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Milí spoluobčané, i když nás 
občas ještě trápí chladná 

rána a některé dny naznačují, že se 
zima ještě nechce vzdát své vlády, 
přesto jaro přichází v plné síle. Brzy 
ale bude vše jinak a budeme se 
moci těšit na zelené trávníky, pu‑
čící a kvetoucí stromy, zkrátka na 
probouzející se přírodu, která nám 
přinese snad trochu radosti v tom 
nepříjemném a zlém „covidovém“ 
čase. Je to již více jak rok, kdy nás 
postihla koronavirová pandemie 
a ani po tom roce nemůžeme říct, 
že jsme z nejhoršího venku. Stále 
nás provází různá omezení a stá‑
le je v nedohlednu to, že by vše 
bylo jako dřív. Vím, že to nezní moc 
optimisticky, ale je to realita, do 
které se každý den probouzíme. 
Věřme všem opatřením a zákazům, 
které nás mají z nejhoršího vyvézt, 
a snažme se každý den tato opat‑
ření dodržovat. Bez striktního do‑
držování a odpovědného přístupu 
každého z nás to opravdu nepůjde.

A co nás čeká ve Starém Lískov‑
ci? Jako vždy vás informuji hlavně 
o stavební činnosti. V polovině mě‑
síce dubna bude dokončena rekon‑
strukce kontejnerových stání. Staré 
a nevzhledné betonové konstrukce 
měníme za moderní a daleko lépe 
vypadající kovové konstrukce. Cho‑

vejte se, prosím, k nim tak, 
aby nám dlouho a dobře 
sloužily. Vzhledem k tomu, 
že nám na výměnu zbyly 
nějaké finanční prostřed‑
ky, provedeme rekon‑
strukci ještě asi u  čtyř 
kontejnerových stání.

Stále probíhá přístavba nové 
tělocvičny a nových učeben na 
ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny. Hrubá 
stavba je dokončena a v tuto chvíli 
se pracuje na vnitřních rozvodech, 
vnitřních omítkách, izolaci střechy, 
rozvodech vzduchotechniky a dal‑
ší. Práce pokračují i přes nepřízeň 
počasí v zimních měsících v ter‑
mínu, a tak se děti mohou těšit 
na září, kdy budou moci využívat 
úplně nové školní prostory.

Pokračuje také rekonstrukce 
elektroinstalace ve společných 
prostorách v bytových domech. 
Dokončují se práce na ulici Sevas‑
topolská a pomalu se tato činnost 
přesune na bytové domy na ulici 
Kosmonautů 17, 19 a 23.

Z  nově připravovaných akcí 
zmíním rekonstrukci vnitřních 
rozvodů a kuchyně v MŠ Labská. 
Dále intenzivně připravujeme akci 
na bytových domech Labská 19 – 
37, kde dojde k očištění a ošetření 
fasády, která je zasažena hlavně 

Ze zápisníku místostarosty

Obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 12/2020, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 19/2017, 

stanovuje aktuální podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů 
ve statutárním městě Brně.  

Pro městskou část Brno-Starý Lískovec platí:
 – v období od 1. 3. do 31. 5. a od 1. 9. do 30. 11. je spalování povoleno 

pouze za příznivých rozptylových podmínek vždy pouze 1. pátek 
v měsíci od 10.00 do 18.00 a 1. sobotu v měsíci od 08.00 do 12.00 
Pokud první den v měsíci připadá na sobotu, potom je povoleno 

spalovat poslední pátek v předchozím měsíci.
Odbor všeobecný, ÚMČ Starý Lískovec

Podmínky pro spalovaní  
suchého rostlinného materiálu

ze severní strany různými 
mechy a plísněmi, a bude 
zde realizováno dlouho 
očekávané zasklení bal‑
konů. Pokud vše dobře 
půjde, mohly by být práce 
započaty v druhé polovi‑

