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Motto: Nejjistější místo, kde naleznete pomocnou ruku, je na konci vašeho ramene.

Pes přítel člověka
Zima se chýlí ke konci, na trávnících tají poslední zbytky sněhu
a tráva ještě neroste. Už tak kapánek depresivní hnědé trávníky jsou
většinou posety výsledky častých návštěv psích obyvatel tohoto sídliště.
Dokud nevyroste tráva, budou nám stále připomínat, že v této čtvrti
s 11 500 obyvateli je pouze 518 registrovaných psů, jejichž majitelé se
většinou chovají tak, že z trávníků a veřejných prostranství v této čtvrti
se stala pouze jejich teritoria, do kterých se nejen že neodvážíme vkročit
kvůli čistotě svých bot, ale že by si na nich mohly hrát třeba malé děti,
nelze ani uvažovat. Takže pouhá 4 procenta obyvatel obtěžuje svou neukázněností své spoluobyvatele natolik, že jim brání v používání veřejných
prostor. Není to divné?
V roce 2001 se děti z tehdejší 4.A ze ZŠ Svážná v rámci přírodovědy
rozhodly prozkoumat sídliště Kamenný vrch a zjistit, jaký mají vztah
majitelé čtyřnohých miláčků ke svému sídlišti. A tady si dovolím citovat
výsledky jejich zkoumání terénu:“ První skupina prozkoumala trávník
u domu na Svážné 25. Na pozemku 20x20 m zdokumentovala celkem
82 odpadků. Na Oblé 50 druhá skupina objevila 100 odpadků, z toho 62
psích výkalů. Třetí skupina objevila pod kotelnou na ulici Svážná příšernou černou skládku, ve které nebylo možno provést úplný výčet odpadků
z časových důvodů. Napočítala 279 odpadků a zdaleka nebyla u konce.
Čtvrtá skupina zkoumala okolí domu Plachty 12b. Zde byly výsledky
uspokojivé – nalezla pouze 16 drobných odpadků. Poslední skupina
prozkoumala zadní část ulice Svážná mezi panelovým domem, hřištěm
a školkou. Jednomu obyvatel se toto místo podařilo naprosto přesně pojmenovat (prosím o prominutí silného výrazu, ale citujeme přesně)“ jojo,
děti, to nejsou trávníky, to je jedno velké hovnoviště.“ A tento člověk měl
naprostou pravdu, na trávníku nebylo kam šlápnout, na prostoru 20x20
metrů bylo 45 odpadků, z toho 26 obrovských psích výkalů.
Kromě toho se děti dotazovaly obyvatel sídliště, co by doporučovali
pro zlepšení čistoty sídliště. Zde jsou nejčastější odpovědi: „K trávníkům
umístit koše a stojany se sáčky na psí výkaly. Velké pokuty pro majitele
psů, kteří po svých mazlíčcích neuklízejí – kontrolu by měla provádět

zdarma
Mark Twain

městská policie. Povinná školení pro majitele psů. Zřídit více výběhů pro
psy se zabezpečeným úklidem.“
Odpovědi jsou to zajímavé, ale všechna řešení jsou řešení zhůry – tj.
vše za nás vyřeší radnice a policie. V následujícím rozhovoru se starostkou Janou Drápalovou na toto téma se dozvíte, jaká řešení chystá naše
radnice. Ale neměli bychom se o nezodpovědné majitele psů postarat
také sami a dávat jim najevo, že nám jejich nečinnost vadí? Kolikrát se
vám stalo, že jste viděli pejska při činu a jeho majitele, jak ani prstem
nehnul? Řekli jste mu někdy něco? Možná ano, ale je mi jasné, že osamocené volání po úklidu po jeho miláčkovi majitelem ani nehnulo a reakce
bývá leckdy nepříjemná až agresivní. Ale co kdyby mu to připomínali
jeho spoluobyvatelé častěji. Myslíte, že síla veřejného mínění by alespoň
některé nedonutila vzít si sebou na procházku sáček a po činu po svém
pejskovi uklidit?
Mám také psa. Díky němu recyklujeme všudypřítomné sáčky ze supermarketů (nesmí v nich být samozřejmě díra) a i mně velmi vadí, že
když po našem psu uklízím, připadám si často jako Don Quijot, než to
jeho najdu mezi těmi ostatními. A jak tak pozoruji spolupejskařské okolí,
čím menší pes, tím častěji po něm majitel uklidí. Mnohem bezohlednější
jsou v tomto směru majitelé velkých psů, po psovi neuklidí ani když se
rozhodne vyvenčit se přímo na chodníku. Zřejmě tak velké sáčky nevyrábějí. Přesto v nedávné minulosti bylo zcela běžné, že po ulici nebo po
dětském hřišti pobíhal obrovský pes bez náhubku a bez vodítka a jeho
majitel po upozornění leckdy reagoval velmi pobouřeně až agresivně.
Nicméně díky několika zveřejněným případům napadení dítěte volně
pobíhajícím psem, následné mediální vlně, která prošla i parlamentem,
zvýšeným kontrolám a veřejnému pobouření je vidět volně pobíhajícího
velkého psa bez náhubku chválabohu velmi ojediněle. Veřejná kontrola
zafungovala a majitelé psů se alespoň v tomto směru poučili. Takže
doufám, že k řešení neuklizených psích exkrementů pomůže i březnový
Lískáček a téma měsíce, kde si také přečtete, jak pejsky řeší v jiných čtvrtích a jaké povinnosti ukládá majitelům psů vyhláška – vida, jde jenom
o to, ji dodržovat.
Kateřina Dubská

A jaká témata nás čekají v dalších číslech?

z obsahu tohoto čísla:

DUBEN – Odpady a jejich třídění ( jak třídit odpad, co se děje s tříděným odpadem, něco
o sběrném středisku v Novém Lískovci, zkušenosti škol se tříděním odpadu)
KVĚTEN – parkování nejen v sídlišti (budeme samozřejmě hovořit především o tom, kde
se parkovat nemá, jaká jsou možná řešení špatné parkovací situace v sídlišti, krytá parkovací místa v Aholdu atd.)
ČERVEN – Nástrahy prázdnin (čeho se vyvarovat o prázdninách, děti na prázdninovém
sídlišti a nebezpečí, která na ně číhají, jaké aktivity mohou nabídnout různá zařízení
apod.)

strana 1 Pes přítel člověka
strana 2 Zprávy z rmč
strana 3 Rozhovor Lískáčku se
starostkou Nového Lískovce Janou
Drápalovou
strana 4 Pes mezi lidmi

