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Motto: Lidé nejvíc odsuzují právě slabosti, kterým sami nejsnáze podlehnou.

Popelnice na ulici
Třetí téma, kterému se nyní budeme
v našem zpravodaji věnovat, se rovněž dotýká našeho každodenního života. Nejen
toho, jak máme doma a na ulici čisto, ale
také kolik za to zaplatíme z našich kapes
a jestli s tím můžeme sami něco udělat.
Nakládání s odpadem je téma, které hýbalo
před 20 lety celou západní Evropou. Ukázalo
se totiž, že konzumní společnost produkuje
takové množství odpadů, často s nebezpečnými vlastnostmi, že jejich likvidace vážně
ohrožuje životní prostředí. To působí na
zdraví obyvatel, jakost potravin a zpětně se
tak vlastně lidem vrací jejich nezodpovědný
přístup k okolí. Navíc likvidace následků stojí
obrovské peníze. Proto v Evropské unii nyní
platí takové zákony a předpisy, které kladou
důraz jednak na třídění jednotlivých složek
odpadů a jejich zpětné využívání – tím se šetří
přírodní zdroje a suroviny. Stále více se legislativa obrací i do oblasti spotřebitelské – výrobci jsou nuceni hledat takové materiály pro
výrobky a jejich obaly, které co nejméně zatěžují životní prostředí a dají se znovu využít.
V České republice jsme se velmi brzy naučili
lákavé spotřebě, ale následky zatím jsou řešeny
jen pomalu a prosazování zákonů, které by
zvýhodnily třídění a recyklaci před ukládáním
na skládky stále naráží na odpor skládkové

Zahrady a pálení
Je tady jaro a začaly práce na zahradách. Mnoho
občanů řeší otázku, co s vyhrabanou trávou, větvemi
po ořezu stromů a dalším materiálem ze zahrádek.
Problém je o to složitější, že v letošním roce majitelé
zahradních chat neplatí poplatek za komunální
odpad z této nemovitosti, proto město letos zrušilo
rozmisťování odpadních nádob v zahrádkářských
koloniích. Důvodem bylo právě to, že zahrádkáři
odmítali platit poplatek dvakrát a tvrdili, že vlastně
žádný odpad neprodukují, neboť všechno zkompostují a zbytek odnesou do popelnice v místě bydliště.
V praxi, projdeme-li okolí zahrádkářských osad
v Novém Lískovci, vidíme často perfektně udržované zahrady, ale za plotem, na obecním je to podstatně horší. Přitom většinu zahradních zbytků lze
dobře zkompostovat a získat tak levné a ekologické
hnojivo. Větve a dřevo, které nelze zkompostovat,
lze spálit za následujících podmínek.
Na základě rozhodnutí Zastupitelstva městské
části Brno-Nový Lískovec lze na území MČ Nový
Lískovec spalovat suché rostlinné materiály v pátek

a průmyslové lobby. Výsledkem je stav, že za
stále větší množství komunálních odpadů
a větší náklady na jejich likvidaci zodpovídají
města a obce a občané platí stále víc, aniž mají
možnost situaci výrazně ovlivnit.
Rok 2002 byl prvním rokem, kdy občané
za odpad platili místní poplatek, tedy platbu
na hlavu a ne podle toho, kolik kdo měl přistaveno odpadových nádob. Město nemělo
příliš na výběr, protože zavedení poplatku
ukládal zákon. Zákon, který městům ukládal
od občanů vybírat za komunální odpad tyto
platby, byl od počátku pod palbou kritiky,
že nebude motivovat k třídění, ale také měl
hodně obhájců. Místní poplatek měl zavést
stav používaný v mnoha evropských městech,
že úhrada za provoz systému nakládání s komunálním odpadem je vlastně formou místní
daně. V roce 2002 tak občané Brna zaplatili
poprvé poplatek jednotně ve výši 493 Kč na
osobu. Mezitím byl zákon opět změněn, a to
tak, že nyní umožňuje obci (městu) aby si
samo zvolilo, jakým způsobem budou občané
za odpad platit.
Brno nyní prověřuje, který způsob je vhodnější. V roce 2003 budou občané ještě platit
poplatek, a to ve výši 500 Kč.
Nakládání s komunálním odpadem je
vlastně veřejná služba, kterou si lidé platí. Mají
tedy právo vědět, kolik stojí nakládání s odpady, jak se s nimi ve městě zachází a kde končí
jednotlivé složky. V roce 2002 stál celý systém
od 14.00–18.00 hodin a v sobotu od 8.00–12.00 hodin za těchto podmínek:
– pálení suchých rostlinných materiálů lze pouze
na soukromých pozemcích nebo na pozemcích
pronajatých, sloužících jako zahrady a to s max.
ohleduplností vůči okolí a sousedům
– k pálení odpadu rostlinného charakteru je povolena jen dřevní hmota z prořezu stromů, keřů,
suché listí, suché rostlinné zbytky a to systémem
postupného přidávání tohoto odpadu na hranici
tak, aby okolí nebylo nadměrně zatěžováno kouřem – uvedené materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami
Nesmí se spalovat plasty, pneumatiky, dehtová
lepenka, papír, textil, příp. další odpad z domácností a chovu drobného zvířectva!
V souladu s § 3 odst.5 zák. č. 86/2002 Sb. (zákon
o ovzduší)
– v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo
v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat
jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž
uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.
OVŠ

zdarma
Aurelius Victor

276 milionů korun. Z toho 193 miliónů činí
poplatek od občanů, 11 miliónů město získá
za vytříděné složky a zbytek musí doplatit
z rozpočtu města, tedy z daní všech.
Městská část nevybírá poplatek a má jen
omezenou možnost, jak nakládání s odpady ovlivnit. Především by měla občanům
poskytovat dostatek informací, jak odpady
třídit, kam s nebezpečnými a objemnými
složkami komunálního odpadu a dohlížet na
kvalitu služeb, které město prostřednictvím
odpadových firem poskytuje. V tomto čísle
se jednak dočtete, kam s tříděným odpadem
v Novém Lískovci, co dělat při přeplňování
popelnic, jak funguje sběrné středisko, jak
sami můžeme ovlivnit množství odpadu,
o černých skládkách a další informace. Stejně,
jako minulé téma pejsků, i zde hodně záleží
na ohleduplnosti a vzájemném respektu,
pokud chceme mít naši městskou část hezkou.
Jana Drápalová, statostka

Jaká témata nás čekají v dalších číslech?
Květen – Parkování nejen v sídlišti
Červen – Nástrahy prázdnin
Dvojčíslo červenec–srpen – vyjde v srpnu
– Školství – chceme vám přestavit školy a předškolní zařízení v Novém Lískovci, zveřejnit dobré i špatné zkušenosti učitelů a rodičů.
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
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informace z radnice
zprávy z rmč
Ze dne 12. 3. 2003
Rada městské části Brno-Nový Lískovec
– ustanovila pracovní skupinu, kterou pověřila
jednat se SBD Družba ohledně harmonizace
postupu při regeneraci domů
– doporučila ZMČ schválit podání žádosti do
ZMB o schválení dlouhodobých úvěrů na
regeneraci domů Kamínky 25–35 v celkové
výši 35 mil. Kč.
– uložila zaslat žádost o dotaci ve výši 115 tis.
EUR na regeneraci domu Oblá 14 Kommunalkredit Austria AG
– vzala na vědomí informaci k realizaci doskočiště u obj. Oblá 51c
– schválila termíny blokového čištění komunikací včetně zálivů a parkovišť
– uložila řešit s projektantem umístění hygienických sáčků na psí exkrementy v rámci
projektové dokumentace k regeneraci panelového sídliště na doplnění mobiliáře
– projednala bytové a nebytové záležitosti
(přechod nájmu bytu, žádosti o povolení stavebních úprav v bytech, pronájem, přidělení
2 bytů)
– doporučila ZMČ schválit rozpočtové opatření
č. 4/2003
– jmenovala nové členy do komisí RMČ: pana
Aloise Lovásika členem KŽP, pana Martina
Škodu členem stavební komise, paní Danu
Tesařovou členkou kulturní komise

– neschválila úhradu nákladů na provoz veřejných parkovacích ploch společnosti AHOLD
– doporučila ZMČ schválit podání žádosti na
Zastupitelstvo města Brna o odkoupení bývalé prodejny Albert z úrovně města Brna
– doporučila ZMČ schválit podání žádosti
o rozložení splátek půjčky na dofinancování
Lávky přes ulici P. Křivky do konce roku 2004
(2x á 850 tis.)
Ze dne 26. 3. 2003
z mimořádného zasedání
– doporučila ZMČ schválit změnu budoucího
kupujícího pozemku pro výstavbu rodinného
domu v lokalitě Kluchova
– doporučila ZMČ schválit dodatky č. 2 ke
Smlouvám o budoucích kupních smlouvách
na pozemky pro výstavbu rodinných domů
v lokalitě Kluchova - uzavření kupních smluv
po vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu příjezdové komunikace z ulice Kluchova

zprávy ze zmč
Ze dne 26. 3. 2003
Zastupitelstvo městské části Brno-Nový Lískovec
– jednalo o způsobu financování regenerace
panelových domů Kamínky 25, 27, 29 a Kamínky 31, 33, 35
– odsouhlasilo prodej pozemků p.č. 969/3, 1137
a 1138 v k.ú. NL
– schválilo řešení dokumentace Regulačního
plánu Brno-Červený kopec

Informace k vyúètování služeb za rok 2002
Do konce měsíce dubna roku 2003 obdrží
nájemci obecních bytů městské části Brno-Nový
Lískovec protokol vyúčtování zálohových plateb
za služby poskytované v souvislosti s užíváním
bytů. Jedná se o vyúčtování záloh na teplo, ohřev
teplé užitkové vody a ostatních služeb spojených
s užíváním bytů za rok 2002.
Z předloženého protokolu bude patrný způsob rozúčtování jednotlivých služeb (dle počtu
osob, nebo m2 podlahové plochy, atd.), náklady
na fakturační místa, podíl na zúčtovatelnou jednotku (byt). Dále jsou zde uvedeny předepsané
zálohy v daném období, oproti nim náklady,
případně dluhy, a z toho vyplývající celkový
nedoplatek či přeplatek.
Vodné a stočné (studená voda)
– celý náklad na spotřebovanou vodu je rozdělen mezi konečné spotřebitele poměrně podle
náměrů instalovaných bytových vodoměrů.
Teplo – vytápění
– 40 % nákladu na vytápění je rozděleno v poměru otápěných podlahových ploch jednotlivých bytů, tzv. základní složka, 60 % nákladu
v poměru měřičů, tzv. spotřební složka.
Teplá voda (TUV)
– 30 % nákladu na ohřev TUV je rozděleno
v poměru podlahových ploch jednotlivých

bytů, tzv. základní složka, 70 % nákladu
v poměru bytových vodoměrů, tzv. spotřební
složka.
Vodné pro TUV
– náklad na spotřebovanou vodu, použitou
k poskytování teplé užitkové vody, se rozdělí
mezi konečné spotřebitele poměrně podle
náměrů instalovaných vodoměrů.
Upozornění: součet spotřeb všech bytových vodoměrů je zpravidla menší, než údaj
spotřeby na hlavním domovním (fakturačním)
vodoměru. Neumožní-li konečný spotřebitel
odečet měřičů tepla, resp. bytových vodoměrů,
bude spotřeba určena výpočtem a navíc v případě tepla může být spotřební složka povýšena
1,6násobkem oproti průměru, v případě teplé
vody může činit spotřební složka trojnásobek
průměrné hodnoty spotřební složky v zúčtovací
jednotce (domě)!
Úklid, elektřina ve spol. prostorách – náklady jsou rozúčtovány v poměru počtu členů
domácností.
Výtah – náklady jsou rozúčtovány v poměru počtu členů domácností od třetího podlaží
nahoru.
Společná televizní anténa (STA) – náklady
na provoz a údržbu STA jsou rozúčtovány rov-

