milion korun na podporu 
výuky žáků i na vzdělávání učite
lů. Celkově po dobu asi 7 let pů
sobnosti OP VK škola financovala 
aktivity za více než šest miliónů 
korun z prostředků ESF.

Danuše. Kotolanová
ZŠ Bosonožská 9

Tradičně hektický konec roku 
se netýká jen dospělých. Nabi
tý advent prožili i žáci ZŠ Boso
nožská. Podívejte se na přehled 
toho nejzajímavějšího, co je 
na sklonku roku 2015 čekalo, 
očima žáků a pedagogů školy.

Deskovky bez medaile
V rámci školního Klubu desko

vých her jsme uspořádali školní 
kolo Ligy deskových her. V průbě
hu soutěžního odpoledne sbírali 
žáci body za výhry v jednotlivých 
deskových hrách a nejlepší z nich 
byli nominováni do městského 
kola Ligy deskových her.

Liga deskových her probíhá ka

ždoročně již delší dobu. Pro nás to 
však byla premiéra. Soutěžili žáci 
z 20 brněnských škol o krásné od
měny – deskové hry. Mezi soutěžní 
hry patřilo osm vybraných desko
vých a karetních her, z nichž jsme 
znali čtyři. Žáci se snažili uspět 
v co největším počtu z těchto her.

Vyhlášení vítězů se bohužel mu
selo obejít bez nás. Tři vítězové 
z I. a tři z II. stupně si odnášeli nové 

deskové hry. Na vítězných 32 bodů 
našim žákům chybělo deset bodů, 
tudíž mezi nejlepší deskováře jsme 
se neprobojovali. Ale i  přesto 
jsme si odnášeli krásné ceny. Tou 
největší odměnou byl velkolepý 
zážitek z nádherně stráveného 
dopoledne. Navíc v závěru dne 
byli náhodně vylosováni tři jedinci, 
kteří si rovněž mohli odnést jednu 
deskovou hru. Prvním výhercem 
byl žák ZŠ Bosonožská – Vojtěch 
Pejcha a mohl si tedy i on vybrat 
jednu strategickou hru.

J. Macháček

Předškoláci „na zkušené“
Připravit předškoláky na to, co 

je čeká v následujícím roce, je cí
lem tradičního společného dne se 
žáky základní školy. Další takovou 
akci Bosonožská hostila v prosinci. 
V obou tělocvičnách byly připrave
ny pro skupiny předškoláků úkoly, 
které po dobu asi 40 min v kaž
dé tělocvičně plnily. Třída 4. A si 
připravila šest stanovišť, kde si 

děti procvičovaly pozornost, pa
měť, rozpoznávaly geometrické 
tvary, určovaly a přiřazovaly věci 
k barvám a stavěly ze stavebnice 
stavby podle nákresu. Ve druhé 
tělocvičně na ně čekalo sportovní 
vyžití, kde prokázaly svoji rychlost, 
obratnost, mrštnost a šikovnost 
při manipulaci se sportovním ná
činím.

Za každé splnění úkolu získávaly 
do karet razítka a na závěr slovní 
pochvalu a sladkou odměnu.

Akce nadchla nejen předško
láky, ale i školáky, kteří činnosti 
organizovali – žáky 5. A a 9. A.

P. Nováková, R. Sýkora
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Inzerce

Betlémské světlo i umělci – senioři prožili nabitý prosinec

S angličtinou do světa

Advent plný zajímavého programu 
mají za sebou i senioři z Domova dů
chodců na Mikuláškově náměstí.

Duo Ruggieri
Nádherné skloubení zpěvu s baletním umě

ním nabídlo našim klientům vystoupení italské
ho tenoristy Giancarla a baletky Soni Ruggieri. 
Na tomto poněkud netradičním koncertě za
zněly známé italské, německé a španělské písně, 
a také písně z filmů a z oblasti populární hudby 
doprovázené působivým tancem. Snad nejvíce 
se srdcí všech přítomných dotkla vánoční píseň 
O, Tannenbaum, kterou znají ze školských lavic.

Vystoupení APS Moravan
Svojí návštěvou nás potěšilo i Akademické 

pěvecké sdružení Moravan. Sdružení má v sou

časné době třiačtyřicet členů. Patří mezi mužské 
pěvecké sbory s bohatou historií, která sahá 
více než sedmdesát let do minulosti. Členové 
Moravanu procestovali velkou část Evropy, 
kde uspořádali mnoho úspěšných koncertů, 
vydali několik nosičů a mnohokrát vystupovali 
v rozhlase.

