
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký
zpravodaj

Únor 2016 ROČNÍK 24

www.staryliskovec.cz

Ze zápisníku místostarosty

Vážení spoluobčané, 
po krátkém čase 

mám opět možnost vás 
pozdravit prostřednic-
tvím Starolískoveckého 
zpravodaje a podělit se 
s vámi o několik postře-
hů z dění v naší městské 
části. Únor se přehoupl do své dru-
hé poloviny a většina z vás, stejně 
jako já, začíná netrpělivě očeká-
vat příchod jara. Moc se těším na 
jarní vzduch vonící probouzející 
se přírodou a na sluníčko, které 
začne konečně zase hřát. Začal 
jsem tento článek trochu poeticky, 
ale to, o čem chci ale psát, již tak 
poetické není. Bohužel. Při svých 
pracovních procházkách po měst-
ské části jsem si nemohl nevšim-
nout několika nešvarů, které se 
stále opakují. Jedním z takových 
nešvarů je vytváření nepořádku 
vysypáváním odpadkových košů 
nebo rozhazováním různých le-
táků a  papírů. Nevím, kdo má 
potřebu něco takového neustále 
dělat, ale i takoví jsou někteří naši 
spoluobčané. Někdo takový žije 
někde na ulici Labská nebo Du-
najská, protože tam se obrovské 
množství rozházených papírů vy-
skytuje nejčastěji. A městské části 
nezbývá nic jiného než stále do-
kola nechávat nepořádek uklízet. 

Bohužel se v tomto pří-
padě jedná o naprosto 
nesmyslně vynakládané 
finanční prostředky za 
úklid, které pak zákonitě 
budou chybět někde jin-
de. Proto se nyní důraz-
ně obracím na původce 

těchto nepořádků, aby svého 
chování zanechali. Potřebuje-li 
někdo z nich vybít svou přebyteč-
nou energii, nechť si raději koupí 
třeba boxovací pytel a vybíjí se 
na něm. Nikomu to nebude vadit 
a účinek bude určitě stejný, ne-li 
lepší. A obracím se také na vás, 
slušní občané, uvidíte-li někoho 
konat tyto nepravosti, neváhejte 
a volejte prosím městskou policii, 
která je k udržování veřejného po-
řádku předurčena. Věřte, že mi to 
není vůbec příjemné a nijak mě to 
netěší, že se na vás musím v této 
záležitosti obracet. Pokusme se 
ale společně náš Starý Lískovec 
udržovat čistý a příjemný k životu.

Chtěl bych se ještě obrátit 
na všechny motoristy, majite-
le motorových vozidel. Prosím 
vás všechny, využívejte k  jízdě 
a parkování svých čtyřkolových 
pomocníků pouze komunikace, 
které jsou k tomu určeny. Veřejná 
zeleň - zatravněné plochy k tomu 
jistě určeny nejsou. Nevzhledné 

12. března 2016
8–16 hod

Partner akce

vyjeté koleje, které se pak složitě 
odstraňují, jsou důsledkem vašeho 
nezodpovědného a bezohledného 
chování. Nezbývá nám pak nic ji-
ného, než se obracet na městskou 
policii, aby takové majitele vozidel 
vychovávala pomocí pokut nebo 
jiných výchovných metod. Myslím 
si, že je to zbytečné a že se vynalo-
žené peníze za pokuty dají využít 
mnohem smysluplněji.

Místem pro náš život není pou-
ze prostor za prahem domovních 
dveří, ale i ten, který se nachází 
před tímto prahem. A je na kaž-
dém z nás, jak toto místo našeho 
života bude vypadat. Chovejme 
se, prosím, k sobě navzájem ohle-
duplně a vytvářejme náš společný 

prostor takový, který bude mít kaž-
dý rád a bude se v něm cítit dobře.

Příchod jara se nezadržitelně 
blíží, ale všechny školou povinné 
ještě čekají jarní prázdniny, které 
mnozí z vás využijete návštěvou 
horských oblastí s možností si po-
řádně zalyžovat. Přeji vám proto co 
nejlepší lyžařské podmínky, hodně 
sněhu i sluníčka a buďte, prosím, 
na sebe opatrní a nepřeceňujte 
své síly, ať si nepřivodíte nějaké 
nepříjemné zranění a načerpejte 
sil do dalších dní vašeho života. 
Život a zdraví máme pouze jedno, 
tak na to nezapomínejte. Přeji vám 
vše dobré.

Jiří Dvořáček
místostarosta

Informace pro jubilanty
Občané, kteří v letošním roce 

dovrší 80, 85, 90, 91, 92 a kaž-
dé další narozeniny a mají zájem se 
zúčastnit setkání organizovaných 
radnicí městské části, dostavte se 
na odbor sociální, školství a kul-
tury ÚMČ Brno-Starý Lískovec, 
Oderská 4 k podání písemného 
souhlasu. Souhlas je možné také 
zaslat poštou nebo za pomoci pří-
buzných na e-mail: maria.liptako-
va@staryliskovec.cz. Kontaktovat 

nás můžete i telefonicky na tel. 
606 318 474. Součástí setkání s ju-
bilanty je kulturní program a po-
hoštění, každý oslavenec dostane 
i dárek. O termínu setkání jubilan-
tů 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.
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V dubnu startuje blokové čistění, nezapomeňte odvézt auta
S příchodem jara vyjedou do 