ně letošního roku.
Je všeobecně známo, že měs‑

to Brno se nachází na špici mezi 
městy, co se týče třídění odpadů. 
A v nejbližších dnech na tom bu‑
deme ještě o kousek lépe. Městská 
společnost SAKO, v době od 12. do 
16. dubna na celém území města 
včetně naší městské části, k nádo‑
bám na tříděný odpad umístí nové 

nádoby hnědé barvy, které slouží 
k ukládání bioodpadu. Patří do 
nich především kuchyňský biood‑
pad – zbytky potravin rostlinného 
původu, slupky a zbytky zeleniny 
a ovoce, jádřince, pecky, ale i čajové 
sáčky, kávový odpad. Naopak do 
nich nepatří živočišné zbytky jako 
např. maso, oleje, tuky kosti, mléčné 
výrobky, stavební odpad, kamení, 
textil, cigarety, popel a samozřejmě 
komodity jako plasty, kovy, sklo 
a směsný komunální odpad. Pokud 
se v popelnici objeví něco, co do ní 
nepatří, bude svezena s komunál‑
ním odpadem v černých popelni‑
cích.   (Pokračování na str. 4)
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Zápisy do mateřských škol pro rok 2021/22
V minulém čísle zpravodaje jsme vás informovali o zápisech do 

1. tříd základních škol pro příští školní rok. Tento měsíc přinášíme 
také přehled zápisů do škol mateřských. Vzhledem k současné situaci 
a protiepidemickým opatřením sledujte aktuální informace na webu 
zapisydoms.brno.cz a na webových stránkách jednotlivých MŠ.

Zápisy do MŠ probíhají v několika fázích:
I. fáze - Vydávání přihlášek: 1. dubna – 30. dubna 2021
Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi 
způsoby:

 – A) Elektronické vydání přihlášky – na internetové adrese: zapisdoms.
brno.cz ve formátu pdf.

 – B) Vyzvednutí v mateřské škole – na každé MŠ ve dnech stanovených 
ředitelkami jednotlivých škol během výše uvedeného období.

 – C) Vyzvednutí na OŠML – na Odboru školství a mládeže Magistrátu 
města Brna, Dominikánské nám. 3, v úřední dny pondělí a středa 
v době od 8.00 do 17.00 hod.
Kontakty:
Mgr. Dagmara Hanáková: hanakova.dagmara@brno.cz, tel. 542 17 2179
Mgr. Irena Hudcová: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel 542 17 2181

Důležité informace:
Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který 

zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních 
údajů nebudou do systému osobní data ukládána). Pokud si přihlášku 
vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.

Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na MŠ, 
sledujte aktuální informace na těch MŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.

Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost.
Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů je vhodné 

znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní 
pojišťovny.

Nastavení internetového prohlížeče: pro bezproblémové vydání a tisk 
přihlášky, doporučujeme použít internetový prohlížeč (Internet explorer 
verze 6 a vyšší, Firefox, Safari, Chrome a další kompatibilní prohlížeče) 
ve standardním nastavení. V prohlížeči je třeba mít zapnutý javascript 
a povolené cookies soubory. Pokud se vám vydání přihlášky nedaří, 
zkuste využít jiného internetového prohlížeče.

II. fáze – Sběr přihlášek: 3. a 4. května 2021
Sběr přihlášek probíhá v tomto termínu v době od 8.00 do 16.00 hodin 
na jednotlivých mateřských školách. Konkrétní hodiny v rámci tohoto 
období určí ředitelka školy a zveřejní obvyklým způsobem.

Podání žádosti:
Informujte se na adrese: zapisdoms.brno.cz o počtech volných míst na 

MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 – do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 –  e ‑mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat 

prostý email!),
 –  poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 –  osobní podání: viz informace na konkrétní MŠ.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostřed‑
ků (např. e ‑mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefa‑
xem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit 
jedním z výše uvedených způsobů.

Doklady k zápisu:
Rodný list, místo trvalého pobytu dítěte, doložení řádného očkování 

dítěte (jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře není třeba).
V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o pře‑

chodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou), 

pokud doklad nemají, po domluvě s ředitelem/kou školy předloží ve 
lhůtě jenž ředitel/ka školy stanoví své povolení k přechodnému pobytu 
a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační 
politiky Ministerstva vnitra ČR, Tuřanka 1554/115 b, Brno.