Betlémské světlo
Ve vánočním shonu, kdy nás reklamy přímo 

nutí zajímat se hlavně o dárky, jídlo a výzdo
bu, se velmi často zapomíná na pravý smysl 
a symboly Vánoc. Jeden takový nám připomněli 
skauti místní farnosti společně s panem farářem 
Opatřilem, kteří k nám do domova přinesli 
světlo nejvzácnější  Betlémské světlo. Jeho 
odkaz pro letošní rok zní „Pokoj ve mně  pokoj 
s Tebou.“ Se skauty přišli i žáci základní umě
lecké školy se zaměřením na církevní hudbu, 

kteří pravidelně zpívají v kostele ve Starém 
Lískovci. Pod vedením pana Pavla Hamříka nám 
zazpívali krásné písně a navodili příjemnou at
mosféru, čímž umocnili sváteční chvíle. Na závěr 
obdarovali naše klienty ručně vytvořenými 
vánočními přáníčky.Pro klienty, zaměstnance 
i hosty našeho zařízení to byl velmi příjemný, 
nevšední zážitek.

 �  Kompletní počítačové služby, odborně. www.bednapc.cz 608 880 107.
 � Nabízíme vedení účetnictví a daň. evidence včetně mezd a daň. při
znání. Firma pojištěna. R.T.TAX, s.r.o., U Leskavy 29. Tel.: 604 657 152,  
www.rttax.cz, tichy@rttax.cz
 � Účetní a daňová kancelář hledá na HPP samostatnou účetní. Nástup 
ihned. Znalost účetnictví, DE, mzdy, program Pohoda výhodou. Místo 
pracoviště U Leskavy 29. Tel.: 604 657 152, tichy@rttax.cz
 �OPRAVY, ÚPRAVY ODĚVŮ na Vltavské 5. Volejte 737 405 554. Termín 
Vaší návštěvy domluvíme ihned. 
 � Nabízím doučování angličtiny pro žáčky základních škol, příp. věč
né začátečníky z řad dospělých. V případě zájmu volejte, či sms 
608 865 220 Lucka.
 � Potřebujete půjčit rychle peníze? Půjčíme Vám na cokoliv, a to bez 
ručitele. Volejte 797 975 457.
 � Country skupina Virginie hledá zpěvačku. Kontakt na tel. čísle 
737 747 966. Holma
 � Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví, prohlášení 
nemovité věci, zakládání SVJ, zaměřování bytů a domů. Informace 
zdarma na tel.: 724 304 603
 �Hledám ke koupi byt, peníze z prodeje domu. RK nevolat. Děkuji. 
T: 736 123 995

 � Koupím byt 1+kk – 2+kk v Bo
hunicích, popř. Starém Lískovci. 
S balkonem, nejlépe po rekon
strukci, ale není to podmínkou. 
kucer.h@seznam.cz, 739 532 
530
 �Hledáme byt ke koupi mini
málně o velikosti 3+1 ve Starém 
Lískovci nebo v Bohunicích. Do 
3 mil. Kč. Tel: 739 344 088, alca.
krejci@email.cz
 �Nevíte si rady s počítačem? 
Potřebujete kamerový a dohle
dový systém? Kontaktujte mě:  
608 887 655, www.pecka.info
 � Žaluzie – výměny, opravy, sítě a dveře proti hmyzu.  
Hanák Tel: 604 850 396
 �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.maliribrnohorak.cz, Brno, Lískovec a okolí. Platba 
hotově = sleva 250 Kč!

S angličtinou do světa je projekt v naší školce, 
se kterým se děti setkávají nově v tomto 

školním roce. Seznamuje děti s angličtinou 
formou her, básniček, písniček, poslechu, po
hybových aktivit a jiným zábavným způsobem. 
Paní učitelky dětem slovíčka nepřekládají, k ob
jasnění významu používají pohyb, mimiku 
a různé vizuální předměty.

S angličtinou se děti seznamují během ja
zykových chvilek, kdy paní učitelky s dětmi 

komunikují prostřednictvím anglicky mluvícího 
maňáska, se slovní zásobou odpovídající jejich 
věku a umožňuje jim tak slyšet cizí jazyk ve 
známém prostředí. Tyto jazykové chvilky jsou 
průběžně zařazovány během celého dne do 
denního režimu v MŠ.

Vzhledem k faktu, že se výuka anglického 
jazyka v dnešní době stává povinnou součástí 
vzdělávání na základních školách, je cílem na
šeho projektu poskytnout dětem možnost, jak 

být vystaven anglickému jazyku přirozeně, 
přivyknout výslovnosti, mluvenému projevu 
a porozumění a tím i vytvořit kladný vztah 
k angličtině do budoucna.