ulic městské části čisticí vozy, 
které odstraní po zimě posypový 
materiál a další nečistoty. Přede-
vším řidiči by si tak měli dát po-
zor na přenosné dopravní značky 
zakazující zastavení v době čis-
tění silnic. Jarní úklid proběhne 
ve Starém Lískovci ve dvou tur-
nusech. První začíná ve druhém 
dubnovém týdnu, znovu se čisticí 

vozy do ulic vrátí na konci května.
Ve zvláštním režimu pak probí-

há čistění páteřních ulic, kterými 
jezdí autobusy. Ty budou po zimě 
čistit Brněnské komunikace a to 
už 1. dubna. Zákaz zastavení na 
nich bude platit od 8 do 16 hodin.

Zapomnětliví řidiči, kteří své 
vozy v den blokového čistění ne-
odvezou, zaplatí za odtah bezmála 
dva tisíce korun.  (red)

• Blok č. 1: Labská 1–37 vč. parkovišť a ZÁKOS, Mikuláškovo nám. 14, 
15, 16, 17, vč. parkoviště, Mikuláškovo nám. oba vnitrobloky vč. parko-
viště před domy 5 a 6, Vltavská ZÁKOS vč. zálivů pro parkování vozidel, 
Vltavská 9–13 vč. parkoviště, Vltavská 1–3 vč. parkoviště, Vltavská – 
parkoviště nad tramvajovou zastávkou MHD, spojnice Vltavská x Osová.
• Blok č. 2: Osová 2 – 8 vč. zálivů pro parkování a parkoviště, Dunaj-
ská 1–5, 7–15, 17–25, 27–31, 37–45 vč. jednosměrných spojnic, par-
kovišť u těchto bloků a ZÁKOS, Karpatská 1–9 vč. parkovišť
• Blok č. 3: U Hřiště vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště pod U 
Hřiště č. 9, U Hřiště ZÁKOS, Valašská vč. parkovišť, U pošty vč. parkovišť, 
Bosonožská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, včetně záso-
bovací komunikace k MŠ Bosonožská, Kyjevská vč. parkovišť a ZÁKOS.
• Blok č. 4: Oderská 12–1 vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, 
Oderská x Dunajská spojnice ulic, Sevastopolská vč. zálivů pro parko-
vání vozidel a parkoviště, ul. Kosmonautů parkoviště, odstavné plochy 
a příjezdy k domům č. 17 a 19, Irkutská vč. zálivů pro parkování vozidel 
a parkovišť a komunikace ke Mlýnu.

• Blok č. 5: Ul. Kroupova obě komunikace, Jemelkova pouze parkovi-
ště, Krymská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště, Kurská vč. 
parkovišť, Malešovská, Malostranská, Martina Ševčíka, Šoustalova
• Blok č. 6: U penzionu parkoviště, Hermannova, Svah, Příčky vč. 
parkoviště, Čermákova vč. parkovišť v sídlišti, Máchalova, Pšikalova, 
Točná i za dálnicí D1, Klobásova slepá odbočka, Kosmonautů vč. zálivů 
pro parkování vozidel.
• ZÁKOS: Místní komunikace ZÁKOS, Akademická vč. parkoviště, Bítešská, 
El. Přemyslovny, Jemelkova, Jihlavská,  Klobásova, Netroufalky, Osová 
a komunikace na Ostopovice.

Odtahy vozidel dle § 19 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
zajišťuje pro město Brno společnost Brněnské komunikace a.s., tak jako 
v předchozích letech prostřednictvím firmy Černý.
Sídlo firmy a odtahová plocha: Brno-Slatina, ul. Drážní 9
spoj z ulice Úzká (od Vaňkovky ), autobus č. 77, zastávka Drážní
tel.: 547 357 384, 548 217 484, mobil: 602 578 867, 602 737 673
Odtahová firma po odtažení vozidla nahlašuje tuto skutečnost na číslo 
158 – Policie České republiky.

Ceník za odtah je dán dle usnesení Rady města Brna č. R6/085 konané 
dne 14. 11. 2012:
nedokončený odtah    1000 Kč vč. DPH
dokončený odtah vč. parkovného 1 920 Kč vč. DPH
zpětný odtah vč. parkovného  3 720 Kč vč. DPH

Blok č. 1 2 3 4 5 6 ZÁKOS*

blokové čištění  
po zimním období

1. 4. 4. 4. 5. 4. 6. 4. 7. 4. 8. 4. po zimě pro-
vádí BKOM

blokové čištění 
včetně chemické 
likvidace plevele

20. 5. 23. 5. 24. 5. 25. 5. 26. 5. 27. 5. 2. 6. noční 
z 2. 6.  na 
3. 6. 

* ZÁKOS – základní komunikační systém, tj. trasy MHD

Harmonogram čištění

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

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 – katas-
tru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a 
rejstříku 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.*

Vítání starolískoveckých občánků

Oznámení o úředních hodinách

Za šest let půjdou do školy, nejspíš do nějaké starolískovecké. V sobotu 
13. února ale nové obyvatele Starého Lískovce teprve přivítali do 

života. Novopečeným rodičům popřál hodně štěstí ve výchově a hlavně 
hodně radosti i starosta městské části Vladan Krásný a místostarosta Jiří 
Dvořáček.