III. fáze - Přijímací řízení: od 17. května 2021
Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí (pří‑
padně nutnosti losování pořadí) Vašeho dítěte do MŠ.

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitel(ka) mateřské školy 
v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním 
řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským 
zákonem.

Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvede‑
ných způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:

 – telefonicky, prostřednictvím sms, e ‑mailem, doručením písemného 
rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.
Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových strán‑

kách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto 
můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě 
bude přijato.

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto 
dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke 
komunikaci s Vámi.

Podrobnější informace získáte na zapisdoms.brno.cz.

Prosíme, abyste v rámci kolegiality s ostatními rodiči využívali možnosti 
vzít zpět žádost o přijetí v těch mateřských školách, kde se Vaše dítě 
umístilo „nad čarou“ a už nyní jste rozhodnuti, že tuto mateřskou školu 
Vaše dítě navštěvovat nebude.

Obracíme se na Vás se žádostí, abyste výše uvedené rozhodnutí učinili 
nejpozději do 25. 5. 2021 a toto rozhodnutí oznámili ředitelkám MŠ, které 
Vaše dítě nebude navštěvovat.

Děkujeme za Vaši vstřícnost, OŠML MMB.

Spádovost MŠ
Mateřská škola, Brno, Bosonožská 4: Bosonožská, Irkutská, Krymská, 
Kyjevská, Sevastopolská, Malešovská, Malostranská, Točná.
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Elišky Přemyslovny 10: Čer‑
mákova, Elišky Přemyslovny (po hranici městské části), Hermannova, 
Klobásova (do č. 40), Pod Školou, Pšikalova, Svah, Šoustalova, U Leskavy.
Mateřská škola, Brno, Labská 7: Jihlavská (po hranici městské části), 
Labská, Mikuláškovo náměstí, Osová, Vltavská, Palachovo náměstí.
Mateřská škola, Brno, Oderská 2: Dunajská, Oderská, U Pošty.
Mateřská škola, Brno, ulice Kosmonautů 2: Jemelkova, Karpatská, 
Klobásova (od č. 41), Kroupova, Kurská, U Hřiště, ulice Kosmonautů, 
Máchalova, Martina Ševčíka, Příčky, Valašská.

Jarní fáze Dáme na vás, participativního rozpočtu města Brna, vrcholí. 
Do 15. května máte poslední šanci podat svůj projekt pro lepší Brno. 

Zároveň až do 31. května můžete podpořit svým „líbí se mi“ ty projekty, 
které byste rádi viděli v listopadovém finále.

Podpořit projekty může kdokoli, stačí otevřít www.damenavas.brno.cz 
a podívat se do Galerie projektů. V Galerii čeká celá řádka projektů, které 
jsou zaměřené na sport, děti, kulturu či zeleň. Můžete se také podívat na 
to, v jaké městské části jsou projekty navrženy. Třeba zrovna u vás nebo 
někde poblíž najdete zajímavý nápad, který čeká na váš palec.

Máte nápad na projekt pro Starý Lískovec? Navrhněte svůj vlastní 
nebo z letošních podpořte ty, které vás zaujmou.

Dáme na vás.

Podpořte projekty pro Brno
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Dobrovolní hasiči převzali nový zásahový vůz
Prosluněné odpoledne atakující 

letní teploty provázelo slav‑
nostní předání našeho nového 
prvovýjezdového vozidla CAS 24 
MAN. Oproti předchůdci CAS 27 
Dennis Rapier jde o 11 let mladší 
vůz, který naše městská část získa‑
la v rámci programu pro obměnu 
techniky bezúplatným převodem 
od Hasičského záchranného sboru 
Jihomoravského kraje, kde jej vy‑
střídala zbrusu nová Scania.