– schválilo rozpočtové opatření č. 3 a 4/2003
– schválilo poskytnutí neinvestiční dotace pro
TJ SOKOL NL ve výši 200 tis. Kč
– schválilo poskytnutí neinvestiční dotace
Sdružení zdravotně postižených ve výši
45 tis. Kč
– schválilo podání žádosti na ZMB na rozložení
splátky poskytnuté půjčky ve výši 1,7 mil. Kč
na dofinancování lávky přes ulici P. Křivky na
dvě části se splatností do konce roku 2004
– projednalo informace z výboru kontrolního,
finančního a výboru pro regeneraci panelového sídliště Kamenný Vrch
– provedlo úpravy ve schváleném Jednacím
řádu ZMČ
– schválilo odeslání žádosti do ZMB o odkoupení bývalého objektu Albert z úrovně města
Brna
– schválilo změnu budoucího kupujícího pozemku pro výstavbu rodinného domu v lokalitě Kluchova
– schválilo dodatky č. 2 ke Smlouvám o budoucích kupních smlouvách na pozemky pro
výstavbu rodinných domů v lokalitě Kluchova – uzavření kupních smluv po vydání kolaudačního rozhodnutí na stavbu příjezdové
komunikace z ulice Kluchova
– zvolilo paní Radmilu Pacalovou a Mgr. Pavla
Petra za členy finančního výboru ZMČ
– vzala na vědomí Petici občanů Nového
Lískovce na podporu výstavby fotbalového
hřiště
Taj.
ným dílem mezi všechny byty, které jsou připojeny (a to i v případě, že STA neužívají).
Všeobecné informace
K předloženému vyúčtování je možno uplatnit připomínky nejpozději do 21 dnů od jeho obdržení. V případě oprávněných reklamací bude
zpracováno opravné vyúčtování. Připomínky
došlé po tomto termínu již nebude možné akceptovat a konečná verze vyúčtování bude předána
poště k realizaci.
Bližší informace můžete získat u správce
bytového fondu EZRA reality, s.r.o., Oblá 75a,
Brno-Nový Lískovec, tel 547 241 114.
F.R.

Očkování
psů
Očkování psů proti
vz t eklině
se bude konat dne
17. 4. 2003 od 16 do 18 hod.
na hřišti
z a restaurací OKRUH
(Rybnická ulic e).

3

LÍSKÁČEK 4/2003

aktuálně
Parkování v Aholdu
Vážení občané, jak jistě víte, na podzim roku 2002 bylo dokončeno
a slavnostně otevřeno obchodní středisko Albert v naší městské části
a zároveň byla zprovozněna parkovací místa ve spodním podlaží budovy.
Těchto 110 parkovacích míst je přístupno 24 hodin veřejnosti zdarma, tak,
jak to bylo zakotveno do smluv se společností AHOLD Czech Republic a.s.
Koncem roku se ale na naši městskou část obrátili zástupci společnosti
s žádostí o uzavření dohody na úhradu části provozních nákladů, spojených s provozem garáží a koncem března jsme obdrželi „vyúčtování“
za tři měsíce provozu v roce 2002 ve výši 106 tis. Kč. V době, kdy byly
schvalovány nájemní smlouvy a smlouvy o budoucích smlouvách kupních
na pozemky pod plánovanou prodejnou (tj. v minulém volebním období),
nebylo zastupitelstvo městské části o placení provozních nákladů garáží
společností Ahold vůbec informováno. Jedná se o poměrně velkou částku,
za rok cca 400 000 Kč, která by znamenala značnou zátěž pro rozpočet
obce. Rada městské části neodsouhlasila uhrazení požadovaných částek
a zahájila s provozovatelem garáží jednání. V prosinci 2002 byla městská
část rovněž informována o tom, že ještě před dokončením stavby došlo ke
změně vlastníků objektu obchodu. Nový vlastník požádal městskou část
o odkoupení pozemků za stejných podmínek, které byly schváleny zastupitelstvem. Součástí těchto podmínek bylo zřízení věcného břemene, kterým
by bylo zajištěno parkování veřejnosti zdarma po dobu 24 hodin a za toto
věcné břemeno by městská část jednorázově uhradila 1 665 tis. Kč. Zda
a jakou částkou by se městská část podílela na provozních nákladech
garáží, smlouvy neřešily. Změnou vlastníků a tedy i partnerů pro MČ,
vznikla právně komplikovaná situace. Proto zastupitelstvo v březnu
uložilo Radě městské části, aby na základě právního prověření navrhla
možné alternativy a předložila v květnu zastupitelstvu k rozhodnutí.
Parkovací místa v budově Albertu veřejnost využívá. Problémy, které
vznikají tím, že je prostor stále otevřený a prakticky nehlídaný, se daly jistě
předpokládat. Na druhou stranu investor obchodu musel počítat s tím, že
pro povolení stavby musí zajistit normovaný počet parkovacích míst. Navíc oproti normě bylo vybudováno pouze 35 parkovacích míst. Tato fakta
z projektové dokumentace, z vyjádření dotčených orgánů státní správy
a z kolaudačního rozhodnutí znamenají, že povinností investora obchodu
bylo zajistit příslušný počet veřejných parkovacích míst na vlastní náklady.
Pokud by měla městská část ze svého rozpočtu, tedy z peněz všech občanů městské části, na jejich provoz přispívat, měli by se k tomuto vyjádřit
především občané, kterým tato bezplatná parkovací místa byla přislíbena.
Znamenalo by to totiž, že budeme muset ubrat peníze z jiných projektů. Je
to téma kontroverzní, vyvolávající emoce, ale nechceme se vyhýbat jeho řešení. Napište nám prosím své názory do konce dubna, rádi se jimi necháme
inspirovat při konečném rozhodování.
Jana Drápalová, starostka

Místní poplatek
za komunální odpad
Poplatek ve výši 500 Kč za osobu přihlášenou k trvalému pobytu
v Brně je nutno uhradit do 31. 5. 2003, zbývá tedy jen něco přes měsíc do
konce lhůty splatnosti. Upozorňujeme občany, aby platbu v hotovosti neodkládali na poslední květnový týden, kdy se u pokladen tvoří fronty.
Způsoby úhrady:
• poštovní poukázkou, které jsou spolu s formuláři Oznámení společného zástupce k dispozici na úřadech městských částí, na informacích MMB Malinovského 3 a Husova 5, v sídle správce poplatku
Kounicova 67 a Šumavská 33,
• převodem z účtu, na účet č. 156304/5400,
• v hotovosti na pokladně MMB Malinovského náměstí 3 a Šumavská 33.
Pokladní hodiny:
pondělí 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
úterý
8.00 – 12.00, 13.00 – 14.30 hodin
středa 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 hodin
čtvrtek 8.00 – 12.00, 13.00 – 14.00 hodin
pátek
8.00 – 12.00 hodin.
Při každé platbě musíte uvádět jako variabilní symbol rodné
číslo poplatníka, u bezhotovostních plateb uvádějte konstantní
symbol 1318.
Osvobozeni pro rok 2003
– vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, které se nachází
na území města Brna; osvobození se týká fyzické osoby pouze coby
vlastníka
– fyzické osoby hlášené k trvalému pobytu na tzv. úředních adresách.
Informace získáte na www.brno.cz; odkaz Občan, Na úřadě, Poplatek za komunální odpad, na telefonních číslech 549 133 511–13,
549 133 320–22, 549 133 301–3, 549 133 087–90, na pracovišti správce
poplatku Šumavská 33, 9. patro výškové budovy A.
Oddělení správy poplatku za komunální odpad Odboru životního prostředí MMB upozorňuje, že v rámci vymáhání dluhů za
rok 2002 rozesílá platební výměry s navýšením o 30 %. Nebudou-li dlužníci reagovat na platební výměry v daných lhůtách, bude
přistoupeno k exekuci podle zákona o správě daní a poplatků.
Ing. Jiří Němec, oddělení správy poplatku OŽP MMB

ČERNÉ SKLÁDKY
Neinvestiční dotace roku 2003

„Vyhlášení 2. kola“

Zastupitelstvo MČ Brno-Nový Lískovec schválilo na zasedání dne
27. 6. 2002 pravidla pro poskytování neinvestičních dotací z rozpočtu MČ
Brno-Nový Lískovec právnickým osobám. Podle schválených pravidel přijímala podatelna ÚMČ žádosti právnických osob v termínu od 15. 9. 2002 do
31. 10. 2002 (uveřejněno v Lískáčku č. 9/2002).
Vzhledem k tomu, že se jednalo o první takovouto akci MČ, a ne všichni
žadatelé doručili žádosti do konce měsíce října 2002, rozhodlo ZMČ dne
26. 3. 2003 o vyhlášení druhého kola na podání žádostí o neinvestiční dotaci
s termínem ukončení 30. 4. 2003.
Formuláře k vyplnění žádostí o neinvestiční dotace lze vyzvednout opět na
podatelně ÚMČ, Oblá 75a. Bližší informace včetně seznámení s pravidly na poskytnutí neinvestičních dotací Vám budou poskytnuty u tajemníka ÚMČ pana
Nimrichtera, tel. 547 211 338, 547 354 622, e-mail: info@nliskovec.brno.cz
Taj.

Městská část zajišťuje pouze odstraňování černých skládek do 5 metrů
krychlových. Větší skládky na území naší městské části byly v minulosti na
náklady města (několik miliónů korun) odklizeny. Nyní se jedná o likvidaci menších ohnisek, které se městská část snaží v zárodku likvidovat. Jinak
totiž zafunguje zvláštní rys české povahy – touha přihazovat na hromádku.
V roce 2002 stála městkou část tato „prevence“ více než 70 000 Kč. Především se jedná o věci odložené mimo popelnice. Je tedy vidět, že i když je
sběrné středisko odpadů na ul. Oblá v provozu již celý rok, někteří občané
stále spoléhají na to, že odložený odpad u kontejnerových stání bude odklizen pracovníky provádějící údržbu v naší MČ. To nás však stojí nemalé peníze z rozpočtu, proto apelujeme na občany – využívejte sběrné středisko,
a zbude nám třeba na nové dětské hřiště.