Milí čtenáři, velmi uvítáme vaše příspěvky ke zmíněným tématům, pište nám i o tom, o čem
byste si v dalších číslech Lískáčku rádi přečetli. Za zaslané příspěvky děkujeme především
proto, že upozorňují na věci, o kterých se radnice může dozvědět jenom od občanů.
Naše adresa: info@nliskovec.brno.cz
Kateřina Dubská

strana 5 Napsali jste nám
strana 6 Pozvání na Turistické závody 2003
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informace z radnice
zprávy z rmč
Ze dne 12. 2. 2003
Rada městské části Brno-Nový Lískovec
– odsouhlasila přijmout do trvalého
pracovního poměru JUDr. Martu Dominikovou na funkční místo právníka
ÚMČ
– projednala bytové a nebytové záležitosti (pronájmy, prodloužení nájemní
smlouvy, žádost o provedení úprav
v bytě)
– schválila zadat zpracování drobných
projektových dokumentací a to na:
– II. etapu Kamenné promenády
– podklady prořešení lokality KV II
– realizace doplnění úprav veřejného
prostranství před OD Albert
– uložila uzavřít smlouvy o dílo na vypracování energetických auditů
– schválila podat žádosti o dotace z Fondu bytové výstavby Statutarního města
Brna na Provádění stavebních úprav
„Kompexní regenerace panelových
domů Oblá 14, Kamínky 25, 27, 29
a Kamínky 31, 33, 35
– jmenovala nové členy komisí RMČ
– jmenovala PhDr. Kateřinu Dubskou
odpovědnou redaktorkou Lískáčku
– vzala na vědomí a projednala připomínky dopravní komise (napojení na

ulici Jihlavskou, parkování na ulici
Svážná, omezení tranzitní dopravy na
ulici Rybnická)
– doporučila ZMČ schválit vyhlášení
druhého kola na podání žádostí o poskytnutí příspěvků z rozpočtu MČ
právnickým osobám s termínem do
30. 4. 2003
– schválila uzavření Základních škol
v Novém Lískovci z důvodu chřipkové
epidemie
– uložila předložit přehled o financování
regenerace panelových domů
Ze dne 26. 2. 2003
Rada městské části Brno-Nový Lískovec
– projednala otázky ohledně výpočetní
techniky na ÚMČ
– schválila organizaci výstavby při regeneraci panelových domů Kamínky
25–35
– doporučila ZMČ schválit majetkové
záležitosti (prodeje pozemků z úrovně
města, Regulační plán Červený kopec)
– projednala bytové a nebytové záležitosti (přechody nájmu bytu, žádost
o povolení stavebních úprav v bytě,
převod nájemní smlouvy, pronájem
nebytových prostor)
– schválila nejvhodnější podané nabídky
na veřejné zakázky „Regenerace pane-

DOPLNĚNÍ KOMISÍ RMČ

V únorovém vydání Lískáčku jste byli Vážení čtenáři informováni o složení výborů ZMČ, komisí RMČ a zvláštních orgánů MČ. V průběhu měsíce
února byli Radou městské části jmenováni noví členové komisí, kteří se zapojí
do činnosti následovně:
Komise pro mládež a sport: členové: Ing. Dezider Trnavský, Ján Šariský. Komise fondu regenerace: předseda: Ing. Libor Benátský, členové: Ing. Oldřich
Kala, Jan Řičánek. Kulturní komise: člen: Denisa Šariská. Komise životního
prostředí: člen: Bohuslava Musilová. Dopravní komise: člen: Antonín Blahák
Taj.

KULTURNÍ KOMISE RADY MČ NOVÝ LÍSKOVEC

omluva

uspořádá stejně jako v loňském roce výstavu ručních a výtvarných
prací novolískoveckých občanů, ve dnech 25. a 26. dubna 2003. Místo
konání a dobu kdy mohou zájemci prezentovat své výrobky uveřejníme
v příštím vydání Lískáčku.
KK
Koncem února se na Úřadu městské části obrátili občané
z ulice Kamínky se stížnostmi na velkou prašnost, která
vznikla při odstraňování zimního posypu. Omlouváme se
obyvatelům za nepříjemnosti, které jim tím vznikly. Po dohodě s prováděcí firmou jsme učinili taková opatření, aby
se podobný problém neopakoval.
Jana Drápalová

–

–
–

–
–

–

–

lových domů:
Oblá 14 – Geosan Group, a.s
Kamínky 25, 27, 29 – Kaláb, stavební
firma, spol. s r.o.
Kamínky 31, 33, 35 – Unistav a.s.
schválila zadat zpracování prováděcího projektu na regeneraci panelového
domu Oblá 14
odvolala členy komisí RMČ, kteří dále
v činnosti komisí nepokračují
vzala na vědomí informaci, že osvětlení v prostoru mezi bývalým Albertem
a ZŠ Kamínky bude řešit jako investiční akci město Brno
vzala na vědomí zípis ze zasedání komise pro mládež a sport
doporučila ZMČ schválit rozpočtové
opatření, kterým bude vyčleněno 100
tis. Kč na financování sportovních
akcí
doporučila ZMČ schválit poskytnutí
finančního příspěvku TJ SOKOL Nový
Lískovec ve výši 200 tis. Kč, poskytnutí
finančního příspěvku sdružení invalidů ve výši 45 tis. Kč a klubu seniorů ve
výši 12 tis. Kč
schválilo hostování Lunaparku v prostorách KV II
Taj.

PŘIJĎTE SE VYJÁDŘIT K PODOBĚ NOVÉHO
PARKU A SPORTOVIŠŤ!
Vážení občané, dovoluji si vás pozvat na veřejné projednání konceptu urbanisticko-architektonické studie lokality Kamenný Vrch II. Nyní máte možnost pomoci při
vytvoření nového parku a sportovního zázemí pro naše sídliště. Přijte proto říci svůj
názor.
V PONDĚLÍ 17. BŘEZNA V 17.30 HOD. DO KINOSÁLU ZÁKLADNÍ ŠKOLY SVÁŽNÁ
Koncept studie je vystaven ve dvou variantách ve vstupních prostorách
• Obchodní centrum Albert – v přízemí
• ZŠ Svážná (ze strany kinosálu)
• Úřad městské části, Oblá 75a
Jana Drápalová, starostka

Blokové čištění komunikací v roce 2003
Komunikace včetně zálivů
blok č. 1
2. dubna
4. června
3. září
Oblá č. 1–20
Kluchova
Lesní
Zavřená
Obecní
Slunečná

blok č. 2
9. dubna
11. června
17. září
Kamínky
Svážná
Čtvrtě
Šastného
Plachty
Zoubkova
zadní vjezd k nemocnici

parkoviště
7. května
14. května
13.srpna
Adresa odtahové služby: Pražská 6a, tel. 547 241 836
provozní doba: 8.00–17.00 hod.