Ceremoniál zahájil ředitel HZS 
JMK ÚO Brno ‑město plk. Petr 
Oháňka, který následně předal 
klíče i slovo panu starostovi Vla‑
danovi Krásnému, který vůz sym‑
bolicky pokřtil šampaňským na 
jméno Manfred a předal jej do uží‑
vání naší výjezdové jednotce, která 
vozu začala spontánně přezdívat 
„Manny“. Následovalo vysvěcení 
vozu farářem panem Jaroslavem 
Rašovským a na závěr řekl pár vře‑

lých slov i pan místostarosta Jiří 
Dvořáček. Samozřejmě nemohla 
chybět nastoupená jednotka a sta‑
rosta sboru dobrovolných hasičů 
Brno ‑Starý Lískovec Karel Maršálek.

Není náhodou, že po dobu 12 let 
sloužil vůz právě na stanici Brno‑
‑Starý Lískovec u kolegů z HZS, 
takže se s ním naše jednotka již 
léta důvěrně zná. Velmi děkujeme 
HZS za nadstandardní předchozí 
servis, díky kterému byl používa‑

ný vůz předán v natolik dobrém 
stavu, že nebyly nutné žádné další 
investice do oprav. Tyto ušetřené 
prostředky tak mohly být inves‑
továny do omlazovacího procesu, 
díky kterému vůz značně prokouk‑
nul, však posuďte sami.

Manny, přejeme ti spoustu 
bezpečných kilometrů a věrnou 
službu!

Tomáš Okřina, velitel jednotky 
SDH Brno ‑Starý Lískovec

Modernizace železnice Brno–Zastávka u Brna
Zhotovitelské sdružení Skan‑

ska, a. s. + Elektrizace železnic 
Praha přináší přehled aktuálního 
dění na modernizaci a elektriza‑
ci železniční trati Brno–Zastávka 
u Brna.

Letošní plánované stavební prá‑
ce se intenzivně rozběhly v únoru. 
Denně se na stavbě pohybuje 70 
až 100 dělníků, strojníků a řidičů.

Pracuje se především na most‑
ních objektech. Byla zdemolována 
druhá půlka starého cihelného 

mostu v Ostopovicích. Ve Starém 
Lískovci se staví nový podchod. 
I přes dlouho přetrvávající mrazy, 
které znemožňovaly provádění 
izolací, mostaři ze stavební firmy 
drží harmonogram a práce na pod‑
chodu budou dokončeny včas. 
V železniční stanici Střelice byla 
odstraněna stará ocelová lávka pro 
pěší, která vedla nad tratí.

Také už byly zbudovány přibliž‑
ně dvě třetiny základů pro trakční 
podpěry a snesen starý kolejový 

rošt. Pracuje se na odvodnění a sa‑
naci železničního spodku v celé 
délce trasy.

I přes všechny složitosti, které 
přináší pandemie a opatření s ní 
související, se prozatím daří do‑
držovat harmonogram prací. Stále 
se počítá s tím, že letošní etapa 
půjde podle plánu, což znamená, 
že v létě bude dokončena 2. tra‑
ťová kolej včetně všech propustků 
a mostům, ke konci letošního roku 
budou hotová nástupiště včetně 

dvou nových zastávek Starý Lís‑
kovec a Ostopovice a trať bude 
konečně v celém úseku elektri‑
fikovaná.

To do budoucna umožní vy‑
užívání moderních vlakových 
jednotek a ekologičtější provoz. 
S ohledem na použití bezstykové 
koleje bude také snížen vznik vib‑
rací a hluk od projíždějících vlaků

Petra Havrlantová,
tisková mluvčí Skanska
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Den otevřených dveří na ZŠ Labská

Masopustní veselice na ZŠ Labská

Když se loni poprvé zavřely školy, asi nikdo z nás si tehdy 
nepomyslel, že to bude trvat tak dlouho. Rok je za námi 
a opět je tu doba, kdy se u nás na škole koná tzv. „Den ote‑
vřených dveří“. Při této příležitosti máme možnost ukázat 
rodičům, dětem a zájemcům o školu, jak si škola stojí, co 
se v ní změnilo a jakým směrem se ubírá. 