Sbírání odpadků na veřejných plochách a vyvážení odpadkových
košů zajišťují firmy, které zároveň provádí údržbu chodníků, veřejné
zeleně, pískovišť, hřišť, zastávek. Na tyto činnosti bylo v roce 2002 vynaloženo cca 1 630 000 Kč.
OVV
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Kam s ním?
Ptal se v notoricky známém fejetonu Jan Neruda, když potřeboval
vyhodit starý slamník. Dnes už by takový problém neměl, zamířil by
totiž do jednoho ze sběrných středisek. Jedno takové se nachází i v Novém Lískovci, i když pravdou je, že není úplně lehké ho najít.
Nachází se sice na ulici Oblá, takže po několikerém projití této ulice vás
tak jako mne napadne, že to bude asi ta ohrada na kopečku nad začátkem
ulice Svážná. Také pan Miloš Melichar, který v novolískoveckém středisku
pracuje, si postěžoval, že sběrné středisko lidé obtížně hledají a chtělo by to
alespoň jednu ceduli či směrovku. Doufejme, že se brzy dočká, protože koneckonců je tady doba jarních úklidů, při kterých mnozí přistupují častěji
k radikálním řezům a vyhazují věci opravdu nepotřebné a pouze zabírající
místo. Bohužel někteří naši spoluobčané mnohdy i z nevědomosti řeší svou
otázku „Kam s ním či s tím?“ pohozením starých krámů na černé skládky
v lese, což je sice trestné, ale vzhledem ke stavu okrajů některých lesů především na jaře – asi obtížně postihnutelné.

foto Kristýna Vobecká
Takže až budete stát před starou lednicí, televizorem, starým kobercem,
skříní nebo pračkou a nevědět, kam ji uložit, nemusíte dlouho přemýšlet.
Sběrná střediska byla zřízena právě proto, aby umožnila občanům odevzdávat zejména nebezpečný odpad těm, kteří jej profesionálně a zejména
ekologicky zničí. Kromě výše zmíněného můžete do sběrného střediska
odnést např. staré pneumatiky, autobaterie, stavební suť, odpad PVC,
plastové lahve, polystyren, různé chemikálie a asfalt. Do sběrného dvora je
možné odnést i starý textil, železo a papír, ovšem zadarmo.

foto Kristýna Vobecká
Za odložení do sběrného dvora se totiž platí – občané sice až od 50 kg,
ale podnikatelé platí za vše a jelikož už mnohé napadlo, že tedy bude jednodušší chodit obden s menší váhou, tak upozorňuji, že opakovaná návštěva
během sedmi dnů se platí taktéž. Pokud budete chtít do sběrného dvora
odnést odpad, který nebyl upraven a skládá se z několika různých materiálů – např. skleněná okna i s rámem, zaplatíte dvojnásobek. Ale neděste se,
sumy to horentní opravdu nejsou – nejdražší je asi poplatek za „objemný
odpad z domácnosti – netříděný“ – 3 Kč za 1 kg.
Samozřejmě, že sběrný dvůr umístěný uprostřed sídliště je lákadlem
zejména pro pány kluky, takže na zavřených vratech je umístěna cedule
„Šmejdilové, já mám ty vozíky na práci a ne na vaše blbiny!“ A další zajímavosti z našeho sběrného střediska? Na rozdíl od jiných sběrných středisek v Novém Lískovci lidé odevzdávají málo starého papíru, nejvíce naopak
využívají možnosti odložení pozůstatků po rekonstrukcích bytového jádra
a evidentně mnozí o jeho existenci nevědí, protože hážou do kontejnerů
objemné věci, kterým by to mnohem více svědčilo právě na neuvěřitelně
pečlivě uklizeném a čistém pracovišti pana Melichara. A vůbec jsem celou
dobu našeho rozhovoru měla takový zvláštní pocit, jako bych se octla v jedné z knih Bohumila Hrabala, ať zakončíme dalším klasikem.
Provozní doba:
pondělí
zavřeno
13.00–17.00 hod.
úterý
8.00–12.00,
13.00–17.00 hod.
středa
8.00–12.00,
13.00–17.00 hod.
čtvrtek
8.00–12.00,
13.00–17.00 hod.
pátek
8.00–12.00,
13.00–17.00 hod.
sobota
8.00–12.00 hod. zavřeno
neděle
zavírací den
Kateřina Dubská

MOBILNÍ
SBÌR nebezpeèných složek komunálního odpadu v MÈ Nový Lískovec
Ve dnech: 8. dubna, 28. května, 30. července, 30. října
Zastávky
17.15–17.30 h Úpatní – parkoviště naproti č. 58
17.40–17.55 h Petra Křivky – u zastávky MHD Kamínky (parkoviště)
18.05–18.20 h Petra Křivky – u MHD (parkoviště na konečné)
18.30–18.45 h Úřad městské části Oblá 75a
18.55–19.10 h Kluchova č. 7–11 – v místě pod křižovatkou
s ul. Zoubkova.
Mobilní sběr nebezpečných složek proběhne jako obvykle. Sběrové vozidlo s odbornou obsluhou přijede na určené stanoviště a ohlásí
se znělkou z ampliónu. Níže uvedené nebezpečné složky komunálního odpadu přineste v určené době osobně, neodkládejte je na stano-

vištích. Sběr je pro občany prováděn zdarma nikoliv pro podnikatele
s firemním odpadem.
Co se sbírá:
barvy, laky, tmely, mořidla, lepidla, vývojky, ustalovače, barviva, bělidla, oleje a maziva, akumulátory, monočlánky, ředidla, rozpouštědla,
kyseliny, louhy, obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, zářivky
a úsporné žárovky, teploměry, postřikové látky, pesticidy, tonery, staré
nepotřebné léky, kosmetika – odlakovače, přelivy, laky atd.
Nebezpečné složky komunálního odpadu zásadně nespalujte, neukládejte na volné plochy ani do země!
Mimo uvedené termíny mobilního sběru je možné nebezpečné
složky komunálního odpadu odložit v nejbližším sběrném středisku
odpadů.
OVŠ
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O třídění odpadu jsem začala poprvé uvažovat před několika lety, kdy
jsme začali ve velkém nakupovat nápoje v jednorázových PET lahvích
a tím pádem se dostali do problémů se stále plnou popelnicí. Když jsem
si představila, kolik popelnic takto přetéká právě díky nevratným PET
lahvím, začala jsem uvažovat nad tím, jak k tomu přijde příroda, když
výrobce a prodejce se nemusí starat o to, kde skončí jimi vyprodukované
a prodané obaly, za které platí pouze zákazník při nákupu a pak ještě jednou při úhradách za odvoz odpadků a pak ještě jednou z daní, kdy hradí
provoz komunální spalovny odpadu. V té době na území Brna neexistovaly nádoby, kam by se tyto PET lahve daly odkládat pro následující recyklaci a jediné místo pro jejich odložení kromě popelnic byla sběrná střediska,
ovšem tam nás mnoho nejezdilo, protože o této možnosti ani nevědělo.
Dnes je situace o něco lepší, nádoby na PET lahve můžete najít u každého
supermarketu, výrobce je ze zákona povinen zajistit alespoň částečnou
recyklaci svých obalů, mnoho lidí se vrací k vratným obalům. Ale stále
máme, co se třídění odpadů a vůbec přístupu ke svým odpadům a jejich
následujícímu osudu týče, oproti našim především západním sousedům co
dohánět. A proto je dobře, že se tříděním odpadu zabývají i školy a občas
zásadně suplují roli rodičů ve výchově k ekologickému myšlení. Příklady
ze školských zařízení v Novém Lískovci a jejich dobré i špatné zkušenosti
s odpadem následují:

Mateřská škola Vážka
Naše MŠ začala se sběrem odpadů již hodně dávno. Kdysi jsme, zřejmě jako
většina škol, začínali se sběrem papíru. Měli jsme pro to ideální podmínky,
neboť hned vedle naší školy byla výkupna sběrných surovin. Před několika
lety však byla uzavřena a my jsme si mohli jen povzdechnout spolu s klasikem
–„Kam s ním?“ Nemáme prostory, kde bychom skladovali větší množství
papíru, a tak nám občas vypomohou ochotní rodiče, kteří papír odvezou. To
je ovšem jenom provizorní řešení. O něco později než papír jsme začali sbírat
i hliník. Děti nosí z domu víčka od jogurtů, obaly od čokolád, plechovky od
nápojů a pod. V tomto případě známe opět jen jediné řešení. „Odchytit“ ochotného rodiče a požádat ho, zda hliník odveze do sběrny na Vídeňské ulici.
Pokud jsme sběrem hliníku a dříve i papíru „vydělali“ nějaké finanční prostředky, vždy jsme je věnovali brněnské ZOO jako příspěvek na péči o želvičku.
Děti tedy od začátku věděly, proč sbírání to či ono a byly tak motivované po
celou dobu až do chvíle, kdy jsme se šli na „naše“ zvířátko do ZOO podívat.
Nejčerstvější zkušenosti máme se sběrem PET lahví, které jsme začali sbírat
asi tak před třemi lety. Začínali jsme spolupracovat s firmou ASP Holding CZ
na Kraví hoře. Firma přistavila ke škole stojan s obrovským pytlem na láhve.
Po jeho naplnění jsme firmu telefonicky kontaktovali a ona zajistila odvoz. Pro
školu byla tato akce výhodná i po finanční stránce. Za určitý počet naplněných
pytlů škola obdržela finanční odměnu, za kterou jsme nakoupili např. hračky
pro děti a pod. Postupem času se finanční odměna snižovala a nakonec jsme
sbírali zcela zdarma. To by nám nevadilo, ale zhoršila se i spolupráce s firmou.
Často jsme museli odvoz lahví i několikrát urgovat. Proto jsme se rozhodli
spolupráci ukončit. Bylo nám však líto se sběrem zcela skončit, protože děti už
si zvykly láhve pravidelně do MŠ nosit. Oslovili jsme proto firmu .A.S.A., která
nám vyšla vstříc a přistavila ke škole plastové kontejnery, které pravidelně
a bez problémů vyváží.
Závěrem lze zkušenosti se sběrem odpadů shrnout asi takto – nemáme
problém naučit děti sbírat odpady, mnohem obtížnější je zajistit do čeho sbírat
a kdo odvoz zabezpečí.
V našem konkrétním případě bychom uvítali firmu, která by nám přistavila odpovídající nádobu na sběr papíru a starala se o její pravidelný odvoz.
MŠ Vážka, Rybnická 45