8.00–17.00 hod.

blok č. 3
16. dubna
18. června
24. září
Úpatní
Koniklecova
Oblá č. 20–56
Prostřední
Raisova
Palouk
Slepá za Oblou
20.srpna
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ROZHOVOR LÍSKÁČKU
se starostkou Nového Lískovce

Janou Drápalovou
Paní starostko, jak jste spokojena se stavem trávníků
a veřejných prostor v naší čtvrti?
Na úklid chodníků, sekání trávníků, údržbu další zeleně
a sbírání odpadků vydává městská část významnou částku
ze svého rozpočtu. Přesto tyto peníze nestačí na to, aby
byly všechny plochy v ideálním stavu. Po letošní zimě se
obávám, kolik nás bude stát oprava rozpadajících se schodišť a různých opěrných zídek, kterých má naše svahovité
sídliště opravdu hodně. Nejhorší je stav trávníků v zimě,
kdy jsou nemilosrdně vystaveny očím i čichu exkrementy psů i jiné odpadky, z toho se mi opravdu dělá špatně.
Dalším nešvarem jsou rozježděné trávníky od parkujících
automobilů.
Chystá se radnice v tomto směru něco podniknout?
Nehodláme jen nečinně přihlížet a připravujeme opatření, která by měla všem majitelům psů usnadnit dodržování vyhlášky, podle které jsou povinni již nyní uklízet po
svých psech. Výbor pro regeneraci sídliště se problematikou zabýval a doporučil jako první krok vybavit ulice
a veřejná prostranství odpadkovými koši se sáčky. Tak aby
se ten, kdo si ho zapomene vzít z domu, nemohl na nic
vymlouvat.
V projektu regenerace panelového sídliště jsou rovněž
navrženy plochy pro psí výběhy. Ty si představuji jako místo, kde může majitel bez obav i většího psa vypustit z vodítka, hrát si s ním a cvičit ho. Podle toho budou výběhy také
vybaveny. Rozhodně to nebude žádný záchodek pro psy
a proto i ve výběhu je potřeba po pejskovi uklízet. Postupně
by jich mělo vzniknou několik i v novém Lískovci.
Jak jsme zjistila, vybere se ročně za psí poplatky přibližně 246 000 Kč. Jak je s těmito penězi nakládáno a jsou
nějak využívány pro nápravu stávajícího znečištění?
Již v minulém volebním období byl učiněn pokus zajistit sbírání psích hovínek. Soukromá firma vybavená
vysavačem zajišťovala po dobu tří měsíců sběr jedenkrát
týdně na plochách dětských hřišť a okolo obytných domů,
celkem na ploše 100 000 m2 . Jedno sbírání stálo 2835 Kč.
Celá akce stála 35 tisíc korun a výsledky nebyly téměř vidět, protože majitelé se svými pejsky vyklizené plochy zase
do druhého dne znečistili. Vůbec představa, že zaplatím
1 000 Kč, a tím se zbavuji odpovědnosti za to, co z mého
pejska vypadne, je absurdní. Plocha trávníků je v Novém
Lískovci 450 000 m2 Kdyby se sbíralo denně jen na části
těchto ploch, peníze vybrané na poplatcích by tak stačily zhruba na tři měsíce. Přitom každý pejsek má svého
vlastního sběrače, který pečlivě sleduje, jak a kam pejsek
svůj poklad upustil, často mu dokonce pohledem pomáhá

tlačit. Uklidit po pejskovi pak znamená jedno předklonění a pár kroků k odpadkovému koši nebo kontejneru.
Vybrané poplatky by měly sloužit na provoz košů se sáčky
a vybavení výběhů, tedy na smysluplnější věci..
Uvažuje radnice o zapojení nezaměstnaných nebo absolventů veřejně prospěšných prací do úklidu veřejných
prostor?
Veřejně prospěšné práce jsou určitě šance, jak ušetřit
veřejné finance. Znovu ale zopakuji, že je pro mne nepřijatelné, aby někdo suploval povinnosti občanů, vyplývající
z vyhlášky. To jen nezodpovědné lidi utvrzuje v tom, že to
za ně vždycky někdo vyřeší. Absolventi škol by měli získat
odbornou praxi, dovedu si představit jejich zapojení do
konkrétních projektů. Lidé, kteří si veřejnou prací odpykávají alternativní tresty, mohou například provádět úklid
dětských hřišť, zametat zimní posyp, pomáhat při údržbě
zeleně a spoustu dalších užitečných věcí pro obec. Musíme
vytvořit takovou atmosféru, že se lidé v Lískovci budou
stydět po svém pejskovi neuklidit.
Jak v tomto směru radnice spolupracuje s policií?
To je zatím velká slabina. Připravujeme pravidelné porady jednotlivých odborných komisí se zástupci městské
policie, která má dodržování vyhlášek kontrolovat. Uvažujeme o společném postupu, především při kontrolách
registrace psů. V naší městské části je evidováno 518 psů,
ve skutečnosti jich zde může žít mnohem víc.
Občané se mohou brzy připravit na to, že se ráno před
svým domem setkají s kontrolou psích známek, a zda jsou
vybaveni prostředky na odstraňování exkrementů. Zpřísněné kontroly na ulicích pak plánujeme ihned po rozmístění košů a sáčků.
Máte sama psa? Uklízíte po něm?
Máme 8 let fenku Bobinu. Je to malý voříšek, pořídili
jsme ji na přání dětí, ty vyrostly a psa vychovává hlavně
manžel, který ho původně ani nechtěl. Všichni jsme se
naučili nosit plné kapsy sáčků od pečiva a sbírat. Když
byly děti menší, kontrolovala jsem vždy, když šly venčit
psa, zda mají sáček u sebe. I já v okolí mého bydliště postrádám dost odpadkových košů, někdy člověk se sáčkem
nevábného obsahu putuje po sídlišti pěkný kus. Myslím,
že sbírá docela hodně lidí. Naopak ti nejbezohlednější
nechají svého psa udělat … třeba hned před okny ložnic
nebo dokonce na pískovišti. Přiznám se, že je mi velmi
trapné, když vidím známého nebo souseda, jak po psovi
neuklidí. Nemám vždy odvahu a náladu mu to připomenout. Osvědčila se mi ale jedna věc. Jak nosím ty sáčky po
kapsách, tak jeden vždy nabídnu majiteli psa. Někteří se
zastydí a seberou.
Paní starostko děkuji za rozhovor a doufám, že až se
k tématu za několik měsíců vrátíme, budeme moci konstatovat, že veřejné plochy v naší čtvrti jsou čistší i díky
tomuto číslu Lískáčku.
Kateřina Dubská
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PES MEZI LIDMI

