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Zápisník starosty

Čas letí jako bláznivý, já nechy-
tím ho, ani vy…“ takový text 

zpívá Karel Gott v jedné ze svých 
písní. A je to pravda. Nejen, že se 
nám během pár dní krásné babí 
léto změnilo na sychravý podzim, 
ale současně je to již dva roky od 
posledních komunálních voleb. 
Ty dva roky uběhly opravdu velice 
rychle. I tak se však podařilo mno-
hé z toho, co jsme si před dvěma 
lety pro toto volební období vyty-
čili. Z aktuálních věci jste si mnohé 
mohli přečíst v předminulém a mi-
nulém vydání Starolískoveckého 
zpravodaje ode mne a od pana 
místostarosty. Po všech úspěšně 
realizovaných rekonstrukcí a oprav 
všech našich mateřských a základ-
ních škol, jsme se po prázdninách 
soustředili na dokončení výměny 
výtahů ve všech obecních do-

mech. A mám velikou 
radost, že ve chvíli, kdy 
čtete tyto řádky, jsou 
všechny výtahy v pro-
vozu a po kolaudaci. 
Zrealizovat tuto akci 
bohužel trvalo déle, 
než jsme sami chtěli. 
Vždyť první termín na 
výměnu výtahů měl 
být už v  roce 2013. 
Nebylo ale lehké přes všechny 
ty pomyslné „klacky“, které nám 
někteří několik let soustavně 
a usilovně házeli pod nohy, vše 
zdárně dovézt k cíli. A právě o to 
mám větší radost, že dnes je vše 
hotovo. Samozřejmě teď probíhá 
tzv. „záběhový“ režim, kdy se bude 
v určitých intervalech vše kontro-
lovat a případně seřizovat a jsou 
možné jednodenní výpadky. Ale 

to nic nemění na tom, 
že tato doba zakrátko 
skončí a pak si všichni 
obyvatelé budou moci 
plně užívat tyto nové, 
moderní a hlavně pro-
storné výtahy. Věřím, 
že nám tyto výtahy 
vydrží velmi dlouho 
a hlavně, že se jim vy-
hnou všehoschopní 

vandalové.
Jestli mě na druhé straně něco 

mrzí, tak je to nezahájení výstavby 
víceúčelového sportovního are-
álu „Sluníčka“. Ze strany našeho 
úřadu bylo vše připraveno tak, 
abychom letos vybudovali celý 
areál, nebo aspoň část. Bohužel, 
vzhledem k tomu že přislíbené 
finance z MMB se nepodařilo letos 
získat, nezbývá nám nic jiného, 

než vše přesunout na jaro příštího 
roku. Podstatné je, že padesátipro-
centní finanční spoluúčast MMB se 
podařilo zařadit přímo do rozpoč-
tu města Brna a pokud v prosinci 
zastupitele města Brna městský 
rozpočet schválí, nebude už nic 
bránit tomu, abychom mohli hned 
na jaře stavbu zahájit.

Když už jsem začal textem písně 
Karla Gotta, zakončím podobně. 
V jedné krásné písni zpívá, že je 
konec ptačích árií. Ano je to tak. 
Přiznávám, že toto období osobně 
vůbec nemám rád. Ale nepropa-
dejme podzimní trudomyslnosti. 
Ten čas letí jako bláznivý, podzim 
a zima rychle utečou a nebude 
dlouho trvat a zas budeme mít 
kolem sebe spoustu ptačích árií.

Váš starosta Vladan Krásný

Pokud se chcete se svým 
dítětem zúčastnit vítání 

občánků, je třeba jej nechat 
zapsat do seznamu. Městská 
část totiž nedostává informa-
ce o narození dětí automatic-
ky. Kontaktovat můžete Márii 
Liptákovou na emailu maria.
liptakova@staryliskovec.cz, 
nebo telefonicky na čísle 
606 318 474.

Vítání starolískoveckých 
občánků

Abychom vám umožnili lepší plánování pří-
spěvků do Starolískoveckého zpravodaje, 
naplánovala redakční rada zpravodaje ter-
míny svých schůzek, na které jsou navázány 
i termíny uzávěrek. Své příspěvky můžete 
nejpozději v termínech uvedených níže po-
sílat na adresu noviny@staryliskovec.cz
11/2016 – redakční uzávěrka 31. října
12/2016 – redakční uzávěrka 28. listopadu

Uzávěrky zpravodaje

Přestože dva nepostradatelné „účastníky“ Starolískoveckého vinobraní – krále Jana Lucemburského i  jeho choť 
Elišku Přemyslovnu skolila v září viróza, oslavila orelská jednota vinobraní ve vší parádě. Nechyběla bohatá tombo-
la, tančilo se až do noci a nedělní den patřil zklidnění a mši v kostele sv. Jana Nepomuckého, kterého se zúčastnila 
i chasa a děti v krojích.  (red)

Lucemburka skolila nemoc, vinobraní se přesto vydařilo
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Den radnice: sport i zábava pod znakem městské části

Blokové čištění není jen na jaře. Pozor na značky
Ještě naposledy před zimou vyjedou do ulic městské části čisticí vozy, 

které připraví ulice na zimní údržbu. Především řidiči by si tak měli 
dát pozor na přenosné dopravní značky zakazující stání v době čistění 
silnic. Podzimní úklid začíná ve Starém Lískovci 4. listopadu.