MŠ Pomněnky, Oblá 51
Tak jako mnohé školy a školská zařízení jsme se pokusili přispět ke zlepšení
životního prostředí a to sběrem PET lahví. Naše děti byly nadšeny a do sběru
zapojily nejen celou svou rodinu, ale i další příbuzné a známé. Zdálo se, že jsme
na dobré cestě. Bohužel jsme ale po krátké době museli pokus ukončit. Rodiče,
kteří k nám vodí nebo vodili své děti, vědí, že třídy, kde jejich ratolesti tráví
tolik času, jsou sice prostorné, ale přilehlé prostory neoplývají metry čtverečními. Firma zajišťující odvoz nestíhá koše vyvážet včas a nám se prostory plnily
dalšími a dalšími lahvemi, což nebylo z hygienických důvodů přípustné. Jiné
školy řeší tento problém ponecháním sběrného koše před budovou apod., ale

naše školka tuto možnost využít nemůže. Bohužel máme ještě jiné problémy
s odpady a odpadky. Vzhledem k umístění školy uprostřed sídliště, počtu hřišť
a prostranství vhodných ke hrám si obyvatelé sídliště a to nejen mládež zvykli
soukromý pozemek školky navštěvovat a zanechávat zde různé druhy odpadků – např. nedopalky cigaret, použité pleny, prázdné lahve od alkoholických
nápojů, střepy. Při slušném oslovení mnozí opouštějí naše prostory mnohdy
s nevybíravým slovním doprovodem a údivem, proč by zrovna oni měli odcházet. Někteří se dokonce vracejí a jejich odpovědí jsou vytrhané kůly, zničené
klouzačky, poškozená sedadla pískoviště ještě v den opravy, keře plné odpadků
vyhazované přímo z oken. Je smutné, že se lidé takto chovají k prostorám, kde
tráví svůj čas právě naši nejmenší a doufáme, že i tento článek přispěje k tomu,
že si přestanou plést mateřskou školku s odpadním košem. K nápravě bez široké pomoci veřejnosti asi dojít nemůže.
Kolektiv MŠ Pomněnky, Oblá 51

PROČ KÁCET LESY,
KDYŽ MŮŽEME VYUŽÍT LESŮ POKÁCENÝCH DŘÍVE
aneb jak sbíráme nepotřebné suroviny na ZŠ Svážná 9
Pro ochranu životního prostředí (dále jen ŽP) je hlavní zásadou snažit se
neprodukovat zbytečný odpad. Značnou část odpadu je ovšem možno využít
jako zdroj druhotných surovin. Recyklací nejen šetříme přírodní zdroje, ale
výroba z druhotných surovin je většinou také méně náročná. Za zmínku stojí
i to, že 110 tun starého papíru ušetří 1 hektar vzrostlého lesa. Naše škola se snaží alespoň trochu přispět k ochraně ŽP a snad tomu naučit i budoucí generace.
Každoročně u nás probíhá sběr papíru, hliníku (alobal, alobaly od másla,
sýrů, víčka od jogurtů) a PET lahví.
Sběr PET lahví se uskutečňuje v rámci školní družiny. Každá vychovatelka
si schovává víčka od lahví a díky tomu mají všichni přehled, které oddělení
družiny je nejlepší, kdo bude vítězem. Kontejnery na sběr těchto lahví stojí
v zadním atriu školy a je přístupný i všem obyvatelům na uložení sešláplých
PET lahví.
Co se týká hliníku (tj. obalů od sýrů či čokolád apod.) ten probíhá celoročně, děti ve třídách balí alobal do koulí, které občas přinesou paní učitelce
Drozdové. Ta vede evidenci a vyhodnocuje nejlepší. Každoročně nasbíráme
několik kg hliníku.
Sběr papíru probíhá na naší škole 3x ročně. Za školní rok 2001/2002 se
sebralo 21 510 kg papíru. Po skončení každého sběru jsou odměněni první tři
nejúspěšnější sběrači – jednotlivci a tři třídy. O získaných penězích rozhodnou
žáci na collegiu (je to skupina představitelů ze všech tříd od 3. tříd nahoru),
koupí se např. další vybavení do tělocvičny. Výtěžek z posledního sběru, který
se uskutečnil na podzim roku 2002, byl zaslán Základní škole v Plané nad Lužnicí, která byla nejvíce poškozena povodněmi.
V letošním roce proběhnou ještě dva sběry papíru (první termín od 12. 5.
do 16. 5. 2003, druhý od 13. 10. do 17. 10. 2003). Budeme rádi, pokud i Vy využijete této možnosti a odevzdáte přebytečné tiskoviny do sběru.
Sběr probíhá vždy ráno 7.00–7.45 a odpoledne 14.00–16.00 hodin ve škole.
Sbíráme papír pokud možno tříděný (staré noviny, časopisy, lepenka a ostatní)
a pečlivě svázaný kvůli přepravě. Budeme rádi, přinesete-li starý papír. Pomůžete lesům, škole i našemu sídlišti.
Mgr. Ilona Čechová, garant sběru starého papíru, ZŠ Svážná

napsali jste nám

Jaro na Kamenném Vrchu
Kamenný Vrch lidově zvaný Kameňák najdete na jihozápadní výspě města
Brna v Novém Lískovci. Poslední čtyři paneláky na konečné linky trolejbusu
č. 146 mají přiléhavý název Slunečná. Při krásném letním dni je slunce doslova
obtočí od východu k západu a ze všech stran je ohřeje. Slunečná, spolu s terasovými domy Plachty a P. Křivky jsou centrem Kamenného Vrchu. Odtud se oku
naskytuje uklidňující pohled na panorama svahů sadů a do dálí pak na věnec
modrých lesních pahorků. Mezi Slunečnou, Plachtami a P. Křivky se díváme do
zeleného údolí s několika vzrostlými jehličnany, s ostrůvkem travin a na jaře vonících šípkových keřů. Je to rejdiště našich čtyřnohých kamarádů a dorůstající
mládeže. Mezi paneláky je dětské hřiště pro nejmenší drobotinu a sněmovnu
(pokračování na str. 6)
maminek.
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napsali jste nám
Když se řekne domov…
Zastavme se na okamžik, zkusme na chvíli podřídit své smyslové
vnímání a podtrhněme význam toho, co pro nás znamená, když se řekne
domov…
Náš „staronový Lískovec“ se probouzí z dlouhého spánku a nebyla to
cesta nijak příliš snadná.
Tisíce lidí zde každé ráno vítá nový den. Tady se taky scházíme večer po
náročném pracovním dni. Tady se snažíme vdechnout pomyslnou čistotu
prostředí, které nás obklopuje. Jsou to naše monotónní chodníky, které
vedou první krůčky naších dětí. Zde se taky schází po škole ti starší. I my
se po večerech a volných odpoledních procházíme jednotvárnými ulicemi.
A sport?… a touha po poklidné relaxaci nebo sezení, když pracovní shon
nás nechá na chvíli rozvinout myšlení o kavárnách na břehu Jadranu nebo
Atlantiku… ano domov, tady je náš domov. Zkusme však a především
překročit práh vlastních dveří a pokládat za své i to, k čemu se málokdy
s ochotou hlásíme.
Za dobu co v Lískovci žiji, prožili jsme dobré i méně dobré časy. Byly
chvíle, kdy se člověk stal základem pro tvůrčí invencí kolegů a odborníků,
kteří se snažili o nápravu dobových nedostatku našeho sídliště. Taky jsme
prožili chvíle, kdy tomu bylo naopak. Člověk, jako bytost se zařadil na
poslední místo žebříčku důležitosti a dobří odborníci rezignovali, neboť
jejich snažení se pomalu dalo srovnat k lacinému úsilí klauna rozesmát
zaplněný cirkus. Dobré nápady a věci občanům prospěšné, mnohdy ustupovaly, u stolu politického bratříčkování. Chceme-li si osvěžit paměť, stačí
si vzpomenout například, jak jsme dlouhou dobu řešili–neřešili možnost
rekreaci a aktivního odpočinku v Lískovci! Ještě dnes se ptáme, kde všude
se mohou scházet naše děti s míčem, s jízdním kolem, se skateboardem,
nebo jen tak, aby bezpečně prožili radost volné chvíle, které se nemusí omezit na přelistování TV programů a PC her! Taky jsme dlouho polemizovali
s otázkou tepelných ztrát v domech, v důsledku nehospodárného vytápění!
Postavil se, přinejmenším sporný garážový objekt na ulici Petra Křivky,
i přes zřetelné namítání občanů a odborníků o smysluplnosti tohoto řešení (obousměrná parkovací fronta při téže ulici, může dnes dokladovat,
jak krátkozraké bylo toto řešení, když naproti tomu, plochy urbanisticky
a regulativně k tomu určeny, prorůstají plevelem)! Zeleň a parkové plochy
na našem sídlišti, jakoby se staly tabu… snad pro příznačnou šedivost, na
kterou si občané i zvykají...
Pak zde byl i zástup problémů v komunikaci nás obyčejných lidí se

Jaro na Kamenném Vrchu

všemocným úřadem! Mnoho podnikatelů, kteří nestavěli na grandióznost
svých projektů, ani netoužili postavit vzdušné zámky, spíše nevzdorovalo
tehdejšímu byrokratickému počínaní na radnici. A to i když šlo o věcí, po
kterých sama Radnice volala. A doprava, kvůli které nám chvílemi rostly
šediny na hlavě, je dnes stále jeden z naších zásadních problémů. Jiné problémy vznikly celkem nedávno, když ze zdánlivých detailů konstatujeme
docela zásadní otevřené otázky. Například, bude nutno najit odpověď na
otázku, co s objektem bývalé prodejny Albert? Nebo co s pozemky a původně plánovanou výstavbou garážového objektu na ulici Jihlavské, z které
není realizována ani polovina?
Toto je, milí občané, náš domov… a dnes, je nás víc, kteří skloňujeme
slovo Regenerace. Na začátku všeho byla snaha lidí, kterým není lhostejné jak vypadá prostředí, ve kterém žijí. Jejich důslednost dala vzniknout
pracovní skupině a posléze i výboru, který je spjat s vedením naší radnice.
Ten umožnil vznik celé koncepce proměny našeho sídliště. V tom projektu
zvaným Regenerace panelového sídliště (a s významnou pomocí státního
dotačního fondu pro regeneraci) se dnes postupuje konkretizovaným řešením jednotlivých okruhů tak, aby bylo možné je následně realizovat. Toto
pokládám za průlom v řešení potřeb Lískovce a tedy nás občanů. Máme
tedy téměř historickou možnost, nejen vlastníma očima sledovat proměny
našeho okolí, ale taky a především, podílet se na fundovaném rozhodování
o prioritách a smysluplnosti toho, co se má udělat.
Proměny naší radnice po posledních volbách rovněž naznačuje, že vstupujeme do nové fáze komunikace. Chci věřit, tak jako mnoho spoluobčanů,
že tato komunikace bude diametrálně odlišná od předchozích období.
Jako odborník a člověk bez politické příslušnosti, pokládám demokracii
za princip vzájemného respektování, uznání a tolerance. Proto věřím, že
rozhodování nebude nadále u nás věcí politické příslušnosti, ale především
občanské vyspělosti.
Věřím, že je v Lískovci mnoho dobrých odborníků, nadšenců a obyčejných lidí s ochotou fundovaně a dobře nakládat s takto podanou rukou. Tak
překročme pomyslný práh naších dveří a pojďme se podívat, jaký domov
chceme mít… jakou pohodu máme s rodinou, s partnerem, kudy chodíme
a jezdíme, kde učíme děti stavět hrady z písku, kde přeskakují naší domácí
miláčci, kde a jak chceme relaxovat a aktivně sportovat… jaká je a bude
pravá tvář našeho domova? To přece krásný pocit, vědět, že jeden každý
z nás, položil malý kamínek do základu toho vytouženého domova. A jedině tak, pocítíme hrdost z toho, že žijeme právě zde, v Lískovci.
Ing. arch. Silvio Lundoloqui