Když se řekne „pes“ každý z nás si vybaví něco jiného. Někdo od plic
zanadává, protože zrovna do něčeho šlápl. Jiný se už těší na společnou
vycházku, neboť pes je pro něj výborným společníkem, přítelem, který se
nikdy nehádá a vždy má radost z Vaší přítomnosti.
Ale! Pes má své potřeby. Má potřeby duše – chce kontakty s lidmi,
s ostatními psy, s jinými zvířaty. Chce na vycházky s pánem, cvičit, hrát
si s ním, vybít svoji energii. Potřebuje mít přesně vymezeno místo ve své
smečce. Potřebuje být „vychováván“, aby nebyl nebezpečný. Musí být socializován. To nejde jinde než když se pohybuje mezi lidmi a ostatními
psy a ví že toto je normální život, že tak to má být.
Potom má potřeby „těla“ (jako každý jiný) a některé z nich bývají
kamenem úrazu. Žrádlo, to dostane od pána bez problémů. Pak se jde
venčit. A to je ono. Uklidit „to“? Sebrat psí výkaly a někam je hodit?
No udělejme si teď výlet do matematiky: pes se venčí 2–3krát denně a v sídlišti je registrováno zhruba 500 psů. Vezmeme-li průměrnou
hmotnost výkalu krát počet venčení denně krát počet psů v sídlišti krát
počet dnů v měsíci dostaneme se k číslu 3–4,5 tuny výkalů za měsíc
a to jen v Novém Lískovci! Dovedete si to představit? To máme okolo
nás v trávě, mezi kameny, okolo laviček, kolem stromů, všude. Jistě si toho
řada z Vás povšimla. Zvláště, když nyní slezl sníh a vše náhle vykouklo.
Měla bych jeden návrh – hřiště pro psy. Znám jedno takové. Je v Žabovřeskách a i já často vážím cestu přes kus Brna, abych se dostala se
svojí německou dogou Whitney na toto psí hřiště. Je snad jediné v Brně.
Je oplocené, branka je na pružinu samozavírací. Rostou zde stromy
a keře, jsou zde vysazené např. i borovice. Co se týče překážek, najdete
tady překážky na přeskok, řadu za sebou, vysoké i nižší. Dále vysokou
lavičku a tzv. „áčko“, kde se psi učí překonávat neprůhledné překážky.
Potom překážky na agility a na cvičení podlézání. Můžete zde se psem
trénovat a tak nacvičovat tolik potřebnou poslušnost. Je tu i řada laviček
a samozřejmě odpadkové koše. Psi mohou bez košíků a bez vodítek si
vyhrát s ostatními psíky, skamarádit se s nimi (dochází k socializaci).
Jejich majitelé posedí, popovídají, užijí sluníčka a příjemného prostředí.
Určitě by to řešení bylo. I místo by se našlo – vždyť v dolní části sídliště
je obrovská plocha určená k rekreačnímu využití. Nabízí se hned otázka
– kolik by to stálo? Vybere-li se ročně na poplatcích za psy 250 000 Kč,
proč nepoužít alespoň část na psí hřiště?

Zkušenosti z jiných městských částí:
V Bystrci před dvěma lety zavedli u 30 odpadkových košů
stojánky s plastovými sáčky Pořizovací investice včetně montáže byla cca 30 000 Kč. Vyměňování sáčku jednou za 14 dnů stojí
2 700 Kč. První dva měsíce byly se systémem problémy, sáčky se
válely po celém sídlišti. Po dvou měsících se situace zlepšila. Zdaleka ne všichni majitelé psů využívají nabídku sáčků, ale většina
lidí oceňuje vstřícný krok Městské části. Jakmile se systém zavede,
je velmi důležité vytrvat a sáčky pravidelně doplňovat.
Informace poskytl pan Bárta z Odboru životního prostředí
ÚMČ Bystrc.
V Kohoutovicích používají sáčky papírové s lopatičkou, což
oceňují především majitelé velkých psů. Naopak právě majitelé
velkých psů často po nich neuklízejí vůbec. Právě v Kohoutovicích jsme zaznamenali spokojenost občanů s podobou sáčků, ale
nespokojenost s tím, že jsou stojánky byly často prázdné a nejsou
pravidelně doplňovány. Paní Vajíková z odboru životního prostředí ÚMČ nás informovala, že od letošního roku má firma, která
zároveň vyváží odpadkové koše, za úkol sáčky pravidelně doplňovat a situace se tak o hodně zlepšila. V Kohoutovicích mají celkem
11 košů vybavených sáčky.
Mgr. Marie Vaňková

Povinnosti majitelů psů:
Venčit psa pouze na vodítku nebo s náhubkem.
Bez náhubku a vodítka lze psa ponechat volně pouze v oploceném
výběhu pro psy
Osoba mladší 15 let nebo osoba, která nemůže zajistit ovladatelnost
psa pomocí vodítka, je povinna psa opatřit náhubkem i vodítkem.
Neprodleně na vlastní náklady odstranit znečištění veřejného prostranství způsobené zvířetem
Uhradit poplatek za psa.
Sankce: na místě bloková pokuta do 1000 Kč za porušení některé
z povinností daných vyhláškou. Při opakování ve správním řízení
i více.
RR

Vyhodnocení kontrol venčení psů v MČ Nový Lískovec
provedených Městskou policií.

Je možné, bylo-li by v Novém Lískovci takové hřiště, nebloumali by lidé
se psy po ulicích, ale směřovali rádi na toto hřiště a také zde po svých
psech uklízeli. Byť jen proto, aby místo, kde se setkávají, zůstalo pěkné.
Možná jsem trochu příliš velký idealista, ale jiná už nebudu.
Mgr. Marie Vaňková

V období od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002 bylo provedeno celkem 391
kontrol a řešeno bylo 28 přestupků. Z uvedeného počtu pak 17x byla
udělena domluva, dva případy byly předány do správního řízení a devět přestupků bylo řešeno udělením blokové pokuty v úhrnné výši
2 300 Kč. Z uvedeného počtu pro znečištění veřejného prostranství
psími exkrementy byly řešeny dva přestupky (1x BP-300,- Kč a 1x
předáno na správní řízení). Mimo uvedeného počtu pak v šesti případech asistovali strážníci při odchytu zatoulaných psů.
RR
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napsali jste nám
Milí čtenáři, jsme velmi rádi, že nám přišlo několik zajímavých dopisů k vyhlášenému tématu a budeme rádi, když nám
budete psát i více, klidně přidáme v Lískáčku stránky
1. PŘÍSPĚVEK
A nyní k danému tématu: Jsem majitelka a plátce evidovaného pejska.
Proto si osobuji právo vyjádřit se k problému. Ani mně se nelíbí přístup
spoluobčanů, kteří se domnívají, že platba 1 000 Kč ročně je dostačující
k tomu, aby jejich „miláček“ mohl kdykoli a kdekoli vykonat své potřeby.
Vycházky po sídlišti s vašimi dětmi se stále častěji stávají překonáváním
nechutných překážek a když „sleze sníh“, pohled na exkrementy různých
tvarů a velikostí neposilují zrovna estetické cítění. Náš pejsek se velice
rychle naučil využívat výběhu k tomuto účelu vyčleněného. Stále s sebou
nosíme mikrotenový sáček a nedovolíme mu znečišťovat travnaté plochy
ani v okolí obytných domů ani přilehlých plochách.
Domnívám se, že „zakopaný pes“ není v netoleranci určité skupiny
lidí – v tomto případě „pejskařů“. Problém vidím někde úplně jinde.
Velice rychle jsme si zvykli používat pojem Demokracie = svoboda.
Zapomínáme však na to, že záleží pouze na nás zda a jak jsme sami
schopni tento pojem naplňovat. Je totiž velice jednoduché chtít něco po
tom druhém. Hůř se vyrovnáváme s pocitem, že někdo chce něco po nás.
V této chvíli slova jako mantinely, povinnost, morálka, etika, schopnosti,
důvěra ustupují a do popředí se dere lhostejnost, nezájem, závist, pomluva... jenom proto, abychom nemuseli zaujmout vlastní stanovisko, cokoli
udělat a když tak pouze v případě osobního užitku, aby někdo náhodou
neohrozil naše „Ego“, aby někdo nepoznal, že nejsme ochotni stát za svou
osobní zodpovědností. Navíc jsme si zvykli schovávat se za autoritu =
moc, špatnou legislativu, nechuť ověřit si dané skutečnosti. Lidskou snahou zatím i nadále zůstává schopnost využít všech dostupných možností
bez ohledu na následky a případnou zodpovědnost přenést na ty druhé.
Proto si myslím, že téma „pejskaři“, tak jako mnohá jiná bolavá místa, je
v této chvíli neřešitelné.
Dokud budou mít mnozí pocit, že jenom „platí“ bez jakékoli snahy
z druhé strany, nikdy nedojde k nápravě. Tito se budou snažit obejít jakoukoli vyhlášku, jakékoli nařízení. Proto bych určité řešení viděla právě
v tom ukázat ze strany OÚ dobrou vůli:
1. Zvýšit počet odpadkových košů zejména v oblasti výběhů.
2. Tyto označené koše doplnit sáčky v takové velikosti, aby nebyly zneužívány k jiným účelům.
3. Z vybraných peněz, které radnice dosud využívala k doplnění rozpočtu, zakoupit onen propagovaný „VYSAVAČ“, ověřený a využívaný
v jiných částech Brna.
4. Nechala bych prověřit, zda majitelé za své miláčky „platí“ = známka
na obojku je dostatečným dokladem.
Jsem přesvědčená, že pokud dá radnice podnět k důvěře, sami „pejskaři“ se postarají o to, aby nezodpovědných spoluobčanů bylo méně
a méně a dočkáme se zelených ploch bez nepříjemných ozdob, na které
se nebudeme bát pustit své nejmenší. Vždyť přece všichni máme zájem
na tom, aby naše děti žily v pokud možno zdravém prostředí bez různých
alergií vypěstovaných pouze díky naší vlastní lhostejnosti.
S pozdravem Dana Tesařová
2. PŘÍSPĚVEK
Při mých úvahách o kontrolní činnosti vycházím z toho že pes je ráno
před odchodem vyvenčen někým z rodiny, pak je několik hodin většinou
sám v bytě, odpoledne a večer před spaním je také vyvenčen. Vycházím
z toho, že každý pes reaguje na zvuk zvonku někoho příchozího, či na
hluk za hlídanými dveřmi. Není snad tak obtížné vzít seznam registrovaných psů a dopoledne si to jít za přítomnosti strážníka zkontrolovat nebo
navštívit domy vpodvečer, kdy by se zjištěné nesrovnalosti daly vyřešit.