Ve zvláštním režimu pak probíhá čistění páteřních ulic, kterými jezdí 
autobusy. Ty budou čistit Brněnské komunikace. Blokové čištění bude 
provedeno vždy v časovém rozmezí vždy od 7.30 do 16.00.

Blokové čištění před zimní údržbou

Blok č. 1: Labská 1–37 vč. parkovišť a ZÁKOS, Mikuláškovo nám. 
14, 15, 16, 17, vč. parkoviště, Mikuláškovo nám. oba vnitrobloky vč. 
parkoviště před domy 5 a 6, Vltavská ZÁKOS vč. zálivů pro parkování 
vozidel, Vltavská 9–13 vč. parkoviště, Vltavská 1–3  vč. parkoviště, Vl-
tavská – parkoviště nad tramvajovou zastávkou MHD, spojnice Vltavská 
x Osová, parkoviště Osová, nad trolejbusovou točnou.

Blok č. 2: Osová 2–8 vč. zálivů pro parkování a parkoviště, Dunajská 
1–5, 7–15, 17–25, 27–31, 37–45 vč. jednosměrných spojnic, parkovišť 
u těchto bloků a ZÁKOSu, Karpatská 1–9 vč. parkovišť.

Blok č. 1 Blok č. 2 Blok č. 3 Blok č. 4 Blok č. 5 Blok č. 6 ZÁKOS

4. 11. 7. 11. 8. 11. 9. 11. 10. 11. 12. 11. 26.10. noční    
z 26. na 27.10.

Kompostéry za půlku? Od města
Od února roku 2014 mohou občané měs-

ta Brna kupovat dotované kompostéry. 
K 31. 8. 2015 bylo prodáno 455 ks kompostérů 
K400 v ceně 790 Kč/ks a 30 ks kompostérů 
THERMOKING 900.

Úspěšný projekt dotovaných kompostérů 
pro brněnské domácnosti pokračuje. Zájem 
občanů zejména o větší kompostéry typu 900 
litrů byl v minulých letech značný. Proto rada 
města schválila v úterý 18. srpna 2015 nákup 
dalších kompostérů typu Thermo-Star. Tento-
kráte se jedná o objem 1000 litrů v počtu 200 
kusů. Cena jednoho kompostéru je 2350 Kč, 
ale vzhledem k tomu, že město tento způsob 

snižování organického odpadu podporuje, 
bude prodejní cena pro občany poloviční, tedy 
1170 Kč. K prodeji je tedy v současné době 45 
ks kompostérů K400 objemu 400 litrů a 200 ks 
kompostérů Thermo-Star objemu 1000 litrů.

Žadatel o kompostér musí mít trvalé bydliště 
v Brně, musí to být fyzická osoba starší osmnácti 
let, kompostér musí být umístěn v Brně a ža-
datel musí absolvovat školení o kompostování. 
Školení o kompostování a prodej kompostérů 
se konají ve stanovených termínech, a to vždy 
od 18.00 hodin v ENVIcentru brněnské spalov-
ny, Jedovnická 2, Brno. Prodej kompostérů je 
realizován následně po školení. Před spalovnou 

je možnost parkování osobních vozidel. Žádat 
lze prostřednictvím webového formuláře (www.
miniwaste.cz), nebo telefonicky prostřednic-
tvím Odboru životního prostředí Magistrátu 
města Brna na čísle 542 174 552.

Kompostování přispívá k ochraně životního 
prostředí. Snižuje se totiž množství sváženého 
komunálního odpadu a současně vzniká orga-
nické hnojivo. To se může využít na zahradě 
nebo i do květináčů. V konečném důsledku 
napomáhá kompostování i ke snižování emisí 
skleníkových plynů, protože při procesu dochá-
zí k ukládání vázaného uhlíku do půdy.

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. par-
kovišť, Bosonožská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, včetně 
zásobovací 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 ( jsou uvedeny v jednotlivých blo-
cích), Akademická vč. parkoviště, Bítešská,  El. Přemyslovny, Jemelkova, 
Jihlavská,  Klobásova, Netroufalky, Osová a komunikace na Ostopovice.
Parkoviště Akademická budou čištěna v rámci nočního čištění ZÁKOS. 