(pokračování ze str. 5)

Co máme dělat,

Avšak Kameňák to není jen Slunečná, Plachty a P. Křivky. Nad strání sadů
v nejvyšším místě Kamenného vrchu se nachází rozlehlá rezervace konikleců.
Snad každý lískovčák ví, jak se tam dostat. Vědí to i mnozí milovníci přírody
z Brna.
Nepropásněte jedinečnou příležitost pokochat se pohledem na plné louky
těchto něžných jarních kvítků. Nevím, odkud dostal tento kvítek jméno Koniklec. Navíc je mužského rodu Koniklec velkokvětý. Má krásný velký modrofialový květ uprostřed se žlutým pestíkem. Než rozkvete, tak jej obepínají chloupky
připomínající klec. Ta je však ženského rodu, ale z koně mě nic nepřipomínají.
Ať mě botanikové prominou, ale popustil jsem pouze uzdu své fantazii.
Příležitost, kdy koniklece slaví svoje znovuzrození, brzy přijde. Přestaňte
tedy na chvíli číst své vkladní knížky, leštit svá auta, odtrhněte své děti od počítačů a televizorů a přijďte se podívat na plné louky těchto nádherných kvítků.
Neberte s sebou své čtyřnohé miláčky, protože po květech šlapou a zraňují je.
Nejsou to pouhé rostliny. Jsou živé z genů a buněk jako naše těla. Každé zranění
je bolí, vysvětlete to svým dětem.
Pokleknete a podívejte se z blízka do jejich květů, jak jsou krásné křehké
a svůdné. Nedivte se, že se do nich zamilují včelky a sají jejich nektar. Z jejich
mazlení a lásky se příští rok narodí nové koniklece.
Přijďte se poklonit zázraku přírody a jeho Stvořiteli.
V Brně 5. 2. 2003
Jaroslav Ječmínek

Na případ, který může v našem sídlišti být přímo typický, jsme se zeptali
pana Vaněčka, vedoucího odboru životního prostředí Magistrátu města
Brna. Odpověděl, že každý provozovatel střediska má nařízeno postupovat
tak, aby nemohlo dojít ke zneužití zařízení města pro bezplatnou likvidaci
živnostenského odpadu. Ve výše popsaném případě doporučil obrátit se přímo na provozovatele SSO. Tím je Novém Lískovci společnost SAKO Brno a.s.
Tam nahlásit, o kolik kusů spotřebičů nebo nábytku se jedná a vytvořit
seznam fyzických osob, od kterých odpad pochází, včetně adresy. Obsluha
střediska musí být předem upozorněna provozovatelem, jinak bude vyžadovat úhradu.

když jsme se domluvili, že v našem vchodě vyklidíme sklepy, kde se již roky
povalují vyřazené mrazáky, sporáky, ledničky, pračky a nějaké skříňky?
Na domovní schůzi jsme si řekli, že to odvezeme najednou do sběrného
střediska, tam jsme se ale dozvěděli, že zdarma můžeme uložit pouze jeden
spotřebič a za další musíme zaplatit. Někteří lidé ani nemají auto nebo jsou
starší a výpomoc sousedů by uvítali. Sami ani ten sporák ze sklepa nevynesou, natož ho dopravit do střediska. Přitom na to mají nárok. Jak takový
problém řešit?
Obyvatelé domu na ulici Oblá

7

LÍSKÁČEK 4/2003

školství
Veřejně přístupné sportoviště na Svážné
Základní škola Svážná zastoupená Mgr. Marií Vaňkovou
a sportovní agentura Bač line sport připravuje pro širokou sportovní veřejnost otevření prvního veřejně přístupného sportoviště
v Novém Lískovci. Obyvatelům naší městské části se tak vytvoří
podmínky pro organizovanou či zájmovou sportovní činnost. Během měsíce dubna budou dokončeny poslední úpravy pro přístup
veřejnosti a 1. května 2003 bude zahájen provoz sportoviště. Nabízí
se tedy dvě hřiště s umělou plochou o rozměrech 20 x 40 m, z toho
jedna je položena umělým trávníkem, běžecká dráha se sektory
dálky a koule a dva stoly na stolní tenis. Hřiště jsou rozměry a vybavením uzpůsobena pro futsal, házenou, 3x basketbal, 4x volejbal
nebo nohejbal, 1x tenis. Provoz sportoviště bude každodenní a to
v následujících časech:
pracovní dny
17.00–20.30 hod.
sobota, neděle a svátky
9.00–12.00, 14.00–20.00 hod.
Změna samozřejmě vyhrazena. V případě pronájmu či výuky
bude k dispozici pouze část nabízeného sportoviště.
Po celou dobu bude na sportovišti přítomen správce, který
bude dohlížet na provoz a zajišťovat zapůjčení sportovního náčiní.
Všichni návštěvníci budou povinni respektovat vnitřní řád sportoviště a řídit se pokyny správce. Dostupné bude také WC a malé občerstvení přímo na sportovišti. (Pro organizovanou tělovýchovu
nebo firemní akce lze zajistit pronájem hřiště v ceně 200 Kč/hod.
+ pronájem šatny se sprchami v ceně 50 Kč na pronajatou jednotku.) Pro podzimní období bude instalováno i umělé osvětlení pro
prodloužení doby provozu a v záměru provozovatelů je i zřízení
veřejného kluziště s přírodním ledem v zimním období.
Sportoviště v současné době je a bude využíváno především
pro výuku tělesné výchovy na základní škole Svážná. Po skončení
výuky zde mají své místo sportovní kroužky a tréninky dětí z Bač
line sportu a školního házenkářského klubu. Od 17 hod může
poté sloužit veřejnosti. Připomínáme, že provoz bude každodenní,
včetně letních prázdnin. Bač line sport pořádá v době hlavních
prázdnin již pátý ročník příměstského tábora s denní docházkou
v termínu od 21. 7.–10. 8. 2003. Od 18. 8. do 31. 8. 2003 zde proběhne
tréninkový kemp Házenkářského školního oddílu. Sportoviště tak
využijeme 12 hodin denně a jen na veřejnosti bude záležet, aby to
bylo i 365 dnů v roce.
Na spokojené a slušné návštěvníky se těší vedení ZŠ Svážná
a Bač line sport.
Mgr. Marie Vaňková, Mgr. Petr Punčochář

STŘÍPKY ze ŠD Svážná 9
Všude kolem nás je plno těch, kteří potřebují naši pomoc, buď
přímou nebo nepřímou. Proto se naše škola, včetně školní družiny,
rozhodla podílet na sběru víček od PET lahví a pomoci tím tak nemocnému chlapci, který díky tomu získá možná elektrický invalidní
vozík. Pokud máte zájem pomoci i vy, vždy ve všední den od 15 do
16 hodin můžete předat tato víčka některé paní vychovatelce, která
bude mít službu u vchodu školy. Předem děkujeme!
Jak jsme vás již v minulých střípcích informovaly, budeme tak
jako každý rok prezentovat velikonoční výrobky dětí formou výstavky na chodbě školy, kterou můžete shlédnout 23. dubna, kdy škola
pořádá: „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“. V tento den můžete opět
navštívit i náš chovatelský kroužek a nebo shlédnout práci ve školní
družině.
Za školní družinu vychovatelky Hladíková a Součková

ŠD Kamínky oznamuje
Nejdříve pár informací o ŠD. 127 dětí je rozděleno do 5 oddělení.
O děti se starají 4 vychovatelky na plný úvazek, jedna na zkrácený.
ŠD probíhá od 6.30 do 8.00 hod. a od 11.30 do 16.30 hod. Nabízíme
5 kroužků, výlety, návštěvy kina, besedy se zajímavými lidmi, spolupracujeme s vojáky VÚ Slatina, s Ekocentrem, s CVČ Lány, pořádáme různé soutěže.
Naším sponzorem je nový Albert, díky paní manažerce mají děti
sladkosti nejen za různá vítězství, ale i Mikuláš byl „nakupovat“
v Albertu. Děkujeme.
Každý měsíc je ve znamení jedné větší akce. Měsíc září byl ve znamení obyčejné brambory. O bramborách jsme si vyprávěli, ochutnávali výrobky z brambor, pekli je v ohníčku. Zajímavé bylo, že více,
jak třetina dětí v ohni pečené brambory neznala a nejedla. V říjnu
byly zahájeny kroužky – vaření, sportovní, taneční, keramický
a výuka hry na flétnu. Společně s vojáky proběhl již tradiční branný
závod. Celé jedno odpoledne jsme krmili prasátka, soutěžili, závodili
a obdivovali krásy podzimu na Holedné. Listopad byl ve znamení
pohádkové diskotéky a pomalu blížících se Vánoc. Pro rodiče ŠD
nabídla kurs výroby keramických zvonečků, v prosinci přišel do ŠD
Mikuláš i s nadílkou, proběhla vánoční vazba, děti se vystoupili na
Brněnských vánocích, pro babičky a dědečky v Penzionu připravili
vánoční besídku a společně s nimi uspořádali výstavku ručních prací. Začátkem ledna už téměř „naše“ paní lektorka z Ekocentra připravila velice zajímavou besedou, tentokrát na téma byliny. Další dny
byly provoněny bylinnými čajíčky. V únoru jsme soutěžili, tancovali,
a hlavně se dobře bavili na maškarním plese. V březnu chystáme
2. školní nocování. Jestli si někoho neodneslo školní strašidýlko, vás
budeme informovat.
A na závěr jednu prosbu. V zhledem k časové vytíženosti dětí
nám nezbývá příliš prostoru na delší vycházky. Většinu času trávíme
na hřišti a v okolí školy. Vadí nám zde „pozdravy“ od pejsků. Nemůžete s tím páníčkové něco udělat?!
Vychovatelky ŠD Kamínky 5

ZŠ Kamínky 5 informuje
Se začátkem školního roku 2003/2004 bude na naší škole otevřena
třída s rozšířenou výukou jazyků (pravděpodobně angličtina). Výběr
bude proveden na základě výsledků přijímacího řízení. Bližší informace na www.volny.cz/zskaminky5 na stránce Aktuality.
Pavel Petr, ZŠ Kamínky 5, tel.: 547 218 110, e-mail: kaminky@volny.cz