Je to čas na setkání pracovníků 
školy s budoucími žáky a jejich 

rodiči. Bohužel ani v letošním roce 
nebude možné kvůli mimořád‑
ným pandemickým opatřením 
školní prostory zpřístupnit. Rád 
bych vám proto alespoň touto 
formou umožnil nahlédnout do 
školy, abyste věděli, co se v ní mo‑
mentálně děje. I během distanční 
výuky se snažíme provádět tech‑
nická zlepšení a servisní opravy 
tak, abychom smysluplně využili 
tento čas a zajistili pro naše žáky 
co nejlepší podmínky.

Škola od roku 2019 postupně 
prochází modernizací vnitřních 
prostor. V létě 2019 došlo za přispě‑
ní obce a financí z evropských fon‑
dů k celkové výměně informačních 
technologií. Vzhledem k nastalé 
pandemické situaci a přechodu 
na distanční výuku byl tento pro‑
jekt realizován takříkajíc v pravou 
chvíli. Byly vybudovány kompletní 
rozvody internetu, a to kabelově 
i bezdrátově. Došlo k instalování 
nového hlavního serveru a dalších 
pomocných zařízení. Kompletně 
byly vybudovány 2 nové učebny 
informatiky a celkově moderni‑

zovány odborné učebny fyziky 
a chemie. Všechny tyto učebny 
se mohou pochlubit novým ná‑
bytkem, počítači, dataprojektory 
a učebny fyzika a chemie získaly 
interaktivní panely o uhlopříčce 
190 cm. V těchto učebnách došlo 
také ke kompletní výměně elekt‑
roinstalace včetně osvětlení.

Po této velké akci škola pokračo‑
vala s rekonstrukcemi již ze svých 
fondů a našetřených prostředků. 
V roce 2019 došlo k opravě cent‑
rální šatny v předsálí školní jídelny. 
Tento prostor byl modernizován, 
podlaha dostala nové kvalitní lino, 
byly vyměněny již neestetické 
a poničené skříňky. Těsně před 
začátkem pandemie v lednu 2020 
se začala kompletně rekonstru‑
ovat cvičná kuchyně pro výuku 
vaření. Tato učebna slouží k výu‑
ce pracovních činností, probíhá 
zde rovněž kroužek vaření pod 
vedením vedoucí školní kuchyně, 
o který je mezi žáky velký zájem. 
Zároveň učebna slouží ke konání 
akcí pro rodiče s dětmi – například 
vánočních dílen.

Při jarní uzávěře v  roce 2020 
jsme čas využili na další opravy 

a vylepšení školy. Došlo k rozšíření 
prostoru školních šaten pro žáky 
budoucích 6. ročníků. Pro žáky 
z Ostopovic a Troubska se naše 
škola stala školou spádovou. Děti 
a rodiče z těchto obcí mají jistotu, 
že vždy budou u nás přijati jako na 
domovské škole.

Během letních prázdnin došlo 
k výměně osvětlení na hlavních 
chodbách na 1. a 2. stupni. Nejen‑
že se uspoří elektrická energie, ale 
prostory získaly mnohem moder‑
nější ráz. Dochází k postupné mo‑
dernizaci kancelářských prostor, 
a to jak díky novému osvětlení, 
tak novému nábytku.

Během poslední uzávěry škol 
se začal realizovat další projekt – 
kompletní obnova školních dílen 
a přilehlého kabinetu. Až se děti 
vrátí do školy, bude je čekat zbrusu 
nová školní dílna vybavená novými 
ponky a dílenským vybavením. Bu‑
deme tak nachystáni na nové pojetí 
polytechnické výuky na základních 
školách, které avizovalo MŠMT.

V létě by mělo dojít za přispění 
obce k zahájení rekonstrukce škol‑
ního bazénu, který je již více než 
40 let součástí naší školy a zaslu‑
huje si generální opravu. I nadále 
bude sloužit k výuce plavání neje‑
nom pro žáky naší školy.