Konec babího léta patří ve Starém Lískovci tradičně Dni radnice. I letos si mnoho starolískoveckých občanů a především dětí přišlo zasportovat a užít si 
bohatý doprovodný program. Děti mohly soutěžit v běžeckém závodě, pro menší pak byl připraven koloběžkový závod. Všechny účastníky pak pobavil 
známý imitátor zpěváků a politiků Jan Mlčoch. „Letošní Den radnice se znovu podařil. Věřím, že si všichni zasportovali a pobavili se a příští rok přijdou 
znovu,“ hodnotí starosta Starého Lískovce Vladan Krásný.
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V podvečer 1. října letošního 
roku ožila místní sokolovna 
hudbou a tancem při oslavě 
starolískoveckého vinobra-
ní, které bylo zapojeno do 
letošních oslav devadesáti-
letého výročí posvěcení kos-
tela sv. Jana Nepomuckého 
ve Starém Lískovci.

Po slavnostním zahájení a při-
vítání hostů a  prvních taktech 
cimbálové muziky „Pentla“ z Bor-
šic a dechovky „Hovorané“ měl 
vinobraní navštívit panovník Jan 
Lucemburský. Bohužel pro ocho-
ření své i své manželky Elišky Pře-
myslovny „poddané“ z Lískovce 
král Jan Lucemburský letos nena-
vštívil a tak neochutnal rodící se 
moravský mok.

Očekávané společné vystoupe-
ní krojovaných párů dětí a chasy 
začalo před zaplněným sálem. 
Naši tanečníci zatančili brněnské 
lidové tance „Zahradníka, Cófavó, 
Šotyšku a Pšenku“ s velkou radostí 

a nadšením a odměnou jim byl 
bouřlivý potlesk.

Tradiční soutěž v natahování 
vína koštýřem letos v kategorii 
mužů vyhrál a láhev šampaňského 
získal Martin Tadeáš z Líšně, v ka-

tegorii žen zvítězila paní Renata 
Grosová.

O půlnoci byla rozdělena bohatá 
tombola sestávající z výborných 
vín a dalších krásných cen.

Po tombole se pokračovalo 
v tanci a zpěvu až do časných ran-
ních hodin za taktů obou muzik.

V neděli 2. října byla sloužena 
slavnostní mše v kostele sv. Jana 
Nepomuckého za účasti krojova-
ných dětí a chasy.

Závěrečná slova budou podě-
kováním. Zejména orelské jednotě 
ze Starého Lískovce, ÚMČ Starý 
Lískovec, statutárnímu městu Brnu 
a sponzorům za podporu, a také 
všem lidem, kteří se podíleli na 
zajištění a přípravě této významné 
kulturní akce.

 Josef Jaňura
 Orel Starý Lískovec 

Město Brno poskytuje výhodné zápůjčky

Starolískovecké vinobraní 2016

Město Brno poskytuje vlastní-
kům nemovitostí na území 

města Brna výhodné zápůjčky 
s roční úrokovou sazbou ve výši 
1,52 % na opravu a modernizaci 
bytových a rodinných domů a by-
tových jednotek. Za tímto účelem 
vyhlašuje prostřednictvím Bytové-
ho odboru Magistrátu města Brna 
dvakrát ročně výběrové řízení.

Výběrové řízení je zveřejněno na 
úředních deskách města a měst-
ských částí a na internetové ad-
rese www.brno.cz (Správa města 
> Magistrát města Brna > Úsek 
školství a prorodinné politiky > 
Bytový odbor > Zápůjčky z Fondu 
rozvoje bydlení města Brna).

O zápůjčku, která bude poskyto-
vána v roce 2017, mohou vlastníci 
nemovitostí požádat v termínech 
od 1. 9. 2016 do 15. 10. 2016 a od 
1. 12. 2016 do 15. 1. 2017. Žádosti 
na předepsaném formuláři jsou 
přijímány na Bytovém odboru 
na Malinovského nám. 3 nebo na 
úřadech městských částí, na jejímž 
území se opravovaná nemovitost 
nachází. Formuláře jsou k dispozici 
na všech úřadech, kde se žádosti 
podávají, a na výše uvedené inter-
netové adrese.

K zajištění zápůjček z Fondu roz-
voje bydlení nepožaduje město 
ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny 
zřízením zástavního práva k opra-

účel zápůjčky lhůta 
splatnosti

horní hranice 
zápůjčky

oprava střechy – výměna krovu a krytiny, včetně klempířských prvků 5 let 350 tis. Kč / RD
450 tis. Kč / BD

rekonstrukce střechy – v souvislosti s vybudováním nového obytného prostoru 
nebo s vybudováním nové samostatné BJ, včetně klempířských prvků

5 let 350 tis. Kč / RD
450 tis. Kč / BD

výměna plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení 
ve stávajícím bytě

5 let 100 tis. Kč / BJ

měření a regulace tepla a  teplé užitkové vody 5 let 30 tis. Kč / BJ

odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 150 tis. Kč / dům

zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč / dům

výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie nebo pavlače 5 let 150 tis. Kč / BJ

zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie a rekonstrukce 
fasády, včetně klempířských prvků

5 let 150 tis. Kč / BJ

vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu nebo obnova byt. jádra 5 let 100 tis. Kč / BJ

oprava ZTI, elektroinstalace 5 let 100 tis. Kč / BJ

vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě, půdní 
vestavbě nebo přístavbě (max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let 500 tis. Kč / BJ