Pokud se i  vy chcete se 
svým dítětem zúčastnit vítání 
občánků, je třeba jej nechat 
zapsat do seznamu. Městská 
část totiž nedostává informa-
ce o narození dětí automa-
ticky. Kontaktovat můžete 
Márii Liptákovou na emailu 
maria.liptáková@starylisko-
vec.cz, nebo telefonicky na 
čísle 606 318 474.

Upozorňujeme občany městské části Brno-Starý Lískovec, že 
místní poplatek na rok 2016 je splatný do 31. března 2016.

Poplatek za psa

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

noviny@staryliskovec.cz 
Číslo 3/2016 – redakční uzávěrka 14. března
Číslo 4/2016 – redakční uzávěrka 11. dubna

Termíny uzávěrek zpravodaje
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PALTE NEPALTE
KOMPOSTUJTE

www.brno.cz POZNÁMKA: platí od 1. ledna 2016 www.procistejsibrno.cz

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Pálící dnyPálící dnyPálící dnyPálící dnyPálící dnyPálící dnyPálící dny

*2) 1. 3.–31. 5. PÁ 10:00–18:00
 SO 08:00–12:00
*3) 1. 9.–30. 11. PÁ 10:00–18:00
 SO 08:00–12:00

STARÝ LÍSKOVEC

*2) MČ Brno-Starý Lískovec + Maloměřice a Obřany – povoleno pouze za příznivých rozptylových podmínek 
*3) MČ Brno-Starý Lískovec – pokud první den v měsíci připadá na So, je povoleno spalovat poslední Pá v předchozím měsíci

letak-A5-lic.indd   9 18.11.15   14:12

Stejná značka, jiná pravidla

Nový web? Moderní, přehledný a vždy aktuální

Černé nákladní auto v červe-
ném kruhu  – jasný pokyn 

pro řidiče náklaďáků, že za ní už 
není silnice pro ně. Ovšem po 
aktualizaci výkladu ministerské 
vyhlášky nyní stejná značka od 
1. ledna 2016 zakazuje vjezd všem 
vozům, které mají v technickém 
průkazu písmeno N, tedy všech-
na motorová vozidla, která mají 
nejméně čtyři kola a používají se 
pro dopravu nákladů. Neplatí už 
tedy, že se značka netýká vozu 
do 3.5 tuny.

Ve Starém Lískovci jsou tyto 
značky už dlouhodobě umístě-

Starolískovecká radnice má 
nové webové stránky. Kromě 

řady formálních požadavků, kte-
ré by měl oficiální web splňovat, 
jsou nové stránky přívětivější i pro 
běžné uživatele.

Největší novinkou je certifiko-
vaná úřední deska. Občané na ní 
nyní najdou vždy naprosto aktuál-
ní údaje, stejně jako na desce fyzic-
ké. A aktuální budou i další články. 
Zatímco na původním webu mohl 
dělat jakékoliv úpravy jen jeho 
správce, obsah nových webových 
stránek mohou do velké míry spra-
vovat sami úředníci.

Lidé, kteří na webových strán-
kách hledají informace ze zasedání 
rady a zastupitelstva městské části, 
ocení logičtější uspořádání i plný 

popis, zpřehlednilo se i samotné 
menu. Uživatelé se v něm mohou 
orientovat podle životní události, 
kterou chtějí na webu a potažmo 
na úřadě řešit.

A změnila se samozřejmě i gra-
fika. Nový web dostal jednoduchý 
design v typické starolískovecké 
modré. Současná podoba mno-
hem víc odpovídá aktuálním tren-
dům webdesignu.

Nový web je nyní v testovacím 
provozu, postupně jej ale úředníci 
plní všemi potřebnými informace-
mi. Do budoucna by mohl být web 
takzvaně responzivní – rozpoznal 
by, jestli na něj uživatel přistupu-
je z počítače nebo z mobilního 
telefonu a tomu by přizpůsobil 
i nabídku. (red)

Stěhování 
úřadu práce

Pro dávky v hmotné nouzi, pří-
spěvky na péči a pro dávky 

pro osoby se zdravotním postiže-
ním se od 21. března bude chodit 
jinam. Úřad práce totiž stěhuje 
svoje kontaktní pracoviště z krá-
lovopolského Mojmírova náměstí 
blíž centru – na Křenovou 111/25. 
Pracoviště můžete dál kontakto-
vat telefonicky nebo elektronicky 
prostřednictvím datové schránky 
nebo elektronické podatelny.

Ostatní agenda  – tedy zpro-
středkování zaměstnání a státní 
sociální podpora – zůstávají dále 
v budově Úřadu práce na Polní 37.

(red)

parkovat na těchto ulicích 
v době (zvláště v noci), 
kdy nebude vlastník 
vozu schopen prokázat, 
že plní roli zásobování, či 

dopravní obsluhy, hrozí 
udělení blokové pokuty.