Navíc k tomuto projektu mají rodiče možnost 
přihlásit své děti do hrazené aktivity Angličtina 
pro nejmenší, která pod vedením lektora z jazy
kové školy, probíhá vždy 1x týdně v prostorách 
naší MŠ.

Petra Janská, MŠ Labská
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Vyrůstat v The little gym nás baví

The Little Gym® Brno • Kigginsova 2, 627 00 Brno - Slatina
Tel.: 515 535 573 • brno@thelittlegym.eu • www.thelittlegym.eu/brno

The Little Gym® je místem, kde děti ve věku od 10 měsíců do 12 let postupně 
zlepšují svou obratnost, koordinaci pohybů i celkovou zdatnost. Získávají 
tak větší odvahu a sebedůvěru a zároveň se učí naslouchat, soustředit 
se a spolupracovat s ostatními... a také si užijí spoustu legrace a zábavy! 
•	 Tělocvična	je	určena	výhradně	dětem
•	Děti	do	3	let	cvičí	spolu	s	rodiči,	od	3	let	pouze	s	instruktory	 
 (maximálně 6 dětí na 1 instruktora)
•		Lekce	probíhají	1x	týdně	a	každá	lekce	má	své	speciální	téma	a	hudbu
•		Rodiče	mají	možnost	sledovat	průběh	hodiny	z	pohodlí	vstupní	haly	 
 a při každé lekci získávají pravidelnou zpětnou vazbu.
•		V	případě	omluvené	nepřítomnosti	dítěte	lze	zameškané	hodiny	nahradit

Kontaktujte nás a rezervujte si zkusební hodinu zdarma!
• CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI • GYMNASTIKA PRO PŘEDŠKOLÁKY  
A ŠKOLÁKY • NAROZENINOVÉ OSLAVY • PRÁZDNINOVÉ KEMPY

Konečně 
také 

v Brně!

800 800 099
Lidická 77, Brno

Víme, jak výhodně prodat 
i Vaši nemovitost.

Využijte bezplatné konzultace 
a advokátní úschovu zdarma. 

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

p ř i j m e
pro provoz kartonáže

zaměstnance pro ruční zpracování 
potahované kartonáže a práce na 

řezacích strojích.

Jedná se o práci v jednosměnném provozu s možností 
zkrácené pracovní doby.

Vyučení v oboru knihař nebo zpracovatel papíru 
výhodou. Možnost zaučení.

Upřednostňujeme osoby se zdravotním postižením
(ID I. a II. stupně nebo osoby zdravotně znevýhodněné).

Nabízíme zázemí stabilní firmy s dlouholetou tradicí, 
příjemné pracovní prostředí, týden dovolené navíc, 

příspěvek na obědy.

www.druteva.cz

Brněnská Drutěva, výrobní družstvo
619 00 Brno, Bohunická 81

Nástup možný ihned.
Informace na personálním útvaru osobně nebo

na tel. č. 511 129 320 pí. Pavlíková.

Více informací získáš na 539 015 525
nebo na www.netbox.cz

co hýbe časemTvoje telka

Udělej si víc času
na rodinu.

Oblíbené 
pořady si pustíš 

i 48 hodin po 
odvysílání.
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Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
11. 1.–31. 1. – Speciality z domácí udírny – Přijďte ochutnat uzené speciality. 
Nabízíme také možnost odkupu těchto pokrmů za výhodné ceny.
1. 2.–28. 2. – Řízkové speciality, 28. 1. – Pololetní vysvědčení
5. 2. 2016 – 12. Maškarní ples hotelu Myslivna Brno – Zveme Vás na tradiční Maškarní ples. Přijďte 
ve svém nejoblíbenějším kostýmu a užijte si tento den v dobré společnosti. Těšit se můžete na hudební 
skupinu Benny Q, DJ Chabičovského, fotokoutek a líčení obličeje od společnosti Charmvisage. 
Cena konzumačního lístku: 290 Kč. Začátek v 19.00 hodin.
14. 2. – Valentýnské menu
19. 2. – Myslivecký ples hotelu Myslivna – Přijďte do hotelu Myslivna na Myslivecký ples. Těšit se 
můžete na dechovou a cimbálovou hudbu, DJ Chabičovského a slosovatelnou hru o ceny, kde hlavní 
cenou bude srnec. Cena konzumačního lístku: 350 Kč. Začátek v 19.00 hodin.

Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

 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

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno