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 100 tis. Kč / dům

ekologický ohřev užitkové vody
(sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody)

5 let 100 tis. Kč / BJ v BD
200 tis. Kč / RD

modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky 
nebo vybudování nového výtahu

5 let 100 tis. Kč / BJ

vybudování obytného prostoru v nástavbě, půdní vestavbě 
nebo přístavbě

8 let 500 tis. Kč / dům

obnova vnitřních dveří a obnova podlah – výměna podlahové krytiny, 
včetně podkladních vrstev

5 let 150 tis. Kč / BJ

oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby tvořící jednotný 
funkční celek s objektem k bydlení (včetně vchodové a vjezdové brány)

5 let 250 tis. Kč / dům

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 zařazo-
váni 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 odbo-
ru MMB na Malinovského nám. 
3, dveře.č. 280 a  281, nebo na 
telefonních číslech 542 173 245 
a 542 173 287.

Mgr. Jiří Lahoda, MMB
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Šachový turnaj na ZŠ Labská

Sportovní den žáků prvního 
stupně ve znamení fotbalu

Jak družina tábořila
V pondělí 19. září se uskutečnil na naší škole každoroční šachový turnaj. 

Podle sdělení organizátora soutěže pana Točeva, který na škole vede 
dlouhá léta šachový kroužek, se letos přihlásilo u nás do soutěže nejvíce 
účastníků ze všech škol, kde tyto turnaje probíhají.

Jsme velmi rádi, že máme tolik žáků z 1. i 2. stupně, kterým tato chytrá 
a přemýšlivá hra učarovala. Všichni členové vítězných družstev byli odmě-
něni školou, cenou byly různé populárně-naučné časopisy. Postupujícím 
do dalšího kola soutěže držíme palce a zároveň vyzýváme všechny, které 
tato hra baví, aby se přidali do našeho kroužku.

ZŠ Labská

Ve čtvrtek 29. 9. se na naší škole 
uskutečnil sportovní den pro 

žáky 1. stupně. Stěžejní akcí celého 
dne byla hra na zeleném trávníku.

Všichni byli hned v úvodu dne 
rozděleni podle pohlaví. Děvčata 
měla připravena 11 stanovišť na 
fotbalovém hřišti FC Lokomotiva 
Horní Heršpice, chlapci zůstali na 
domácím hřišti.

V Heršpicích se měla prověřit 
šikovnost děvčat a také se moh-
ly případné zájemkyně seznámit 
s prostředím a prací ve fotbalo-
vém klubu. Trenéři a trenérky si je 
všechny rozdělili do skupin podle 
ročníků a po celý devadesátiminu-
tový blok svým svěřenkyním po-
stupně vysvětlovali, jaký úkol je na 
daném stanovišti čeká. Děvčata si 
vyzkoušela svoji obratnost při sla-
lomu, rychlost běhu, přesnost při 
střelbě na bránu, mrštnost v rych-
lostních soutěžích s míčem. Během 
střídání na stanovištích měla mož-

nost zjistit, v čem jsou nejlepší. Po 
pohybovém vypětí nechyběla ani 
svačina. Pití a párek v rohlíku byly 
potřebným a příjemným doplně-
ním závěru sportovní návštěvy. 
Nakonec obdržela všechna děv-
čata letáček, aby v případě zájmu 
mohla doma předat kontakty na 
klub s cílem rozšířit tak fotbalovou 
dívčí základnu a zajistit smysluplné 
trávení volného času.

Naopak chlapci zůstali na do-
mácím – školním – hřišti, kde pro-
běhlo zase jejich fotbalové klání. 
Po velmi zdařilých výkonech za 
příjemného počasí se na prvním 
místě umístili chlapci ze 4. A. Na 
druhém místě pak třída 5. D. Třetí 
místo obsadila třída 5. A. Sportov-
ní den se velmi podařil a všichni 
účastníci byli unaveni, ale spoko-
jeni.

P. Nováková, M. Šolc
ZŠ Bosonožská

ZŠ Labská 27, Brno hledá kuchařku na plný 
úvazek pro období leden–březen 2017.

Jedná se o zástup zaměstnance v pracovní neschopnosti.

Požadavky: praxe v oboru společného stravování, zdravotní 
průkaz, spolehlivost a pracovitost.

Zájemci hlaste se u vedoucí ŠJ Mgr. Ivany Kleinové, 
tel. +420 602 293 002, e-mail: ivana.kleinova@zslabska.cz

Pátek 11.listopadu    
18.00-19.30 hodin
zahrada Linky, Kosmonautů 4

Martinské uspávání zahrady zahájíme LAMPIONOVOU DÍLNIČKOU 
od 16.00 do 17.30. V naší dílně si můžete vyrobit originální lampion, se 
kterým se pak můžete vydat na světélkovou cestu se zastaveními a úkoly 
pro děti. Nebude chybět ani horký mošt, pečené brambory a oheň 
s opékáním. 