„Je pravdou, že nový platný vý-
klad této zákazové značky je dis-
kutabilní, na druhé straně se díky 
němu může večer a přes noc uvolnit 
hodně parkovacích míst, které nám 
v sídlišti běžně zabírají parkující fi-

remní nákladní dodávky. Takových 
napočítáte večer na našich ulicích 
více jak sto a mnohé z nich zabírají 
mnohem více, než jen jedno par-
kovací místo. Pokud tu nebudou, 
zbude více parkovacích míst pro 
osobní vozy našich občanů.“ vysvět-
luje starosta Vladan Krásný

Dodržování zákazu může být 
kontrolováno jak Městskou policií 
Brno, tak i Policií České republiky 
a to zvláště večer a přes noc. Proto 
si dejte na novou platnost této 
značky pozor, ať nemusíte nikdo 
zbytečně platit pokuty.

(red)

ny na většině komunikací 
v  sídlišti mimo páteř-
ních komunikací. Proto 
upozorňujeme všech-
ny řidiče takových vo-
zidel, že nebude možno 
s těmito vozidly na těchto 
ulicích parkovat. Samozřejmě, 
že zásobování, dopravní obsluhy, 
přepravy nákladu, vozů řemesl-
níků a stání na nezbytně dlou-
hou dobu se tento zákaz netýká. 
Pokud však takové vozidlo bude 
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Labská je v pohybu.  A vítězí na olympiádě

Ze školky do školy: Bosonožská spolupracuje na jedničku

Eliška na 
lyžáku

Hasiči mění vozový park, stará Tatra míří na Mostecko

Nedostatek pohybu dnešních dětí a s tím 
spojené problémy s nadváhou, špatná 

pohybová koordinace a větší úrazovost jako 
její důsledek – to jsou všechno problémy, na 
které média i ministerstvo školství v posledních 
letech upozorňují. Každý nemá talent a vůli pro 
vrcholový sport, ale každému dítěti prospěje, 
když se díky zábavnému rekreačnímu pohybu 
stane šikovnější, zdravější a spokojenější.

Proto naše škola již léta nabízí kromě krouž-
ků vzdělávacích i množství kroužků pohybově 
zaměřených. A zájem je hodně velký – kromě 
obecně populárního florbalu zejména o tanečně 
pohybové a plavecké kroužky. Nově škola ve 

spolupráci s Unií sportovních klubů pod záštitou 
města Brna připravila kroužek v rámci školní 
družiny. Pod vedením odborně zdatných trenérů 
si děti v průběhu roku vyzkouší hned několik 
sportovních aktivit – prvky gymnastiky, basket-
balu, atletiky, baseballu. Kroužek je zdarma a po-
stupně se vystřídají všechna oddělení družiny.

Další novinkou bylo pořádání lyžařského 
výcvikového kurzu nejen tradičně pro sedmáky, 
ale také pro žáky 1. stupně. Zatímco sedmáci 
jeli letos do Herlíkovic v Krkonoších, 40 dětí ze 
2.–5. tříd se učilo lyžovat ve skiareálu Kyčerka 
v Moravskoslezských Beskydách. Začátečníci se 
naučili základům lyžování a pokročilí vylepšili 

svoji techniku. Mimo svah byl pro žáky připra-
ven pestrý program – přednášky o lyžování, 
pro starší pak například stolní hry a diskotéka, 
pro mladší pestrobarevný karneval v maskách. 
Budeme moc rádi, pokud byl kurz 1. stupně 
začátkem nové tradice.

Na závěr jeden opravdu velký úspěch našich 
žáků. Josef Holcman ze 6.A a Zdeněk Vašulka 
z 8.B si vybojovali účast na Zimních olympij-
ských hrách dětí a mládeže konaných v Cho-
mutově. Zdeněk vybojoval 1 zlatou a 1 stříbr-
nou medaili a Pepa se se svými 3 zlatými a 1 
bronzovou medailí stal vůbec nejúspěšnějším 
účastníkem olympiády z celé České republiky.

Leden v mateřské škole beze-
sporu patří hlavně předško-

lákům. Dětem, které se pilně již 
od září připravují na velký životní 
krok, na zápis do první třídy.

Chtěli bychom proto tímto 
článkem poděkovat Základní ško-
le Bosonožská, že opět pro naše 
děti připravila program, který zá-
bavnou, hravou i naučnou formou 
ukázal našim předškolákům, jak 
to vlastně v té opravdové škole 
chodí.

V uplynulých měsících si před-
školáci v rámci projektu „Na skok 
do školy“ vyzkoušeli hravou ang-
ličtinu, sportovali, vyráběli krásné 

sovy pro Slavnost stromů a spo-
lečně oslavili Mikuláše. Každé 
setkání je přínosné pro všechny 
a my jsme rádi, že se akce vydařily 
a úspěšně proběhly.

Za předškoláky děkujeme dě-
tem, pedagogům a  vedení ZŠ 
Bosonožská, a všem našim ma-
lým svěřencům můžeme slíbit, 
že i další měsíce ve školce budou 
pestré, plné zážitků a prožijí je 
v atmosféře přátelské, naplněné 
energií a chutí společně tvořit 
mozaiku krásného dětství.

Kolektiv pracovnic Mateřské 
školy, Bosonožská 4

15. a 18. ledna přicházeli do ško-
ly k zápisu děti ze spádové oblasti 
i předškoláci „přespolní“. Prošli se 
svými rodiči nejprve pohádkovou 
cestu, kterou pro ně připravili pá-
ťáci, na připravených stanovištích 
plnili rozmanité zábavné úkoly 
a na závěr tvořili dům: nejprve ve 
svých představách, potom pas-
telkami na čtvrtku papíru. Většina 
z nich se příchodem do školy vra-
cela na již známé místo především 
díky účasti na několika akcích pro-
jektu „Na skok do školy“, který byl 
připraven pro předškoláčky z MŠ 
Bosonožská, MŠ Kosmonautů a MŠ 
Labská.

Od nového pololetí předškoláci 
se svými rodiči začali navštěvo-
vat školu pravidelně. Setkávají se 
každý týden v jednom pozdním 
odpoledni na systematické, ale 
přesto zábavné a inspirující pří-
pravě na všechny povinnosti, které 
je čekají, až se v září stanou našimi 
prvňáčky. Celkem deset eduka-
tivně stimulačních skupinek uká-
že jim i jejich rodičům cestu, jak 
úspěšně zvládnout nároky prvního 
vstupu do školních let. Letos nám 
ve škole pracují čtyři skupinky pod 
vedením erudovaných učitelek 
nejmenších žáků prvního stupně.

D. Kotolánová

Jako každým rokem vyjeli i letos 
žáci ZŠ Elišky Přemyslovny za-

čátkem ledna na tradiční lyžák do 
Jeseníků. Svahy v Karlově a v An-
dělské Hoře nás příjemně překva-
pily sněhovou nadílkou a lyžařský 
výcvik tak proběhl ke spokojenosti 
všech účastníků. Lyžaři byli rozdě-
leni do menších družstev podle 
výkonnosti a zejména začátečníci 
dělali během týdne viditelné po-
kroky. O zábavu nebyla nouze ani 
po lyžování a pobyt jsme zakončili 
tancem a veselými soutěžemi. Tě-
šíme se na příští rok.

Kolektiv pedagogů ZŠ Elišky 
Přemyslovny

Tatra, která starolískoveckým dobrovolným ha-
sičům sloužila víc jak 10 let, v naší městské části 
dojezdila. Vůz vyrobený v roce 1979 se stěhuje 
do Želenic u Mostu a starolískovecký sbor dob-
rovolných hasičů se už těší na nový modernější 
přírůstek do zbrojnice.

Ráno 6. února se členové jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů Brno-Starý Lískovec naposledy rozlou-

čili se starou cisternovou automobilovou stříkačkou 
na podvozku Tatra 148. Vůz byl vyroben v roce 1979, 
v roce 2005 pak prošel renovací. Od té doby naší jed-
notce spolehlivě a bez velkých závad sloužil. Vzhledem 
k předurčenosti a zařazení jednotky v Integrovaném 
záchranném systému Jihomoravského kraje, jsme se 
za pomoci městské části Brno-Starý Lískovec a díky 
dotaci z Jihomoravského kraje rozhodli zakoupit 
modernější typ cisternové automobilové stříkačky, 
který je vhodnější pro městský provoz a odpovídá 
současnému trendu vybavení pro požární ochranu.

Pevně věříme, že stará ale stále dobrá „tatrovka“ 
poslouží další léta našim kolegům, dobrovolným 
hasičům z obce Želenice v okresu Most. Tam byl vůz 
prodán.

Mezi roky 2005 a 2016, kdy vozidlo využívala naše 
jednotka, jej povolalo operační středisko Hasičského 
záchranného sboru Jihomoravského kraje téměř 
k dvěma stům událostem v naší městské části, městě 
Brně, ale i v Jihomoravském kraji.

Před odjezdem cisterny na sever Čech jsme se s ko-
legy naposledy u vozidla vyfotili, někteří naši hasiči 
i uronili slzy. Velké poděkování patří všem členům 
jednotky, kteří se o vozidlo řádně starali a díky kterým 
pomáhalo chránit lidské životy, majetek i zvířata. Na 
závěr patří poděkování všem, za důstojnou rozlučku 
s naší „tatrovkou“. Budeme se těšit na zmíněnou zá-
novní cisternovou automobilovou stříkačku, o které 
se dočtete víc v některém z příštích Starolískoveckých 
zpravodajů.

Karel Maršálek, velitel družstva

POHLEDEM MATEŘSKÉ ŠKOLY POHLEDEM ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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Konec roku v klubu důchodců – od výletů po vánoční koledy

Domov důchodců prohlubuje spolupráci s Adrou

Linka vaří exotiku a plánuje zvěřinecV protektorátním táboře bude muzeum

Dne 19. 1. 2016 se v našem domově opět konalo 
školení dobrovolníků. Společenskou místnost už 

podruhé zaplnilo mnoho zájemců, kteří chtějí věnovat 
svůj čas dobrovolnické činnosti. Zástupci organizace 
ADRA, paní Zdeňka Severinová a pan Jakub Dostál, 
vedli včerejší odpolední školení a připravovali tak 
budoucí dobrovolníky na jejich nastávající činnost. 
Za náš domov promluvila vedoucí úseku sociální péče 
a terapie paní Bc. Klepáčková, která společně s vrchní 

sestrou paní Hemalovou zastávají pozice kontaktních 
osob dobrovolníků. Školení se neslo v duchu sdělování 
důležitých informací a zapojení účastníků do jeho prů-
běhu. Přednáška sloužila i ke vzájemnému seznámení 
potenciálních dobrovolníků. Zájemci se také mohli 
hlouběji seznámit s prostorami a činnostmi našeho 
domova. Prostřednictvím organizace ADRA jsme tak 
získali vzácnou pomoc. Těšíme se na další spolupráci. 

DD Mikuláškovo náměstí

Centrum volného času Linka 
plánuje řadu zajímavých  – 

kaž dý měsíc má vyhrazen pro va-
ření pokrmů podle cizokrajných 
receptů, jarní prázdniny pak plá-
nuje Zvěřinec – příměstský tábor, 
který si užijí zejména děti se vzta-
hem ke zvířatům.

Vesmírný karneval na Lince
První únorový pátek se na Ves-

mírném karnevalu sešly malé víly, 
princezny, piráti, rytíři i kosmonau-
ti. Děti si společně s rodiči mohly 
vyzkoušet opravit raketu, proběh-
nout se po oběžné dráze Venuše, 
přistát s raketoplánem nebo si za-
soutěžit a zařádit v sále. Šikovné 
prstíčky si přišly na své v tvořivé 
dílničce, odkud si odnášely domů 
raketu či kousek vesmíru. Komu vy-
hládlo, na toho čekalo občerstvení 
a úžasné koktejly v baru „U Mléčné 
dráhy“. V závěrečné tombole pak 
čekaly batůžky pro malé cestova-
tele, lahvičky pro sportovce, hrnky 

Tábor zde byl v činnosti 
v letech 1942–1945 na 

příkaz K. H. Franka. V rám-
ci akce E (emigrace) v něm 
bylo uvězněno asi 3 500 
pro Říši nespolehlivých 
osob, například více než 
300 příbuzných pilotů RAF 
z bitvy o Anglii.

Právě tak se do vězení dostala 
i rodina Navrátilova ze Starého 
Lískovce. Jejich příbuzný František 
Navrátil totiž v roce 1939 odešel do 
Anglie, kde bojoval jako příslušník 
československé armády v zahrani-
čí, za svoje nasazení dostal v roce 
1944 i vojenskou pamětní medaili 
se štítem.

Jeho otec Viktor Navrátil byl 
v té době však vězněn jako ru-
kojmí. Nacisté jej propustili jako 

těžce nemocného, Navrá-
til pak 30. března, necelý 
měsíc před koncem války, 
umírá. Ve Svatobořicích 
byly vězněny i  Františ-
kova matka Anna a jeho 
sestra. Domů se vrátily po 
osvobození země.

Stejným táborem prošli 
i rodinní příslušníci generálů Kla-
pálka, Bočka, V. Kaprála, J. Pelikána, 
umělce O. Španiela, nebo příbuzní 
pozdějšího československého pre-
zidenta Ludvíka Svobody.

Vedle muzea, které ve Svato-
bořicích – Mistříně vzniká, bude 
vztyčen i kříž na hřbitově, kde je 
pochováno přes 600 internova-
ných osob.

Věra Hádlíková Ondrášková
Rostislav Maleňák

Jak strávili konec roku 2015 senioři ze 
starolískoveckého Klubu důchodců – 
nová zástavba? Přečtete si výčet akti-
vit, kterými si senioři zpestřili podzim 
a Advent.

„Nadále jsme pokračovali v našich setkáních 
v klubu, vyjma období od září do prosince, 
kdy pro rekonstrukci budovy, kde se náš klub 
nachází, jsme museli hledat náhradní možnosti 
se sejít, a to jak v klubovně ÚMČ Starý Lísko-
vec, tak při setkáních s ostatními členky Klubu 
důchodců na Křenové ulici.

Za toto období jsme navštívili tyto akce:
Bosonohy – vystoupení cimbálové muziky 

a taneční odpoledne ve zdejší sokolovně. Ně-
které členky vyjely na pobyt v rekondičním stře-
disku v Blatinách. Pravidelně jsme navštěvovali 

tanečky v Klubu na Křenové 67. Zúčastnili jsme 
se zájezdu na Svatý Kopeček, jež organizova-
la městská rada seniorů na Běhounské ulici. 
Návštívili jsme Zámecké hřiště v Medlánkách, 
kde se prezentovaly děti z mateřských škol 
v Řečkovicích a také jednotka dobrovolných 
hasičů, která předvedla svoji pracovní činnosti 
při zásahu u požáru.

Byli jsme pozváni na Den radnice, jenž se 
uskutečnil na ÚMČ Starý Lískovec. Tam jsme se 
setkali se členy Klubu důchodců staré zástavby 
ze Starého Lískovce. Také jsme navštívili Den 
radnice na ulici Bosonožské, kde jsme zhléd-
li soutěže dětí a dospělých na kolečkových 
bruslích. Součástí této akce byl koncert JK Gott 
Revival.

Společně jsme vyšli na výlet do Ořešína i na 
výlet podzimní krajinou s návštěvou hotelu 

Myslivna. Dalším setkáním se seniory z celého 
Brna byla Kateřinská zábava v Bohunicích. Na-
vštívili jsme Mozartův sál v divadle Reduta, kde 
bylo vystoupení absolventů pěvecké konzerva-
toře. V sále Nové radnice jsme zhlédli koncert 
absolventů a studentů muzikálového oboru 
hudební konzervatoře. Ve starolískovecké po-
bočce Knihovny Jiřího Mahena jsme navštívili 
promítání Švýcarsko vlakem.

Společně slavíme narozeniny našich členek 
s předáním malých pozorností. Poslední akcí 
bylo setkání při rozžehnutí vánočního stromu 
ve Starém Lískovci na ulici Osové, kde jsme si 
spolu s dětmi zazpívali vánoční koledy.“

Libuše Medková
Klub důchodců – nová zástavba

Brno-Starý Lískovec

Ve Svatobořicích – Mistříně na Kyjovsku vzniká v místě 
bývalého internačního protektorátního tábora muzeum. 
Připomene pohnuté osudy stovek lidí, které gestapo věznilo. 
Mezi nimi jsou i jména starolískoveckých obyvatel.

pro maminky a další ceny. Všem zú-
častněným děkujeme za příjemně 
strávený podvečer :)

Jarní prázdniny se Zvěřincem
Pro všechny školáky jsme na 

Lince přichystali o Jarních prázdni-
nách příměstský tábor ZVĚŘINEC. 
Celý týden od 29. února čekají 
děti výlety za zvířátky na farmy 
a záchranné stanice v Brně a jeho 
blízkém okolí. Přihlášky a bližší 
informace na www.linka.luzanky.
cz, mail altrichterova@luzanky.cz 
a tel. 547 223 074.

Vaření s vůní dálek
V lednu v Lince proběhl kuchař-

ský workshop Vaření s vůní dálek. 
Nevařili jen dospělí, něco se přiučit 
a samozřejmě při vaření ochutnávat 
přišly s maminkami i malé kuchařky.

Tentokrát jsme s Josém Vatou 
z Konga vařili jídlo zvané GU YA 
MADESU – hlavními ingrediencemi 
byly fazole, uzené maso a rajčata, 
vše v jednom hrnci a všem to moc 
chutnalo.

Pro cizokrajnou kuchyni máme 
každý měsíc vyhrazeno jedno od-
poledne, už jsme vařili dobroty 
z Ghany, Konga, Maďarska a Bělo-
ruska a další nás ještě čekají.

Někdy brečíme nad cibulí, někdy 
spotřebujeme trochu víc náplasti 
na pořezané prsty, také si občas 
vysvětlujeme nejen anglické ná-
zvy surovin a dobrá voňavá večeře 
nakonec vždycky stojí za námahu.

Zdeňka Sitarčíková
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Inzerce
 �Nabízíme vedení účetnictví a daň. evidence včetně mezd a daň. 
přiznání. Firma pojištěna. R.T.-TAX, s.r.o., U Leskavy 29. Tel.: 604 657 152, 
www.rt-tax.cz, tichy@rt-tax.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@rt-tax.cz
 �OPRAVY, ÚPRAVY ODĚVŮ na Vltavské 5. Volejte 737 405 554. Termín 
Vaší návštěvy domluvíme ihned. 
 � Koupím byt min, 3+1 ve Starém Lískovci, můžou být i Bohunice a Štý-
řice, s balkonem. Tel: 739 344 088, alca.krejci@email.cz
 � 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 Bohunicích, popř. Starém Lískovci. S bal-
konem, nejlépe po rekonstrukci, ale není to podmínkou. kucer.h@
seznam.cz, 739 532 530
 �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
 � Žaluzie – výměny, opravy, sítě a dveře proti hmyzu. Hanák 
Tel: 604 850 396
 �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!

 � Kompletní počítačové služby, odborně. www.bednapc.cz 608 880 107.
 � Rakouská realitní společnost hledá pro své klienty byty a domy ke 
koupi a pronájmu. I.E.T. Reality, s.r.o., nám. Svobody 18, Brno, info@
iet-reality.cz, 800 111 711
 �Nevíte si rady s počítačem? Potřebujete kamerový a dohledový 
systém? Kontaktujte mě: 608 887 655, www.pecka.info

Gourmet

Nejsnadnější způsob, jak uvařit 
rychlou večeři. Smetana s hořčicí 
chutná opravdu báječně. Toto jídlo 
si určitě zamilujete.
Ingredience: 4 vykostěná kuřecí 
prsa, sůl, čerstvě mletý pepř, 2 lžíce 
olivového oleje, 1 stroužek čes-
neku jemně nasekaného, ¼ šálku 
kuřecího vývaru, kelímek smetany 
ke šlehání, 2 lžíce dijonské hořči-
ce,  1 lžička nasekaného čerstvého 
tymiánu + trochu na ozdobu, ½ 
lžičky sušené šalvěje, lžička medu
Postup: Rozehřejeme na velké 
pánvi olej. Maso po obou stra-
nách osolíme a opepříme. Kuře 
na rozpáleném oleji opékáme při 
střední teplotě 5–6 minut na každé 
straně. Maso předáme na talíř a 
přikryjeme, aby nám nevychladlo.
Na zbývající olej v pánvi přidáme 
česnek a 10 sekund jej zpěníme. 
Přidáme vývar, smetanu, hořčici, 
tymián a šalvěj. Vaříme za stálého 
míchání 1–2 minuty, dokud není 
omáčka zahuštěná. Vmícháme ješ-
tě lžičku medu a podle potřeby 
jemně dochutíme solí.
Kuře přidáme do omáčky a posy-
peme čerstvým tymiánem. Podá-
váme s bagetou.

Taťana Absolínová

Kuřecí pánev 
s hořčičnou omáčkou

Snadná a rychlá velikonoční ozdo-
ba s kterou vám mohou pomoct 
děti.

Co potřebujete:
klubko vlny, nit na zavěšení, jehlu, 
tužku, bílý karton, nůžky

Jak na to:
Šablonu beránka si obkreslete na 
karton a vystřihněte. Moji beránci 
měří 95 mm.
Vlnu obtočte kolem těla a krku do 
požadované tloušťky.
Přidejte nit na zavěšení. Teď už mů-
žete velikonočně vyzdobit váš byt.
Beránci se také náramně hodí jako 
ozdoba velikonočních dárků.

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Velikonoční beránek

Povídálek, Sportík a další odpolední aktivity na Labské
V průběhu školního roku jsou v naší MŠ 
dětem nabízeny odpolední zájmové 
aktivity,které navazují na TVP jednot-
livých tříd a také jej vhodně doplňují. 
Všechny děti tak mají možnost se v od-
poledních hodinách v MŠ do těchto 
aktivit zapojit.

„Barvičky“ jsou zaměřeny na výtvarné a tvo-
řivé aktivity a činnosti. V „Povídálku“ se děti 
seznamují s pohádkami, vyprávěním, divadlem 
a rozvíjí si komunikační dovednosti. V rámci 
„Předškoláčku“ si děti hravou formou rozvíjí 
dovednosti pro vstup do ZŠ. Ve „Slavíčku“se 
pak děti seznamují s hudbou, zvuky, hudebními 
nástroji či tanečními dovednostmi. „Sportík“ pak 
dětem dává prostor na realizaci sportovních 

a pohybových aktivit pro rozvíjení pohybových 
dovedností o obratnosti.

V letošním roce jsou také dětem nabízeny 
externí hrazené aktivity a to „Tanečky“ a „An-
gličtina“. Všechny činnosti nabízené v rámci 
odpoledních aktivit dětem umožňují aktivní, 
příjemné a přínosné prožívání času stráveného 
v naší MŠ.

Kolektiv MŠ Labská 
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Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
dům služeb

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

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz

provozovna:

prodej náhradních dílů 

na spotřebiče: Mora, Gorenje, Karma, Electrolux, Mora-Top, Kvart-cz...

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

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.

Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.

Nepřetržitý svoz zesnulých
tel.: 533 424 046, 

602 891 347
www.nostalgie.cz

Objednávková místa:

Křídlovická 31, Brno
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.

Tel.: 533 42 40 42
Parkování ve dvoře

Pražská 71a, Bosonohy
Po–Pá: 7.00–16.00 hod.

Tel.: 547 211 918
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 vertikální, horizontální žaluzie ISSO�
� sítě proti hmyzu – okenní, dveřní
� markýzy, parapety, rolety
� garážová vrata, plastová okna
� čištění horizontálních žaluzií

jarek.sotek@volny.cz

MARKÝZY
ŽALUZIE SÍTĚ

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

- vedení účetnictví, daň. evidence
- zpracování mezd
- sestavení daňových přiznání (možný odklad do 30. 6. 2016)
- služby daňového poradce
- účetní program Pohoda, firma pojištěna

Nově otevíráme pobočku U Leskavy 29, Brno-Starý Lískovec

R.T.-TAX, s.r.o. – účetní a daňová kancelář
Čechyňská 14a, 602 00 Brno
www.rt-tax.cz, tichy@rt-tax.cz
tel.: 543 215 798, mobil: 604 657 152

www.elektro-kamik.cz

Pro nákup z domova využijte www.elektro-kamik.cz pokud chcete ještě 
lepší cenu výše uvedených značek, navštivte nás osobně na adrese 

Vídeňská 99, Brno (pondělí a středa 9.00–16.00)

Kuchyňské roboty 
ETA GRATUS

od 7999 Kč

Akční cena:

205
kód pojišťovny

✆
 www.cpzp.cz

Občas přĳdu na poslední chvíli, ale 
prevence v mobilu mi chodí včas!

Př
zasílat SMS k preventivním prohlídkám ZDARMA.

prevencevmobilu.cz

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
29. 2.–20. 3. – Jarní speciality – Ochutnejte naše jarní speciality
8. 3. – Mezinárodní den žen – Udělejte radost své mamince nebo babičce 
a pozvěte ji v tento den k nám na speciální menu k tomuto dni.
23. 3.–3. 4. – Velikonoční menu – Zveme Vás na ochutnávku velikonočního menu.
4. 4.–1. 5. – Retro nabídka hotelu Myslivna – Zveme Vás do hotelu Myslivna na retro nabídku. 
Ochutnat můžete pokrmy, které jsou již dávnou minulostí našich jídelních lístků. 
30.4. – Tradiční pálení čarodějnic hotelu Myslivna – Přijďte se svými dětmi od 16.00 hodin na 
letní terasu hotelu a užijte si tradiční pálení čarodějnic. Těšit se můžete na doprovodný program DJ 
Chabičovského, opékání špekáčků a hry pro děti.

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