Další mé nápady na zlepšení čistoty sídliště by spočívaly v umístění
speciálních „kadibudek“ pro psy u venčících tras, které by obsahovaly
jednak materiál, který by sál dobře psí výkaly a dal se ekologicky zlikvidovat, popř. by obsahoval i feromony, přitahující psy.
Bylo by také dobré zveřejnit, kolik kontrol v oblasti znečišťování ploch
psími exkrementy či dodržování příslušné vyhlášky nebo placení poplatků za psy provedeno v minulosti ze strany ÚMČ nebo městské policie či
Policie ČR v této oblasti a dále jaké tresty byly uděleny a jaký byl jejich
počet. Jistě by to nezajímalo jen mne.
Vím, že všechna opatření jsou náročná jak finančně tak časově, proto
pro zlepšení čistoty vidím zpočátku jako základní z přijatých opatření:
1. snahu ze strany ÚMČ předat majitelům psů sáčky či lopatky na psí
trus
2. Zvýšit počet míst, kam by se tyto sáčky daly odkládat.
S pěkným pozdravem Za čistější sídliště”
Ing. Jiří Nekvapil
Redakčně kráceno a upraveno
3. PŘÍSPĚVEK
Vážená paní starostko,
reaguji na úmysl zastupitelstva, uvedený v článku „Nové koště dobře
mete“ v Lískáčku č. 2/2003, do toho pořádně šlápnout.
Nedoporučuji však šlapat do travnaté plochy před domy Oblá č. 65
a č. 67. Majitelé psů zajistili našim spoluobčanům, kteří mají okna bytů
zejména přízemních v těchto domech do ulice, obrázek arogance a bezohlednosti pejskařů. Několikrát jsem upozorňoval pejskaře na jejich
povinnosti. Slyšel jsem pouze sprosté nadávky a to nejen od dospělých,
ale i od pubertálních dítek.
Domluvy, resp. postihy od strážců pořádku jsou málo časté a tím
i nepatrně účinné, stejně jako možné výběhy pro psy. Instalace nádob
na sáčky a lopatky pro pejskaře z rozpočtu nás všech by bylo vyhazovaní
peněz.
Jedinou možnost vidím v radikálním, několikanásobném zvýšení
poplatků ze psů pro všechny včetně důchodců, jen s výjimkou zrakově
postižených a zlepšení registrace psů pomocí čipů.
Z výnosů zvýšených poplatků je možné zaplatit pracovníky, kteří za
pomoci technických prostředků budou psí výkaly odstraňovat.
Obávám se však, že „pejskařská loby“ je tak silná a arogantní, že se
Vám nepodaří nic změnit.
Omlouvám se, ale nemohu si dovolit podepsat tento dopis.

Očkování psů

Očkování psů proti vzteklině
se bude konat dne
17. 4. 2003 od 16 do 18 hod.
na hřišti za restaurací OKRUH
(Rybnická ulice).

ÚKLID TRAVNATÝCH PLOCH
MČ připravuje jednorázové vyčištění travnatých ploch
v sídlišti od psích výkalů, které bude provedeno ve 2. polovině měsíce března. Toto mimořádné opatření však v žádném případě nezbavuje majitele pejsků povinnosti po nich
uklízet.
OVŠ
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školství a sport
na Turistické závody 2003
DOMEČEK NA OBLÉ INFORMUJE Pozvání
S blížícím se jarem k Vám opět přicházejí závody Krajského poháru TuristicCo bylo:
V únoru jsme uspořádali 1. ročník „Snow baby tábora“ pro rodiče
s dětmi v Loučné nad Desnou. Akce se vydařila a všichni si doputovali
pro poklad Sněžného skřítka.
Další akcí byla výstava fotografií pana Rudolfa Drápala. Na vernisáži se představila děvčata z textilního ateliéru, která pod vedením
Mgr. Veroniky Hamplové předvedla módní přehlídku svých nekonvenčních modelů. Všichni návštěvníci byli nadšeni modelkami, fantazií a nápady výtvarnice. Ke zdaru celé akce přispěli také saxofonisté
BW Sax Quintetu, kteří zpestřili program Gershwinovými skladbami.
Kdo nestihl žádnou z předchozích akcí, mohl se společně s námi
a spoustou dětí bavit na Maškarádě, na kterou přišly děti v maskách vyrobených buď doma nebo přímo v kroužcích pořádaných Domečkem.
Co bude:
V cyklu „Nápadník“ – výtvarná dílna pro děti
9. dubna 15–18 hod. Květináčky Kurzovné 30 Kč.
14.–16. dubna Velikonoční dílny. Kurzovné 30 Kč.
Všechny dospěláky také zveme do naší „Tvořivé dílny“, což je otevřený
ateliér pro dospělé. Tvoříme každé úterý od 17 do 19 hodin v Domečku
na Oblé. Kurzovné činí 100 Kč. Vede Mgr. Veronika Hamplová.
Orientační program Tvořivé dílny:
25. 3. Mobily – závěsné bytové dekorace
1. 4. Modrotisk (s sebou metráž)
8. 4. Sochy a dekorace z přírodnin (s sebou seno, proutí... – pokud
máte)
15. 4. Eko výrobky
V cyklu „Výtvarný ateliér“ – výtvarná dílna pro dospělé
28. 3. Tkaní, vázání, šmodrchání... 15–18 hod
12. 4. Svíčky – 10–16 hod
Připravujeme:
Letní tábor pro maminky s dětmi 31. 5.–7. 6. 2003.
Za mořem, sluníčkem a zábavou 5. 9.–14. 9. 2003.
Těšíme se na Vás
Za všechny Lydie Jobová

STŘÍPKY ze ŠD Svážná 9
Podle kalendáře začíná v březnu jaro. Venku začnou prozpěvovat ptáci a u nás v družince děti. A proč? Protože již devátým rokem pořádáme
v tomto měsíci celodružinovou soutěž „Zlatý slavík“, při které má porota
mnohdy velký problém určit vítěze jednotlivých kategorií. Odměnou
jsou našim slavíkům věcné dary – knihy a hračky.
Tento měsíc je také měsícem přípravy na velikonoční výstavku konanou každý rok na chodbách školy. Předem vás všechny zveme, ale datum
konání a více informací se dozvíte v příštích „Střípcích“.
Když už jsme vás pozvali na výstavku, zveme vás také na „Den otevřených dveří“ chovatelského kroužku dne 27.3. v 15.30–16.30 hod. Uvidíte
zde drobné hlodavce jako jsou osmáci, pískomilové, veverky, morčata,
králíček, křečci zlatí, džungarští, medvídkovití a také vodní želvy… Děti
se zde učí péči, zodpovědnosti a celkové starostlivosti o zvířátka. Pěstují
si k nim tak citový a láskyplný vztah. Úzce také spolupracujeme s místní
veterinární ordinací MVDr. Hladíka, kde děti mohou shlédnout práci
veterináře v praxi.
Pokud se přijdete podívat, budeme rádi, když si na naše zvířátka vzpomenete drobným sponzorským darem, jako je suché krmivo, hobliny atd.
Již předem děkujeme a těšíme se na vás!
Za školní družinu vychovatelky Hladíková a Součková

kého závodu 2003. Spočívá v co nejrychlejším absolvování tratě se současným
plněním úkolů na kontrolách: stavba stanu, plížení, hod kriketovým míčkem,
odhad vzdálenosti, vázání uzlů, lanová lávka, orientace mapy, azimutové úseky,
poznávání dřevin, znalost turistického a topografického značení, znalost kulturně pozoruhodných míst. Soutěží dvojice žákovských kategorií dívčích a chlapeckých, jednotlivci v kategoriích dorosteneckých a dospělých mužských a ženských. Vítězové se vyhlašují v každé kategorii. Závod je postupový. Podle pravidel
TZ postupují ti nejlepší. Podrobné informace jsou na www.turisticky-zavod.cz.
V Krajském poháru TZ 2002 Jihomoravského kraje zvítězili Novolískovečtí v několika kategoriích. Michal Horák a Ivo Stejskal z Nového Lískovce se dokonce
stali mistry republiky v kategorii mladších žáků a na mezinárodním mistrovství
byli třetí. Budete je následovat? TZ organizují Turistické oddíly mládeže pro nejširší veřejnost. Garantem TZ pro Jihomoravský kraj je vedoucí TOM Horolezčata
Miloš Stejskal z Nového Lískovce, Lesní 5, tel. 541 147 512 nebo 541 147 519. Co
zbývá dodat? Snad jem termíny a místa startu závodů Jihomoravského kraje pro
rok 2003: 30.3. Brno, Pisárky, u Antrophosu, 5.4. Brno, Bohunice, Netroufalky za
internátem zdravotních sester, 27.4. Brno, Kníničky, U Boudy. Přihlášky vždy na
místě startu do 10hod. Přijďte si zazávodit!
Star.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVÁŽNÁ 9
zve všechny rodiče, zájemce, přátele školy, bývalé žáky na den otevřených dveří,
který připravujeme na den 23. dubna 2003 v době od 16.00 hod do 18.00. Budou
otevřeny a přístupny všechny prostory školy včetně školního pozemku a naučné
stezky. Budete všichni vítaní!
Mgr. Marie Vaňková, ředitelka školy

Základní umělecká škola Františka Jílka,
Brno, Vídeňská 52
Přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2003/2004 se konají
v termínech:
31. března, 1. a 2. dubna 2003 od 15.00 hod. do 18.00 hod.
Náhradní termín: 15. dubna 2003 od 15.00 hod. do 18.00 hod.
Obor hudební, výtvarný a literárně dramatický:
ZUŠ Fr. Jílka – Vídeňská 52.
Obor taneční: ZUŠ Fr . Jílka – Vídeňská 85.
Další pracoviště jsou umístěna v městských částech:
Brno-Nový Lískovec, Čtvrtě 5
Brno-Bohunice, Bohuňova 27
Amerlingova 2
Bmo-Žebětín, Křivánkovo nám. 11
Podrobnější informace o zkouškách je možné získat na internetových stánkách:
www.volweb.cz/zusjilka
nebo na telefonních číslech:
543 213 764 – vždy ve středu od 15.00 do 17.00 hod. (pro obor hudební)
543 212 956 – vždy ve čtvrtek od 15.00 do 17.00 hod. (pro obor taneční, výtvarný
a literárně dramatický).

ODEZVA NA „VÁNOČNÍ JARMARK“
NA ZŠ KAMÍNKY 5
V předešlém čísle Lískáčku jsme psali o uspořádání „Vánočního
Jarmarku“ na naší škole. Také jsme psali o výtěžku sbírky na konto
„Brněnského krokodýlka“. Velice nás potěšilo, že tato aktivita dětí
nezůstala bez odezvy a pan ředitel Masarykova onkologického ústavu
v Brně Doc. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. poslal dětem prostřednictvím vedení školy poděkování za jejich aktivitu.
Také ani regionální tisk nenechal bez povšimnutí tuto akci a tak si
dovolujeme podělit se o naši radost z toho, že akce našich žáků a učitelů nevyzněla naprázdno.
Za žáky a učitele
Mgr. Pavel Petr, ředitel školy
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Vážení občané,

dovolujeme si Vás upozornit na změny v platbách pojistného na veřejné
zdravotní pojištění, které nastaly po 1. lednu 2003, a týkají se samoplátců,
tj. osob samostatně výdělečně činných a osob bez zdanitelných příjmů.
• byla zvýšena minimální mzda z částky 5 700 Kč na částku 6 200 Kč
• osoby bez zdanitelných příjmů (to jsou osoby s trvalým pobytem na
území ČR, za které není plátcem pojistného zaměstnavatel ani stát, ani
nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost) jsou povinny od platby
pojistného na zdravotní pojištění za měsíc leden 2003 (připomínáme,
že splatnost této platby byla do 10. února 2003), zvýšit pojistné z dřívějších 770 Kč na 837 Kč.
• osoby samostatně výdělečně činné, které zahajují samostatnou výdělečnou činnost v roce 2003 a také ty, které podle Přehledu za rok 2001
platily zálohy nižší než 837 Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven
minimální vyměřovací základ, jsou povinny od platby zálohy za měsíc
leden 2003 platit zálohy ve výši 837 Kč.
S blížícím se 31. březnem je také nutno připomenout, že nejpozději do
tohoto data jsou povinny podat daňové přiznání osoby samostatně výdělečně činné, které nemají daňového poradce. Nejpozději do osmi dnů po
podání daňového přiznání jsou pak osoby samostatně výdělečně činné
povinny podat příslušné zdravotní pojišťovně, resp. všem zdravotním pojišťovnám u kterých byly v průběhu rozhodného období – roku, pojištěny,
vyplněný formulář „Přehled ..“ spolu s dokladem o dni podání daňového
přiznání. Upozorňujeme, že i v případě, že osoba samostatně výdělečně
činná není povinna dle zvláštního právního předpisu podat daňové přiznání, je přesto povinna podat vyplněný formulář „Přehled..“ nejpozději
do 8. dubna.
Vážení občané a pojištěnci VZP ČR,
rádi Vás uvítáme na našem pracovišti na Benešově ul. č. 10, kde Vám
pracovníci oddělení registrace ochotně pomohou radou i s případným
vyplněním příslušných formulářů a to v úředních hodinách: Po, St 8.00–
17.00; Út, Čt 8.00–15.00; Pá 8.00–13.30. Můžete nás kontaktovat na tel.č.
542 535 111, odd.reg. 542 535 411, fax 542 535 353
Komerční prezentace

Komerční prezentace

Velkoobchod a maloobchod zabezpeþením objektĤ a automobilĤ
Výhradní dovozce spotĜebních baterií OXEL pro ýR a SR

OXEL – baterie
Prodejna malo i velkoobchod
Nabízíme sortiment spotĜebních baterií OXEL:
alkalická tužková baterie LR6 – 12,70 Kþ, alkalická mikrotužka
LR03 – 12,80 Kþ, alkalická 9V baterie 6LF22 – 14,40 Kþ (akce
do vyprodání zásob), velký monoþlánek R20 – 10,70 Kþ, malý
monoþlánek R14 – 7,60 Kþ, tužková baterie R6H- 24,90 Kþ
za balíþek 10 ks, tužková baterie R6S – 3,80 Kþ, mikrotužka
R03 – 4,20 Kþ, 9V baterie 6F22 – 14,40,- Kþ, plochá baterie
3R12 –18,90, nabíjecí tužková baterie 1100mAh – 500 cyklĤ
nabití – 49,- Kþ (akce do vyprodání zásob) knoflíkové lithiové
baterie 3V – 12,10 Kþ

nabízí:
- autoalarmy (Crimestopper, Enforcer, Jablotron, Eaglemaster), centrální
zamykání s DO
- imobilizéry i dálkovČ ovládané, el. stahování oken i originál
- konektory, pojistky, relé, spínaþe, sirény, reproduktory, prĤchodky atd.
- pĜíslušenství k mobilním telefonĤm, hands free, baterie, pouzdra

Naše ceny: centrální zamykání univerzální 1 487 Kþ, centrální
zamykání s DO 2 969 Kþ, autoalarm Eaglemaster EM 5200 2671 Kþ,
autoalarm Jablotron CA320 4 066 Kþ, mechanické zajištČní Ĝadící páky
5 200 Kþ, pískování oken 490 Kþ, hands free univerzální 1 208 Kþ,
hands free originál Nokia 5110/6110/6210/7110 – 4 200 Kþ.

POZOR – uvedené ceny jsou vþetnČ DPH
Oblá 83, tel.: 547 246 854, mobil: 606 95 96 69,
po – pá 8.00 – 16.30 prodejna Auto Top

Funkci zabezpeþení automobilĤ a bezdrátového zabezpeþení objektĤ si
mĤžete otestovat na zkušebních panelech v naší prodejnČ na ulici Oblá 83.

atcentrum@volny.cz, www.atcentrum.cz, www.oxel.cz
Komerční prezentace

Oblá 83, tel.: 547 215 109, po – pá 8.00 – 16,30
Komerční prezentace

LÍSKÁČEK 3/2003
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ZŠ Kamínky 5

NOVÉ SLUŽBY • NOVÉ SLUŽBY • NOVÉ SLUŽBY

ZÁMEČNICTVÍ - BRUSIČSTVÍ fa JA-KO
Prodejna Svážná 28
Upozorňuje obyvatele,
že tato provozovna bude od 28. 3. do 28. 4. 2003
uzavřena.
Otevírací doba bude obnovena od 29. 4. 2003.
Děkujeme za pochopení.

Kabelová televize za 1/2,
Internet výrazné slevy,
Připojení za 1,– Kč.
Tel.: 604 215 250

ZPRACOVÁNÍ
JEDNODUCHÉHO,
PODVOJNÉHO
A MZDOVÉHO
ÚÈETNICTVÍ.
Mobil: 603 471 835

Opravna obuvi
Oblá 67 – za poštou
Po – Čt: 10.00 – 17.00 hodin
Pá: 10.00 – 14.00 hodin

Telefon: 728 538 144

RK hledá k prodeji a pronájmu byty,
RD a chalupy v Brně a okolí 40 km.
Tel. 606 732 532, 602 850 888
JEDNIČKA VE STAVEBNÍM SPOŘENÍ

INFORMAČNÍ
A PORADENSKÉ
CENTRUM

ČESKOMORAVSKÉ STAVEBNÍ SPOŘITELNY, a.s.
• Bezplatné poradenství v oblasti
stavebního spoření pro občany
a právnické osoby
• Projekt stavebního spoření na
míru včetně uzavření prvotní
smlouvy
• Státní podpora 25 % z ročních
úspor, max. 4 500 Kč ročně
• Vyřizování meziúvěrů a úvěrů
• Každý, kdo uzavře smlouvu
obdrží dárek

Po-Pá 10.00 – 18.00 hod.
Adresa: Informační a poradenské centrum Petra Křivky 1a,
OD Albert, 634 00 Brno-Nový Lískovec,
Tel.: 547 211 008, 724 236 383,
e-mail: ipc-novy-liskovec@cmss-oz.cz

PLASTOVÁ OKNA
VÝROBA A MONTÁŽ – RYCHLE, LEVNĚ, KOMPLETNĚ
(zednické zapravení, likvidace starých oken, zpracování nabídky zdarma)
PLASTIKOV s.r.o.
Kontakt: M. Kosík, tel.: 547 211 038, 777 567 885

MUDr. PAVEL OVÍSEK
ušní, nosní, krční ambulance
Brno-Nový Lískovec, Úpatní 58
Telefon: 547 352 665
Mobil: +420 723 351 446
Ordinační doba:
v pondělí a ve středu
8.00–12.00, 13.30–17.00 hodin
v úterý, ve čtvrtek a v pátek
8.00–12.00, 13.30–15.00 hodin
Poskytuji pohotovost denně po telefonické domluvě do 21 hod.
(nadstandardní péče). Ošetření možné i bez doporučení
praktického lékaře.

Jiří Nový,
Labská 5, 625 00 Brno

Opravy
aut. praček
Tel. 547 354 025
602 561 263

LÍSKÁČEK – zpravodaj Městské části Brno-Nový Lískovec • Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec • registrováno pod č. MK ČR E 12115 • Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Dubská, redakční rada: Petr Nimrichter,
Mgr. Marie Vaňková, Ilona Zaorálková, Jiří Faber, Mgr. Denisa Kittnerová, Oldřich Bartoš • Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. • Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. • Vychází
nákladem 4 800 ks • GraÞcká úprava Oldřich Bartoš, počítačová sazba – bartos@mbox.vol.cz • Tisk zajišťuje SEPES PROMOTION spol. s r. o. • Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, 634 00 Brno,
tel./fax: 547 211 334, inzerce tel.: 547 354 622, zaoralkova@nliskovec.brno.cz.

9

LÍSKÁČEK 3/2003

různé

ŽIJÍ MEZI NÁMI...
Vážení čtenáři, touto novou nepravidelnou rubrikou vám
chceme představovat zajímavé osobnosti žijící s námi v Novém
Lískovci. Kritériem výběru není pouze jejich mediální věhlas, ale to,
že se zabývají zajímavými a prospěšnými činnostmi a aktivitami.
O několika takových spoluobčanech víme my, ale určitě i vy víte
o někom, koho by bylo vhodné představit ostatním. Budeme rádi,
když nám o nich napíšete. Koneckonců tento úvodní článek nám
také přišel poštou
KDYBY HRÁL FILIP OSPALÝ NA HOUSLE TAK MÁ ZADĚLÁNO NA
INVALIDNÍ DŮCHOD

EVROPSKÝ ŠAMPIÓN V TRIATLON
TRÉNUJE V LÍSKOVECKÉM TUNELU
Do plného tréninku se po silvestrovském zranění pomalu zapojuje jeden z nejlepších triatlonistů na světě Filip Ospalý. Při přípravě menu posledního dne starého roku si totiž nešťastně závodník brněnského Olympo Teamu zapíchl nůž do dlaně levé ruky. Centimetrová rána způsobila
přetržení šlachy k prostředníčku a dodnes nemůže Filip ohnout posledním článkem tohoto prstu. Podle lékaře už to zřejmě lepší ani nebude.
Pokud by Ospalý nebyl vynikajícím sportovcem, ale kupříkladu našel
zálibu ve hře na housle, pobíral by dnes již zřejmě invalidní důchod. Filip
tak v současné době dochází na rehabilitaci alespoň se záměrem, aby se
zacelila jizva a mohl pevně držet řidítka na kole. „V samotném tréninku
mi to naštěstí nevadí, proto se připravuji stejně, jako každým rokem
v tuto dobu, „tvrdí česká triatlonová jednička. Ospalého trénink je v současné době zaměřený na silovou část. V dopoledních i odpoledních hodinách tráví vždy po sto dvaceti minutách v bazénu s plavci Komety, me-

Halový přebor žactva v atletice
V sobotu 15. února 2003 se uskutečnil již čtvrtý ročník halového
přeboru žactva v atletice. Přebor pořádal atletický oddíl Moravské
Slávie Brno ve spolupráci se sportovní agenturou Bač line sport v nově
zbudovaném běžeckém koridoru Sportovního centra Oblá 51c. Celková
délka dráhy s umělým povrchem bude po dokončení koridoru plných
199 metrů a jeho součástí bude také kvalitní dálkařské a trojskokanské
doskočiště. Vznikne tak nejdelší krytá dráha s umělým povrchem v ČR.
Protože se jenalo o první ročník na novém sportovišti, byly vypsány
pouze běžecké disciplíny. Účast byla poměrně hojná, z celkového počtu
30 se podařilo obsadit 28 vypsaných kategorií, celkem se proběhlo 187
startů. Soutěžilo se v běhu na 60 m, 60 m překážek a ve vytrvalostním
běhu délkově uzpůsebeném jednotlivým věkovým kategoriím (200 m,
400 m, 800 m, 1000 m). Závodníky a závodnice přišli podpořit jejich rodiče, prarodiče, příbuzní a kamarádi, takže na závodišti panovala příjemná
atmosféra plná sportovního zápolení a povzbuzování.
Na závěr přišlo samozřejmě vyhlášení vítězů. První tři závodníci
v každé kategorii obdrželi medaile a diplomy, které jim předala česká
olympionička Šárka Kašpárková. Již tradičně byl také oceněn nejlepší
výkon přeboru zvláště u děvčat a u chlapců. Mezi děvčaty získala toto
ocenění Hanka Prochová (1996) výkonem 10,1 s v běhu na 60 m a mezi
chlapci patřil k nejlepším výkon Bohumila Bětuňáka (1990), který zabě-

zitím ještě stihne posilovnu, běh, celkem to tedy denně dělá pět až sedm
hodin plné zátěže pětkrát v týdnu. Následuje den volnější a čtyřiadvacet
hodin odpočinku. Zatímco čtyřikrát týdně míří Filip do terénu, nejčastěji
přes brněnské Kohoutovice a Žebětín, čas od času si zpříjemní přípravu
v „podzemí“ Nového Lískovce, Kamenného vrchu. Zde mají sportovci
v tak zvaném tunelu možnost běhat na umělém povrchu v mnohem
přijatelnějších klimatických podmínkách než jaké panují venku. I když
má dráha ve spojovací chodbě, pod objekty mateřské školky, „pouze“ sto
třicet metrů (měla by být co nevidět prodloužena) využívá tuto možnost
nejen zástupce Olympo Teamu, ale i atleti. Kolo zatím odpočívá. „V tomto počasí nejsem zvyklý na něm jezdit, ke slovu přijde až na soustředění
reprezentace, které bude ve Španělsku od poloviny března.“ Právě na
kolo bude zaměřena příprava u Barcelony, zkrátka ale nepřijde ani běh,
či plavání. „Velká výhoda je v tom, že na takovémto soustředění může
člověk jen trénovat, spát, jíst, odpočívat, nemusí se starat o jiné záležitosti. Před snídaní přes hodinu plaveme, dopoledne je ještě na pořadu tři
čtyři hodinky kolo a po odpočinku se navečer běhá.“ První závody má
Filip naplánovány na 25. května v Miláně, kde se uskuteční jedna část ze
Světové série, o týden později se představí domácím divákům při EKOL
SUPERPRESTIGE, kde rovněž nebudou chybět závodníci světové špičky.
Hlavním cílem Ospalého je úspěch na červnovém mistrovství Evropy,
které se po roce vrací opět do Karlových Varů a v druhé půlce sezóny
objetí co možná největšího počtu světových závodů a získání bodů do
olympijského kvalifikace. „Vloni jsem na šampionátu starého kontinentu
získal stříbro, předloni to bylo právě v Karlových Varech zlato a byl bych
rád nejen já, kdyby to byl opět kov nejcennější. Bude to však nesmírně
těžké. Bohužel, letošní mistrovství světa je naplánováno na Nový Zéland
až na prosinec. Je to pro mě nevyhovující termín, v současné termínové
listině ho zatím nemám a s největší pravděpodobností šampionát letos
vynechám.“
Petr Podroužek