Cena dílničky 30 Kč, vstupné na uspávání zahrady 20 Kč za osobu.

V případě nepříznivého počasí se uskuteční pouze lampionová dílna.

Pokud chcete být při uspávání zahrady v teple, přijďte si k nám vyrobit 
šitou čepici s bambulí  -  pondělí 7.listopadu
hřejivé návleky na ruce  -  středa 9.listopadu 

Informace a přihlášení na dílny : Martina Altrichterová, 547 223 074,    
                                                      altrichterova@luzanky.cz

Martinské 
uspávání  
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Neuplynul ještě ani měsíc 
od chvíle, kdy děti vyběhly 

s vysvědčením v ruce ze školních 
lavic vstříc letním prázdninám, 
a některé z nich se zas do školy 
vrátily na pět červencových dní 
jako účastníci příměstského tá-
bora školní družiny. Připravili jej 
pro ně vychovatelé jako odměnu 
za celoroční snažení a píli.

Zvolené téma – Na indiánské 
stezce – se prolínalo celým tábo-
rovým děním. Děti během něj če-
kalo velké množství soutěží a her. 
Vyzkoušely si rýžování zlata, chy-
tání bizonů, šifrování kouřových 
signálů, stopování zákeřných ban-
ditů nebo noční hru mezi zlými 
kojoty a medvědy. Během pra-
covního týdne se tak stihly stát 
právoplatnými indiány, snažícími 
se obhájit čest svých kmenů. Celou 
indiánskou stezkou je provázeli 

zkušení indiánští vedoucí ČUM, 
NATO a NACO, z nichž každý usi-
loval společně se svým kmenem 
o to, být nejlepším vládcem prérie.

Tábor se všem moc líbil a i od 
rodičů se vychovatelům dostalo 
pěkného uznání, které určitě moc 
potěšilo a motivovalo pedago-
gické pracovníky do budoucna 
k podobným družinovým akcím, 
které si s dětmi vždy moc užíva-
li. Organizátoři by touto cestou 
rádi poděkovali vedení školy, že 
umožnilo takovou akci uspořádat 
a vyšlo vstříc v mnoha ohledech. 
Dík patří samozřejmě i ZŠ Dolní 
Dunajovice, která zajistila přeno-
cování a stravování pod bílými 
skálami Pálavy, kde všichni spolu 
strávili dva nezapomenutelné dny 
„života v prérii“.

J. Schnelly, ZŠ Bosonožská, 
září 2016
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Pamětní lípa prospívá, dnes je místem pro pietu

Nad plánem městské části

„Koncerty bez předplatného“
Začala koncertní sezona a my 

jsme v našem domově po prázdni-
nách opět s radostí a láskou přiví-
tali žáky ze základní školy Františka 
Jílka s pedagožkou paní Hanou 
Vojtkovou. Koncert se uskutečnil 
ve středu 21. 9. 2016.

 Talentovaní žáci nám ukázali 
své umění, od nejmenších hráčů 
po nejstarší. Posluchači si mohli 
poslechnout díla známých hudeb-
ních skladatelů. Zazněly skladby 
J.Haydna, W.A. Mozarta, B. Bar-
tóka a dalších. Nadšení sklidila 
populární a nádherná Solvejžina 
píseň od E. Griega. Vyvrcholením 
koncertního vystoupení byla pí-
seň od G. Cacciniho Ave Maria 
v podání pedagožky ZUŠ Fr. Jílka 
Michaely Jančaříkové, tato sklad-
ba nesmírně potěšila a pohladila 
duši mnoha přítomných. Děkuje-

me všem účinkujícím dětem, paní 
Vojtkové, klavírnímu doprovodu 
a všem pedagogům, kteří své žáky 
na toto vystoupení pečlivě připra-
vili a těšíme se brzy na další jimi 
přichystané hudební zážitky.

Pietní akt u památeční lipky
U příležitosti výročí české stát-

nosti a 12. výročí vysazení pamá-
teční lipky se v našem domově již 
tradičně uskutečnila vzpomínková 
slavnost – pietní akt. Touto akcí si 
připomínáme a vzpomínáme na 
naše klienty, spolubydlící, sousedy 
a přátele, kteří nás v minulém roce 
navždy opustili.

 Pietní akt se uskutečnil v pondě-
lí 26. září v zahradě našeho domova 
před vzpomínkovým pomníčkem 
a ve stínu lípy, která se po 12 le-
tech rozrostla a rozkošatila do krá-
sy. Naši klienti mají toto zákoutí 

Na starých domech byla nejdříve různá znamení. Později domy dostaly 
popisná čísla podle pořadí vzniku. To ale časem začalo být nepřehled-

né. Tak vzniklo číslování orientační a názvy ulic. V městě Brně se tak stalo 
od 25. května 1869. Ve Starém Lískovci došlo k úřednímu pojmenování 
ulic až v roce 1927 k 18. únoru. Většinou se vycházelo z historických, už 
užívaných názvů. S výstavbou nových domů pak vznikaly nové názvy.