Velká atletická olympiáda
pro mládež
V sobotu 3. května 2003 pořádá agentura Bač line sport již čtvrtý
ročník atletické olympiády pro mládež. Soutěž proběhne v pěkném
sportovním areálu při ZŠ Svážná a mohou se jí zúčastnit všichni,
kteří mají zájem sportovat a změřit si své výkony.
Vypsané disciplíny: běh na 60 m, vytrvalostní běh (délka dle věkových kategorií), skok daleký, skok vysoký, hod kriketovým míčkem,
vrh koulí a děti si také mohou postavit štafety na 4 x 1 kolo. Soutěžní
ročníky: 96 a mladší, 95–94, 93–92, 91–90, 89–88, 87–86, vždy zvláště hodnoceni chlapci a dívky. Letošní ročník proběhne pod záštitou
firem Algida a Milka, a proto budou všichni účastníci oceněni. Prezentace před soutěží začíná v 8.00 a končí 8.45 hod. přímo v prostoru
sportovního areálu. Věříme, že každý účastník vezme s sebou i svůj
fanklub složený z rodinných příslušníků a kamarádů, který vytvoří
důstojnou atmosféru olympiádě.
Na kvalitní výkony a velkou účast se těší trenéři Bač line sportu.
Mgr. Petr Punčochář
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sport
Hledáte pro své děti nějakou odpolední aktivitu? Již nehledejte!
Tenisové jaro již klepe na dveře. Právě teď mohou děti začít s jedním z nejatraktivnějších
sportů – tenisem! Místo „ležingu“ u televize nebo hraní her na „kompu“ mohou vaše děti
využít svou energii na tenisovém kurtu, a to dokonce v blízkosti vašeho bydliště.
Tenisová škola Tallent nabízí kurzy tenisu pro děti a mládež od 5 do 15 let při základních
školách po celém Brně.
Děti mohou rozvíjet svou tenisovou techniku a nadání dvakrát do týdne po celý školní
rok pod vedením trenérů s licencí Českého tenisového svazu a Fakulty tělesné výchovy
a sportu. Těm pokročilejší umožníme přístup k závodnímu tenisu.

14. dubna 2003 začíná

NOVÉ TRÉNINKOVÉ ČTVRTLETÍ!
Nábor do kurzů probíhá právě v těchto dnech.
Vedle kursů se můžete zůčastnit desítky campů, soustředění táborů a turnajů ať už
v Čechách nebo u moře v Chorvatsku.
TŠ Tallent – tradice od roku 1993, 6 středisek v Brně
info: tel.: 545 578 638, 732 468 335, 603 527 172
www.tallent.cz
Komerční prezentace

NAŠE FLORBALISTKY NEJLEPŠÍ
V JIHOMORAVSKÉM KRAJI
Přímo „husarský“ kousek se povedl
florbalovým reprezentantkám SOŠ ochrany
osob a majetku z Nového Lískovce, když dokázaly získat středoškolský přebornický titul
jihomoravského kraje ve florbale dívek.
Základ k tomuto úspěchu byl položen ve
dvou utkáních kvalifikační skupiny přeboru
Brna, kde si naše hráčky poradily s Gymnáziem Vídeňská – výsledkem 2:0 a družstvem
ISŠ Olomoucká – výsledkem 6:0. Kvalitní
výkon děvčat s dobře organizovanou obranou nedovolil soupeřkám ani jeden zápis do
střelecké listiny. Tyto výsledky posunuly tým
do brněnského finále.
Ve sportovní hale na Lesní měli prověřit kvalitu našeho celku dva další soupeři.
V prvním zápase SOŠ spojů Čichnova a ve
druhém loňský přeborník kraje Gymnázium
Křenová, který ve svých řadách disponuje
pěti hráčkami ligových družstev. V prvním
souboji po netakticky sehraném druhém
poločase jsme byli vděční za remízu 3:3. Po
tomto výsledku jsme nastoupili do duelu
s velkým favoritem pouze s minimálními
nadějemi na úspěch. V prvním poločase jsme
však inkasovali pouze jednu branku, především zásluhou brankářky Jany Šašinkové. Ve
druhém poločase připravila šok soupeřkám
naše jediná ligová florbalistka Andrea Kohutová, která třemi brankami obrátila vývoj

utkání a zajistila nám přebonický titul Brna
a postup do jihomoravského finále.
Na jihomoravské finále zajel náš tým do

Znojma, kde po dramatickém zápase zvítězil v prodloužení 8:6 a stal se přeboníkem
Jihomoravského kraje. K naší lítosti se v letošním roce neuskuteční republikové finále
ve florbale středních škol (nedostatek financí
v AŠSK –Asociace školních sportovních klubů), kam bychom se bývali podívali.
Závěrem dodejme, že zmíněný „husarský“ kousek by se nepovedl nebýt nadšení
a bojovnosti.
SOŠOOM
Spodní řada zleva: Petra Králová, Andrea
Kohutová, Andrea Demerová, Míša Kodysová, Jana Šašinková, Darina Kakáčová
Horní řada zleva: coach Zdeněk Überhuber,
Lída Prokešová, Lenka Lošťáková, Aneta
Gardoňová, Míša Zdražilová

Komise pro mládež a sport
A JEJÍ ROZPOČET NA ROK 2003
ZMČ Brno-Nový Lískovec odsouhlasilo
na svém zasedání, které se konalo 26. 3. 2003
uvolnění částky 100 tis. Kč z rozpočtu MČ roku
2003 na činnost komise pro mládež a sport.
Pro informaci uvádíme přehled akcí komise
s uvedením předpokládaných výdajů na jejich
zabezpečení:
Silvestrovský běh
5 000,– Kč
Turnaj v házené o pohár
starostky MČ
5 000,– Kč
Sportovní soutěže mezi
základními školami
10 000,– Kč

Soutěže ke dni dětí
Akce SOŠ OOM Zoubkova
– běh
– kopana
Cyklistický závod Lískovecký
oříšek
Závod v orientačním běhu
Sportovní soutěže pořádané
Bač Line
All stars games (kopaná,
volejbal...)
Rezerva

5 000,– Kč
5 000,– Kč
5 000,– Kč
5 000,– Kč
5 000,– Kč
20 000,– Kč
15 000,– Kč
20 000,– Kč
Taj.
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ze života naší čtvrti

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

Dne 15. března 2003 se uskutečnil v areálu Sokolovny v Novém Lískovci
Košt slivovice. Podle informací od účastníků se jednalo o velmi zdařilou
akci, které se zúčastnila i starostka naší MČ Ing. Jana Drápalová.

Český rekord do Nového Lískovce
25. ledna 2003 přepsala obyvatelka Nového Lískovce historické republikové tabuky v halové atletice. Žákyně 9. ročníku ZŠ Svážná, Kateřina Čechová, vytvořila nový halový rekord starších žákyň v běhu na 150 m výkonem 18,59 s a vylepšila tak 10 let starý rekord Štěpánky Klapáčové o 0,03 s.
Nebyl to ojedinělý výkon Katky v této sezóně. Na halovém mistrovství ČR
získala dva tituly Mistryně ČR v běhu na 60 a 150 m. V obou disciplínách
dosáhla vynikajících výkonů: 60 m – 6,69 s (0,03 s od českého rekordu)
a 150 m – 18,62 s (opět 0,03 s od svého vlastního českého rekordu). Katka
svými výkony promluvila i do juniorské reprezentace do 19 let, kam byla
jako 15letá zařazena a nyní se připravuje na splnění limitů pro Mistrovství světa v Kanadě. Nebyla jedinou účastnicí Mistrovství ČR z Nového
Lískovce. Naši tréninkovou práci v Bač line sportu podtrhla 12. místem ve
vrhu koulí Tereza Králová, která se pro letošní rok stala mistryní Jihomoravského kraje. Na tomto mistrovství dosáhl na stříbrnou medaili i Martin
Pokorný v běhu na 60m překážek.
Pro svěřence Bač line sportu, startujících v barvách Moravské Slávie
Brno, se tak halová sezóna stala velice úspěšnou. Kromě výsledků Katky
a Terezky jsme dovezli i páté místo z dorosteneckého šampionátu. Na mistrovství dospělých jsme získali stříbrnou medaili ve sprintech a dva svěřenci byli po halové sezóně zařazeni do státní reprezentace. Když k tomu
připočteme mnoho osobních rekordů, tak můžeme hodnotit naši tréninkovou práci velice pozitivně. K těmto úspěchům bezesporu přispěl i běžecký
tunel na ulici Oblé, který je sice ještě ve výstavbě, ale 130 m délky umělé
plochy zajistilo velice důstojné podmínky pro zimní přípravu.
Za trenéry Bač line sportu Mgr. Petr Punčochář

Obrázkem se vracíme k další zdařilé akci Vítání občánků.

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, mezitím
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 tzv. 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
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Chcete-li prázdniny začít v opravdu velikonočním duchu,
nezapomeňte přijít na Lipku

na Zelený čtvrtek
17. 4. 2003 od 9.00 do 14.00 hod.
Pro děti i rodiče se otevírá

VELIKONOČNÍ LIPKA
Můžete si:
– vlastnoručně uplést pomlázku
– vyrobit originální vajíčka
– z kynutého těsta uplést velikonoční pečivo
– ozdobit si květináček a osadit ho osením
– vytvořit panenku z vrbového proutí
– natisknout jarní prostírání (nebo textilní tašku )
– vyrobit další drobnosti na jarní výzdobu vašich pokojíčků
popřípadě si zahrát kuličky či jiné hry na zahradě
S sebou si přineste:
– přezůvky
– vajíčka uvařená natvrdo nebo vyfouknutá
– svačinku
Vstupné: 40 Kč
Pokud si budete chtít natisknout textilní tašku, vezměte ještě 25 Kč.
Těšíme se na vás
LIPKA – Dům ekologické výchovy, Lipová 20, 602 00 Brno,
tel.: 543 211 264

DEN ZEMĚ NA HRADĚ VEVEŘÍ
Pracovnici Lipky – Domu ekologické výchovy v Brně připravuji ve spolupráci se Státní správou hradu Veveří, Magistrátem města Brna a řadou
brněnských „zelených“ organizaci, na víkend 26. a 27. dubna, v době od
10.00 do 17.00 hodin, Den Země v atraktivním prostředí nádvoří hradu
Veveří.
V pestré nabídce informaci, soutěži, aktivit a tvůrčích dílen pro děti
i dospělé, najdete nezřídka odpovědi na otázky týkajicí se problematiky
životního prostředí v Brně a v jeho okolí. Pro ty, kteří rádi obdivuji a nakupuji netradiční výrobky, budou připraveny stylové stánky s keramikou,
textilními i koženými doplňky, pestrým sortimentem pečiva mistrů pekařů a řada dalších překvapeni. Pochutnat si budete moci jak na vegetariánské stravě, tak i na tradičním občerstveni.
Dopravu k hradu zajisti lodní doprava DPmB a autobusy č. 103 vyjíždějící ze stanice Bystrc ZOO.
Dana Kellnerová

19. dubna 2003

DEN ZEMĚ A VELIKONOCE V ZOO
velikonoční dílna (pletení pomlázek, techniky zdobení vajíček),
ukázka velikonočních mláďat spojená s krmením

Přijďte se rozloučit se zimou na Myslivnu
Po loňském debutu se koná opět rozloučení s letošní zimou ve středu
dne 30. 4. 2003 na Myslivně, spojené s pálením čarodějnic.
Při velké vatře na opékání zakoupených či přinesených špekáčků a jiných dobrot bude hrát živá hudba, jejíž ohnivý repertoár a nasazení je
v těchto končinách nevídané.
Předpokládají se ohňové a taneční variace na různá témata. Nejstrašidelnější čarodějnice bude odměněna a následně odletí na vyhraném superkoštěti. Žízeň bude hašena u několika výdejních míst, čekání minimální.
Srdečně jsou zváni všichni přátelé legrace a secese, aktivní obzvlášť.
Začátek v 18 hodin. Vstup volný.