V roce 1930 tak vznikly ulice: Čermákova a Šoustalova: Karel Čermák 
a Antonín Šoustal byli lískovečtí legionáři, kteří padli v bojích za I. světové 
války v Rusku. Malešovská: Tato ulice má jméno po obci Malešov v okrese 
Kutná Hora. S touto obcí udržoval Starý Lískovec přátelské družební styky.

K částečnému přejmenování ulic došlo po II. světové válce k 25. září 1946 
(původní název / přejmenování k datu 25. 9. 1946):
Malá Strana / Malostranská; Na Svahu / Svah; Na Příčkách / Příčky; Na 
Hřišti / U hřiště; Točná / zůstal původní název Točná; Bosonožská / zůstal 
původní název Bosonožská; Slovákova / Hermannova – podle českého 
spisovatele Ignáta Hermanna; U tělocvičny / Máchalova – podle Jana 
Máchala, sokolského činovníka; Elišky Přemyslovny / zůstal původní 
název, ulice nese jméno české královny, dcery krále Václava II., manželky 
Jana Lucemburského a matky Karla IV.; Na Honech / Jemelkova – podle 
Josefa Jemelky (1910–1941), mlynáře, popraveného v Brně v Kounicových 
kolejích za sabotáž proti Říši; Mezná / Kroupova – podle Vlastislava Kroupy 
(1920–1944), vedoucího odbojové skupiny Hnutí slovanské domoviny, 
popraveného v Breslau; Velká Strana/ Klobásova – podle Josefa Klobásy 
(1914–1943) poručík čs. armády, zapojeného v Obraně národa, popra-
veného ve Frankfurtu nad Mohanem; Na Chodníku / Pšikalova – podle 
Josefa Pšikala /1904–1943/, nadporučíka  čs. armády, instruktora létání, 
sokolského pracovníka, zapojeného v Obraně národa, popraveného ve 
Frankfurtu nad Mohanem; Spěšná / Martina Ševčíka – podle M. Ševčíka 
(1883–1944) organizátora dělnického hnutí na brněnsku, umučeného za 
účast v odboji.  

Věra Hádlíková Ondrášková , Rostislav Maleňák,zastupitel

velmi rádi a po obědě se začali 
s předstihem scházet, aby si na 
přichystaných lavičkách zavzpo-
mínali a užili si nesmírně krásného 
a pohodového slunečného poča-
sí. Pieta byla provázena proslovy 
našeho vedení a klientů, krásným 
proslovem a modlitbou nás potěšil 
pan farář Opatřil, zazněl i svatovác-
lavský chorál, a zpěv písní a hymny 
domova v podání našich zpěvaček 
byl nedílnou součástí celé akce. Pi-
etní slavnost byla vskutku důstojná 
a klienti tak měli vzácnou příleži-
tost zavzpomínat na své zesnulé 
spolubydlící v domově.

Gratulace jubilantům
Se začátkem podzimu nás jed-

noho slunečného úterního dne 
navštívili naši stálí hosté k oslavě 
jubilejního výročí klientů. Našim 
jubilantům, tedy klientům do-
mova, přišel popřát pan starosta 
Vladan Krásný, pan místostarosta 
Jiří Dvořáček a kulturní referentka 
paní Mária Liptáková. Jubilantům 
bylo přáno hlavně hodně zdraví 

a síly do dalších let. K našim hos-
tům se za náš domov připojili také 
pan ředitel Marek Matej a vrchní 
sestra paní Hemalová.

V tento významný den proběh-
la slavnost na počest jubilantů 
domova, která byla doprováze-
na zároveň dětmi z MŠ Labská, 
kteří pod vedením šikovné paní 
učitelky, předvedly krásné taneč-
ní vystoupení, které vykouzlilo 
úsměv na tváři všech, co se této 
slavnosti účastnili. Všem našim 
oslavencům byly předány květiny 
a balíčky s různými pochutinami. 
Příjemnou atmosféru a pozitiv-
ní naladění doplňoval chytlavý 
zpěv zpěvaček našeho domova, ke 
kterým se svým zpěvem připojili 
i ostatní účastníci oslavy. Dokonce 
nám zahrál i jeden z jubilantů na 
foukací harmoniku. Celé příjemné 
dopoledne bylo završeno sladkým 
čokoládovým a jahodovým de-
zertem a samozřejmě také kávou. 
Oslavenci pak odcházeli v dobré 
náladě s úsměvem na rtech.

DPS Mikuláškovo nám.

Obyvatelé domova pro seniory na Mikuláškově náměstí 
prožili slunný podzim, během kterého si stihli užít kultury, 
zavzpomínali na zesnulé a nechybělo ani tradiční čtvrtletní 
přání jubilantům od starosty a místostarosty.
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UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM  ČI UŽIVATELŮM  NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ) 
na dodržování  povinností  vyplývajících ze zákona č. 458/2000 Sb. 

 
 
Na základě § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky  či uživatele nemovitostí (pozemků) 
o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. 

 
 
Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. – „energetický  zákon“ a ČSN EN 50341 
a ČSN EN 50423 - „Elektrická venkovní vedení s napětím…“,  podle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů. 

 

 
 
Ochranné pásmo u napětí od 1 kV do 35 kV je vymezeno vzdáleností  7 m a u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně  12 m od krajního vodiče na obě strany. 
V ochranném  pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. 
 
Bezpečná vzdálenost  – veškeré práce při odstraňování a ořezu dřevin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů. 
K vodičům  se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje ani ořezávané větve při pádu. 
 
U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení  1 m, 
u vedení vysokého napětí (22 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2 m, 
u vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 3 m, 
v lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Distribuce, a.s., či jím zmocněných 
zhotovitelů, udržování volného pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení. 
 
 
 
Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem 
společnosti E.ON Česká republika,  s.r.o., a to za podmínek pro tuto práci stanovených. 

 

ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN PROVÁDĚJTE, PROSÍM, PRŮBĚŽNĚ 
 
V případě, že stav stromoví nebude odpovídat  výše uvedeným podmínkám, osloví vás zástupce E.ON Distribuce, a.s., formou dopisu, kde budou uvedeny 
informace o provedení odstranění a ořezu dřevin na náklady  E.ON Distribuce,  a.s. 
Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat popř. odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý 
provoz distribučních zařízení může příslušné vlastníky či uživatele formou sankcí postihnout Energetický regulační úřad. 

 
Pro případné další informace volejte E.ON Zákaznickou linku 800 77 33 22 nebo navštivte  stránky www.eon-distribuce.cz. 

Máte doma věci, které jsou ještě pěkné a plně funkční? Pokud 
byste rádi, aby dále posloužily jiným, přineste se prosím k nám 

do školy. Jak to funguje? Vy nám věci darujete, my je za velmi 
rozumnou cenu prodáme a výdělek poslouží žákům naší školy, 
tentokrát jako příspěvek na vybudování nových žákovských šatních 
skříněk, jejichž budování plánujeme na tento školní rok.
Co přijímáme do bazaru? Dětské, dámské i pánské oblečení, boty, 
sportovní potřeby, hračky, knihy, hry. Doplňky.  Od kdy? Do školy je 
můžete nosit již nyní, přijímáme je do pátku 4. 11. 2016 v kanceláři 
školy. Bazárek proběhne v pondělí 7. listopadu od 7.45h do 
19.00 v přízemí ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny.
Tímto vás také srdečně zveme na nákup, schází se nám většinou 
moc pěkné věci!

Školní bazar na Elišce 7. 11. 2016



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Říjen 20156

Ingredience: 340 g hladké mou-
ky, 1/2 lžičky kypřícího prášku do 
pečiva, 1 lžička jedlé sody, 1 lžič-
ka skořice, 1 špetka soli, 3 vejce 
L, 200 g cukru, 240 ml slunečni-
cového oleje, 2 střední hrušky, 
oloupané, nastrouhané na hru-
bém struhadle (po nastrouhání 
asi 350 g), 50 g vlašských ořechů 
nahrubo nasekaných, moučkový 
cukr s vanilkou na posypání.

Postup: Předehřejeme troubu 
na 180 °C horní a spodní pečení. 
Formu na bábovku vymažeme 
máslem a vysypeme strouhankou. 
Mouku, prášek do pečiva, jedlou 
sodu, sůl a skořici smícháme. Vejce, 

cukr a olej šleháme ručním šle-
hačem, dokud není těsto světlé 
a krémové. Do těsta vmícháme 
vařečkou nastrouhané hrušky. Do 
prosáté mouky přidáme ořechy 
a vmícháme do těsta. Těsto naplní-
me do připravené formy a pečeme 
asi 50–60 minut. Špejlí vyzkoušíme 
zda je bábovka upečená.

Po vytažení z  trouby necháme 
chvilku bábovku vychladnout. Pak 
ji vyklopíme na talíř a posypeme 
moučkovým cukrem s vanilkou.
Přeji dobrou chuť a krásný pod-
zimní víkend

Taťana Absolínová|
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Gourmet
Péřová bábovka s hruškami, 

skořicí a ořechy

Šikovné ruce
Podzimní dekorace

Podzim přišel letos tak rychle ze 
dne na den. Teď je venku všechno 
nádherně barevné, zlaté a červené 
a pod nohama šelestí opadané 
listí. Nasbírala jsem si nedávno 
spoustu listů v krásných barvách 
a dala jsem si je do vázy. Bohužel 
podzimní dekorace příliš dlouho 
nevydržela, uschla a listy ztratily 
barvu. Tak jsem si vyrobila velmi 
rychle a s minimálním úsilím déle 
trvající alternativu. Listy jsem volila 
v barvě jemně žluté a hnědé. Pa-
pírové listy si udržují barvu a tvar 
a také si myslím, že se mi i  lépe 
hodí do mého bytu.
Potřebujete barevné papíry, pěk-
nou větev a lepidlo nebo tavnou 
pistoli, nůžky a tužku.
Listy jsem obkreslila podle šablo-
ny a vystřihla. Podélně jsem listy 
mírně přeložila. Větev jsem očistila 

a upravila tvar. Pomocí tavící pis-
tole jsem na větev nalepila listy. 
S množstvím listů to nepřehánějte, 
pamatujte, že míň je víc!
Tak a teď najděte vhodnou vázu 
a dílo je hotovo. Přeji pěkný pod-
zimní čas.

Taťana Absolínová

Inzerce
 � ŠATY – PŮJČOVNA PLESOVÉ, DO TANEČNÍCH, SVATEBNÍ, Mikuláškovo 
nám. 14. Po–Pá 14–18 hod. Tel: 736 620 266 www.pujcovnasatubrno.cz

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

 � Vyměním OB 1+kk za větší ve St. Lískovci 732 221 025.

 �Obecní byt 1+1 ve Slatině se zaskleným balkonem v 1P ze 3 P, vyměním 
za byt 2+kk ve St. Lískovci – 2 či 3P. Tel: 774 875 799.

 � KOUPÍM MENŠÍ PANELOVÝ BYT 1+kk – 2+kk HOTOVOST IHNED K DIS-
POZICI. Tel.: 733 514 600.

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

 �Obchůdek s barefoot boty Pippinožka Brno, Plachty 12, Nový Lískovec. 
www.pippinozka.cz

 � 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

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

 � 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!

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

 � Ke koupi sháníme byt v Lískovci a okolí. RK nevolat. Děkuji. TEL 605 514 210 .

 �Hledáme na koupi byt, děkuji za nabídku. Volat nebo SMS: 728 945 527 .

 � Vánoční stromky z Vysočiny, rozvoz po Brně zdarma, jedle 700 Kč, smrk 
450 Kč výška 160–200cm w: fb.me/stromky t: 702 909 454.

 �Hledám pěkný byt k pronájmu.Tel: 739 854 956.
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U Hřiště 21a, 625 00 Brno-Starý Lískovec
250 m od zastávky 
Dunajská, vedle 
restaurace Amur

Otevřeno PO–NE 14.00–21.00 hod.

Oslavte s námi svatého Martina!
    11. 11. otevíráme již v 11:00.
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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

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

OBCHODNÍ CENTRUM ALBERT, PETRA KŘIVKY, NOVÝ LÍSKOVEC

Hledáme kadeřnici s praxí na zkrácený 6hodinový
pracovní úvazek nebo brigádní  výpomoc.

Nástup za MD možný 9–10/2016.
Mladý pracovní kolektiv, klientela zajištěna.

Pro další informace volejte: 777 03 28 11 nebo 774 871 918.

www.classfin.cz                Příkop 2a, 602 00 Brno
info@classfin.cz                                                tel.: 545 241 524

Vedeme 
účetnictví již 20 letúčetnictví, daně, mzdy

ClassFin v.o.s.

vedení účetnictví a mezd
pomoc při zavádění EET, kontrolní hlášení 

on-line přístup, elektronický archiv dokladů 

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Hana Petrovská

Ordinační doba: Po 9–14
 Út  13–18
 St  13–18 (MUDr. Hložková)
 Čt 8–14
 Pá 8–13
Oblá 49, Brno-Nový Lískovec Tel.: 547 222 779, 728 073 643

 
 

Přijímáme

nové
pacientky

www.ts-dagmar.cz, tel.: 736 727 007

Naučte se tančit!
Taneční škola Dagmar pořádá

Taneční pro dospělé a VŠ
Kurz má 8 lekcí a ples v Boby centru

Zahájení: říjen 2016

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
3. 10.–30. 10.	 Nabídka	z	hub
29. 10.		 Halloween párty	–	od	14.00	hodin	v	hotelu.	
	 Program	DJ	Chabičovského.	Děti,	přijďte	v	masce	a	obdržíte	odměnu.
31. 10.–13. 11.	 Zvěřinové	hody
10. 11.–17. 11.		Svatomartinská	husa
16. 11.–4. 12.	 Rybí	speciality
5. 12. – 23. 12.	 Adventní	menu	
24. 12. Štědrovečerní	večeře	
31. 12.	 Silvestr 2016	–	Více	o	programu	na	stránkách	hotelu.	
	 Konzumační	lístek	990	Kč.	Prodej	od	1.	10.	2016.
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

STLOUKAL Interiér

- výroba a montáž kuchyňských 
linek, vestavěných skříní, 
atypického a atypického 
nábytku

- odborná konzultace
- dodání elektrospotřebičů
- PC návrh. 
-  do konce listopadu sleva na 

montáž 20 %
Karel Stloukal, tel: 606 877 993

stloukal.interier@seznam.cz
www.interier-stloukal.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