POZNÁVÁNÍ A ROZVOJ SEBE SAMA
DUBEN  ČERVEN 2003
Besedy a setkání pro širokou veřejnost
! KONZULTAČNÍ DNY Mgr. M. ŠELLOVÉ
KINEZIOLOGIE - systém ONE BRAIN
Středy 16.4. a 30.4.
! PŘEDNÁŠKA - pondělí 14.4. v 18.30 hodin
DĚTI ZE ZKUMAVKY – pomoc při léčbě poruch plodnosti
Přednáší: Pracovníci Centra asistované reprodukce
Vstup volný
! BESEDA s Mikolášem BĚLÍKEM
vztahy a partnerství (včetně karmických) z pohledu ASTROLOGIE
Pondělí 28.4. v 18.30 hodin
! SHIATSU VÍKEND s Marií KUBÍNOVOU – 25. – 27.4.
individuální masáže
! MAKROBIOTICKÝ VÍKEND se Staňkou BUREŠOVOU - 10. a 11.5.
ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY DO 20.4. 2003
! BESEDA s Hankou KOVAŘÍKOVOU
ETIKOTERAPIE – duchovní příčiny nemocí
Pátek 16.5. v 18.30 hodin
! KONZULTAČNÍ DNY Mgr. M. ŠELLOVÉ
KINEZIOLOGIE - systém ONE BRAIN
Středy 14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 2003
! SHIATSU VÍKEND s Marií KUBÍNOVOU - 23. – 25.5.
Individuální masáže
! BESEDA s Mikolášem BĚLÍKEM
ASTROKARTOGRAFIE - jak nás ovlivňuje místo, kde žijeme
Pondělí 16.6. v 18.30 hodin
! KURZ TVOŘIVÉHO KRESLENÍ s Ing. B. LHOTÁKEM
pátek 20.6. – pondělí 23.6.
Kreslení pravou mozkovou hemisférou
ZÁVAZNÉ OBJEDNÁVKY DO 30. 5. 2003
Informace a objednávky: M. Šellová tel. 547 222 964, MT 603 737 356,
e-mail: eremit@centrum.cz, http://eremit.webpark.cz

VŠECHNY AKCE PROBÍHAJÍ V PROSTORÁCH
CVČ DOMEČEK NA OBLÉ č. 51c, Kamenný Vrch

Dubnové akce Domu ochránců přírody
13. dubna – Studánky v okolí Vranova
Sraz účastníků na zastávce autobusu MHD č. 43 na nádraží Královo Pole
v 9.15 h.
Pořádá ČSOP Regionální sdružení v Brně Rudolf Pecháček, tel. 542 422 753

14. dubna – Přednáška Ekologická poradna radí na téma ochrana hospodářských zvířat
Přednáška Dity Michaličkové ze Společnosti pro zvířata při ČSOP
Klubové prostory kavárny Hamlet, Kounicova 85 (zastávka Klusáčkova, tramvaj 12 a 13, trolejbus 134 a 136) v 18 h.
Pořádá Ekologická poradna Veronica – Zelený telefon města Brna, tel.
542 422 750

19. dubna – Tradiční oslava Dne Země v Pouzdřanech
Vycházka na Pouzdřanskou step spojená s vernisáží výstavy Jana Steklíka
v domě U Klimešů, Pouzdřany
Pořádá ZO ČSOP Veronica Ekologická poradna, tel. 542 422 750

NEZAPOMEŇTE!!! 22. dubna – Den Země
26. a 27. dubna – Den Země na hradě Veveří
Bližší informace: Zelený telefon města Brna, tel. 542 422 750

PŘIJMU ZDRAVOTNÍ SESTRU
do soukromé zubní ordinace.
Informace: 547 215 678
Placená inzerce
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STAROSTI MÍSTOSTAROSTY
Internet po optovláknu
Milí spoluobčané, nedávno jsme na naší radnici projednávali větší
rozšíření INTERNETU v Novém Lískovci a minulý týden se mne ptal syn
mého kolegy : „Jak to vlastně s tím Internetem je? A proč to tak dlouho
trvá, když si chci něco stáhnout?“
Protože jsem zjistil, že zdaleka není jediný, koho zdánlivý rozpor mezi
proklamovanými možnostmi Internetu a realitou nízké rychlosti v přístupu k datům uvádí do rozpaků, začal jsem vysvětlovat:
Přenos informací mezi jednotlivými počítači takzvané „páteřní sítě“
probíhá velice rychle (rychlostmi většími než 100 MegaByte za vteřinu,
podle typu sítě). Je to tak proto, že speciální LED diody buzené elektrickými signály počítačů převedou tyto signály na světelné záblesky a jejich
šíření tudíž probíhá velice rychle (rychlostí šíření světla, tedy 300 000 kilometrů za vteřinu). Záblesky jsou „vedeny“ ve skleněném vláknu.
Avšak, protože většina obyvatel má doma telefon, první možnost, jak
spojit takovou „páteřní“ síť s jednotlivými domácími počítači, je po telefonní síti. Ta je konstruována jako síť z obyčejné elektrické „dvojlinky“
a z podstaty neumožní předávat informace rychleji, než mluvené slovo.
Určitým mezistupněm, jak zrychlit přenos dat, je výměna telefonních
kabelů za modernější, takové, které zvládnou faxové zprávy, či datové
přenosy.
Ideální však je, když máme možnost se svým domácím počítačem připojit na „páteřní“ síť. Takovou možnost mají například vědecká pracoviště
a v Brně je dokonce veřejně přístupná v Moravské zemské knihovně. Tam
pak stahování 30MB souboru trvá třeba 3 minuty.
A co se podařilo v naší městské části?
Zahájit výstavbu podružné optické sítě INTERNETU. Prozatím sice
nikoli v „kolektorech“ pod sídlištěm, ale po střechách paneláků. Z této podružné optické sítě povedou odbočky do jednotlivých domovních vchodů
zakončené pracovními stanicemi. Z nich je pak možno vést do jednotlivých bytů připojení k domácímu počítači. Toto připojení se již provádí
tzv. „kroucenou dvojlinkou“ a koncový uživatel si má možnost dohodnout
přenosovou rychlost 64 až 384 KiloByte za vteřinu, podle jeho požadavků
a finančních možností.
Takto vytvořená síť moderního typu má řadu výhod. Například umožní
„brouzdat“ po Internetových stránkách a současně si po telefonu (a přitom
levně) vykládat s jiným účastníkem sítě.
Pokud byste, milí spoluobčané, potřebovali v této věci bližší informaci,
můžete se obrátit na sekretariát Úřadu místní části (telefon 547 211 333),
kde Vám pomohou zprostředkovat ve věci osobní jednání.
Případný zájem o připojení Internetu můžete dohodnout na telefonu:
549 241 071, 732 292 292, 737 245 249 (realizační firma Netbox).
Lubomír Přibyla, místostarosta

KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA V BRNĚ
pobočka Nový Lískovec a kulturní komise RMČ Nový Lískovec
Vás zvou na besedu s

ING. ALEŠEM SVOBODOU

BRNĚNSKÉ PODZEMÍ
– POKRAČOVÁNÍ VÝZKUMU
S promítáním nového videosnímku o nálezech na ulici Solniční,
pod Kraví horou, na Orlí, na Římském náměstí atd.
ve středu 30. dubna 2003 v 17 hodin
v kinosále ZŠ Svážná – zadní vchod
Vstup volný.

Vážení rodiče, oznamujeme vám, že máme volnou kapacitu pro registraci
nových pacientů.
Nabízíme:
– zdravotní péči dětem od narození do 19 let hrazenou zdravotní pojišťovnou
– homeopatickou léčbu i pro dospělé
– krátkou čekací dobu
– návštěvní služba podle domluvy

MUDr. JANA JÁSZBERÉNYIOVÁ
Praktická lékařka pro děti a dorost
Kamínky 13, 634 00 Brno, tel. 547 353 056
Po
Út
St
Čt

Pá

8.00 – 11.30 hod.
13.00 – 15.00 hod.
10.00 – 12.00 hod.
14.00 – 17.00 hod.
8.00 – 11.30 hod.
13.00 – 15.00 hod.
8.00 – 11.30 hod.
13.00 – 15.00 hod.
15.00 – 16.30 hod.
8.00 – 11.30 hod.
12.00 – 14.00 hod.

Ordinace pro nemocné
Poradna pro zvané
Poradna pro kojence
Ordinace pro nemocné
Ordinace pro nemocné
Poradna pro zvané
Ordinace pro nemocné
Poradna pro zvané
Pro akutní případy
Ordinace pro nemocné
Pro akutní případy

Placená inzerce

ROZŠÍŘENÍ ORDINAČNÍ DOBY
GYNEKOLOGIE – KAJRO, s.r.o.
úterý
8.00 – 10.00 hod.
Prim. MUDr. Rudolf Havránek
čtvrtek
15.00 – 17.00 hod.
pondělí
16.00 – 18.00 hod.
MUDr. Renata Kalábová
pátek
16.00 – 18.00 hod.
OBLÁ 75a
Telefon: 547 217 273

Placená inzerce

KULTURNÍ KOMISE RADY MČ BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC
pořádá

VÝSTAVU RUČNÍCH A VÝTVARNÝCH
PRACÍ NOVOLÍSKOVECKÝCH OBČANŮ
v pátek 25. dubna 2003 od 15 do 19 hodin
a v sobotu 26. dubna 2003 od 9 do 14 hodin
v objektu Domeček na Oblé 51.
Zájemci o představení svých výrobků mohou tyto přinést
ve čtvrtek 24. dubna 2003 v době od 16 do 19 hodin
do objektu Domeček, Oblá 51.
Vystavené práce budou hodnoceny anketou návštěvníků
výstavy
a tři nejlepší odměněny.
Srdečně zve Kulturní komise RMČ

VÁŽENÍ OBČANÉ,
V NEDĚLI 27. DUBNA 2003 OD 18.30 HODIN
PROBĚHNE V PROSTORÁCH SOKOLOVNY NA RYBNICKÉ

1. nácvik na „Mladé hody“.
VŠICHNI ZÁJEMCI STARŠÍ 15 LET JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI.
DALŠÍ NÁCVIKY JSOU KAŽDOU DALŠÍ NEDĚLI
VE STEJNÝ ČAS.
PŘEZŮVKY S SEBOU.
LÍSKOVECKÁ CHASA

LÍSKÁČEK 4/2003

KOUPÍM GARÁŽ
V NOVÉM LÍSKOVCI.
TEL. 604 595 285.
LADY FITNESS
VOLEJNÍČKOVÁ MAGDALENA
•
•
•
•
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VETERINÁRNÍ ORDINACE
MVDr. Tomáš Weidenhöfer
tel. 606 513 925
od 1. dubna 2003 nové pracovištČ:
JEMELKOVA 42, Starý Lískovec
-poskytuje
kompletní
vyšetĜení
vþetnČ
RTG
a
ultrazvuku; chirurg. zákroky; stomatologii
-prodej krmiv a diet ve specializované prodejnČ s
poradenstvím
Stávající ordinace ROLNICKÁ 1, Bohunice, tel.
547 241 024 nadále poskytuje služby v plném rozsahu.

CENTRUM PRO ŽENY
Čtvrtě 5, Brno-Nový Lískovec

Posilovna
Masáže
Kadeřnictví (dámské, pánské, dětské)
Modeláž nehtů - Kosmetika

pondělí–pátek

777 893 481
604 185 911
607 757 413
777 845 801
9.00–21.00 hod.

Občerstvení * Dětský koutek * Pískoviště pro děti

Kosmetický salon ER – STYL

Oblá 5

Nabízí zákaznicím ošetření kvalitní kosmetikou za dostupné
ceny, barvení řas a obočí, depilaci celého těla, nalepování řas,
trvalou na řasy, manikuru, P-shine, parafínové zábaly na ruce,
líčení, tetování henou, prodej kosmetiky.

Tel. 547 222 202, mobil +420 606 255 585
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

Jiří Nový,
Labská 5, 625 00 Brno

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

Drak – dětské tábory (7–18 let) a minitábory pro
rodiče s dětmi (1–9 let). Léto, zima – Vysočina,
pestrý program, tradice. Nabídku zašleme zdarma.
Tel.: 541 634 309, www.drak.cz

OXEL – baterie
Prodejna malo i velkoobchod
Nabízíme sortiment spotřebních baterií OXEL: alkalická tužková baterie LR6 – 12,70 Kč/1ks nebo
69,70 Kč/10 ks, alkalická mikrotužka LR03 – 12,80 Kč/1ks nebo 70,50 Kč/10 ks, alkalická 9V
baterie 6LF22 – 14,40 Kč (akce do vyprodání zásob) velký monočlánek R20 – 10,70 Kč, malý
monočlánek R14 – 7,60 Kč, tužková baterie R6H – 3,50 Kč/1ks nebo 19,90 Kč/10 ks, mikrotužka
R03 – 4,20 Kč, 9V baterie 6F22 – 14,40 Kč, plochá baterie 3R12 – 18,90 Kč, nabíjecí tužková
baterie 1100mAh-500 cyklů nabití – 49,- Kč (akce do vyprodání zásob) knoﬂíkové lithiové
baterie 3V–12,10 Kč – POZOR – uvedené ceny jsou včetně DPH
www.oxel.cz, www.atcentrum.cz
Oblá 83, tel.: 547 246 854, mobil: 606 95 96 69, po – pá 8.00 – 16.30 prodejna Auto Top

Auto Top Centrum
nabízí:
• autoalarmy (Crimestopper, Enforcer, Jablotron, Eaglemaster), centrální zamykání s DO
• imobilizéry i dálkově ovládané, el. stahování oken i originál • konektory, pojistky, relé,
spínače, sirény, reproduktory, průchodky atd. • příslušenství k mobilním telefonům, hands free,
baterie, pouzdra • Naše ceny: centrální zamykání univerzální 1 487 Kč, centrální zamykání s DO
2 969 Kč, autoalarm Eaglemaster EM 5200 2671 Kč, autoalarm Jablotron
CA320 - 4 066 Kč, mechanické zajištění řadící páky 5 200 Kč, pískování oken 490 Kč,
hands free univerzální 1 208 Kč, hands free originál Nokia 5110/6110/6210/7110 –
4 200 Kč.
Oblá 83, tel.: 547 215 109, po – pá 8.00 – 16.30 hod.

SLENDER LIFE
Oblá 43 – Kamenný vrch
Tel. 547 222 732
6 rekondičních stolů –
zpevnění svalů, zeštíhlení
a odstranění bolesti zad.
NOVINKA – ROLLETIC
– vytvarování postavy
a odbourání celulitidy.
Výhodná zaváděcí cena!
Masáž – velká sleva.

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.

nevlezlo se
EKOLOGICKÁ PORADNA VERONICA
ZELENÝ TELEFON MĚSTA BRNA
" Zelený telefon = základní pomocník při získávání informací o
životním prostředí v Brně a okolí!
Poskytujeme informace, rady a návody týkající se široké oblasti šetrného chování vůči přírodě. Jedná se zejména o informace o úsporách
energie, nakládání s odpady a obaly, používání čistících a pracích prostředků, ekologickém značení výrobků, ochraně zeleně, péči o raněná
a handicapovaná zvířata, informace o biopotravinách, ekologickém
zemědělství apod.
Poradenská služba je doplněna studovnou odborné literatury a videotékou, na našich webových stránkách www.veronica.cz je ekologické
poradně a obdrženým dotazům věnován samostatný prostor.
Osobně jsme připraveni na Vaše dotazy v přízemí Domu ochránců
přírody v centru Brna na Panské ulici 9 ve dnech pondělí až čtvrtek od 9
do 17 hodin, v pátek od 9 do 14 hodin. Telefon, který je Vám k dispozici,
má číslo 542 422 750 (mimo pracovní dobu můžete zanechat zprávu na
záznamníku).
Už čtvrtým rokem pracuje Ekologická poradna Veronica – Zelený telefon města Brna také díky podpoře Statutárního města Brna, jmenovitě
Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna.
Úplný kontakt na nás:
Ekologická poradna Veronica – Zelený telefon města Brna
Panská 9, 602 00 Brno, tel. 542 422 750, fax 542 422 752
e-mail: veronica@ecn.cz, www.veronica.cz

SOUČASNÉHO STŘEDOŠKOLSKÉHO SPORTU V BRNĚ
NA SOŠ OOM
Děvčata ze SOŠ ochrany osob a majetku na Zoubkově ulici kralují v letošním školním roce středoškolským sportovním soutěžím. Po sečtení výsledku
za první pololetí zaujaly první pozici mezi padesátkou sportovně aktivních
středních škol v Brně. Tomuto prvenství předcházela řada dílčích sportovních úspěchů (některé jsme zmínili v minulých číslech Lískáčku).
Podívejme se na sporty a umístění, která se podílela na současném bodovém součtu naší školy:
přebory Brna
-lehká atletika 3. místo
-přespolní běh 4. místo
-házená 1. místo
-šplh 2. místo
-f1orbal 1. místo
přebory Jihomoravského kraje
-lehká atletika 4. místo
-šplh 3 .místo
-f1orbal 1. místo
Pořadí ve sportovních středoškolských soutěžích za I. pol. v soutěži dívek:
1. SOŠ ochrany osob a majetku Zoubkova
2. Gymnázium Elgartova
3 .SPŠ stavební Kudelova
4. Gymnázium Křenová
5. Gymnázium Vejrostova
6. SZŠ Jaselská
7. Gymnázium tř. Kpt. Jaroše
8. Gymnázium M. Lercha
9. Sportovní gymnázium Botanická
Pokud se podaří udržet úroveň dosahovaných výsledků i v následujícím
období, mohli bychom se na konci školního roku dočkat mimořádného celkového umístění.

Organizace provozu SSO

Příjem odpadů:
– ve sběrném středisku se přijímá odpad od fyzických osob (občané), právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání (živnostníci)
– při vstupu do střediska musí občané i živnostníci nahlásit obsluze druh
a množství odpadu. Obsluha zapíše SPZ vozidla přivážejícího odpad, překontroluje a zapíše složení a množství odpadu.
– dokladem o převzetí odpadů od občanů nad limit 50 kg (do 50 kg zdarma)
a od živnostníků je řádně vystavený pokladní blok o zaplacení odpadu, na
kterém je uveden druh odpadu, katalogové číslo odpadu, množství a cena
za odebraný materiál. Ceník je vyvěšen zároveň s provozním řádem na
SSO
– za správné uložení odpadu do sběrných nádob odpovídá obsluha střediska – ukládání odpadů do sběrných nádob bez povolení obsluhy sběrného
je přísně zakázáno – manipulace s odpadem mimo provozní dobu je klasifikováno jako nedovolené nakládání s odpady
– sběr a odvoz jakýchkoliv předmětů ze střediska bez souhlasu obsluhy je
zakázán.

Poněkud postrádám vůli jednak na úrovni našeho státu, třeba vhodnou
stimulací obyvatel zvýhodňovat ty občany, kteří odpad z domácností třídí.
Nezaznamenal jsem žádnou snahu v této oblasti ani na úrovni samotného
města Brna, i když každý z nás je povinen platit příslušnou částku, pro rok
2003 ve výši rovné 500 Kč. Nikde jsem neviděl ani snahu mezi výrobci odpadkových košů, aby alespoň vyvinuli takový koš, kde by byly prostory pro
jednotlivé části při separaci odpadu. Ani architekti kuchyňských linek se
touto otázkou nezabývají. Domnívám se, že to na „našem“ sídlišti je stejné.
Škoda! Vždyt‘ zkusit uvést do života nějaký vhodný projekt na tomto sídlišti by mohl být vzorem pro jiné. Proč Kameňák má být jen výrazem např.
pro název druhu humoru či název filmu?
V jiných zemích Evropy tamní občané cílevědomě třídí odpad, který
produkuje jejich domácnost. Zvlášť od běžných odpadků dávají plasty,
zvlášť sklo, zvlášť kovy, separují i papír. I kdyby občan sídliště toto prováděl, kromě kontejneru na bílé, barevné sklo a plasty, přesněji PET láhve,
nemá kam mimo obvyklou pracovní dobu tyto separované odpady odkládat. Má sice možnost navštívit Sběrné středisko, ale pouze v otevírací době.
Domnívám se, že každý obvykle vyspělý lidský jedinec je na tolik vyspělý,
aby mohl pochopit význam a uložit separovaný odpad od příslušné nádoby
na určeném místě. Proč se stále odlišovat od těch evropanů, kteří toto již
pochopili. U nich vidíme, že určitého stavu při třídění odpadů se dá dosáhnout a mít jej jako standard.
Nemyslíte, že kdyby všichni občané v Brně třídili odpad a tento takto
vytříděný by se následně zpracovával nebo likvidoval, by mohly klesnout
roční platby za odvoz a likvidaci odpadů, a třeba takto ušetřené peníze
z rozpočtu města by se daly vynaložit jinak? Nestojí to za zamyšlení?
Jiří Nekvapil