Bohužel jsem vás letos opět ne‑
mohl provést naší školou, která 
prochází postupnou rekonstrukcí. 
Doufám, že jsem vám alespoň při‑
blížil, co se na Labské děje a na co 

se mohou vaše děti těšit. Věřím, že 
se brzy opět vrátíme do klasického 
způsobu výuky a všichni budeme 
využívat zmodernizované prostory 
naší školy. Přeji vám všem pevné 
zdraví a optimismus!

Mgr. Michal Dlouhý, ředitel školy

Masopustní veselice barví 
nos a barví líce… To je za‑
čátek básničky, která nás 
provázela masopustem.

I když už je masopustní nebo také 
fašankové období za námi (trvá 

od Tří králů do Popeleční středy, 
která byla letos 17.  února, kdy 
nastává půst – 40 dnů do Veliko‑
noc), žáci druhých tříd ZŠ Labská 
na karnevalové období velmi rádi 
vzpomínají.

Dobrou náladu provázel celý 
projektový den „MASOPUST“. Z po‑
hádky se děti dozvěděly, že Maso‑
pust byl provoněný zabijačkou, 
jitrnicemi, jelity, uzeným masem 
či slaninou a smaženými koblížky. 

Věřilo se totiž, že ten, kdo spořádá 
v průběhu masopustu hodně ta‑

kových pokrmů, zůstane po celý 
rok při síle.

V českém jazyce doplňovali žáci 
do klaunova klobouku slova z ma‑
sopustu, v klaunových balóncích 
procvičili měkké a tvrdé slabiky, 
podstatná jména a slovesa. Ma‑
tematikou je provedl vůdce maso‑
pustního průvodu „laufr“. Vyrobili 
si také pečivo pro průvod masek.

Vyvrcholením oslav, po tučném 
čtvrtku, byl průvod masek. Naše 
masky mohly sice procházet pou‑
ze třídou, zato za zvuků Pochodu 
komediantů (Bedřich Smetana 
z opery Prodaná nevěsta)!

Nechyběly ani karnevalové hry. 
Smích a veselí se neslo jako tóny 
té nejkrásnější skladby. A čeho je 
v této době třeba víc?

Mgr. Marcela Špalková

(Dokončení ze str. 1)
Kvalitně vytříděný bioodpad 

bude svážen do centrální kom‑
postárny. V  naší městské části 
budou tyto kontejnery umístěny 
v 36 lokalitách. Ochrana přírody 
by měla být naší velkou prioritou. 
Sběrem a tříděním odpadů, kterou 
jsou následně smysluplně využívá‑
ny, této ochraně velmi přispíváme.

Milí spoluobčané, na závěr mi 
dovolte popřát vám vše jen to 
dobré a hodně zdraví. Buďte covid 
negativní a v srdci co nejvíce pozi‑
tivní. A ta probouzející se příroda 
ať vám přináší hlavně radost.

Váš místostarosta Jiří Dvořáček

Ze zápisníku 
místostarosty
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Moje bezpečná adresa – 
soutěž pro vás

Pět rad, jak nakládat 
s použitými respirátory

76. výročí osvobození

Centrum duševního zdraví

Zapojte se do soutěže o prak tické dárky a odpovězte na 
soutěžní otázku. 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 2:
U oken přízemních bytů 
a  domů mohou pachatelé 
využít otevřené ventilace.
Víte, jak můžete zabezpečit 
pootevřená okna svých bytů?

Odpověď zašlete do 14 dnů 
na Preventivně informační od‑
dělení Městské policie Brno na 
adresu: Luboslav.fiala@mpb.cz. 
Správné odpovědi budou slo‑
sovány a výherci informováni 
o výhře a způsobu jejího pře‑
dání. Vyhrát můžete praktické 
dárky pro údržbu bytu, knížku 
příběhů TŘETÍ STRANA BARI‑
KÁDY, a užitečnou brožurku  
 

ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ pro 
bezpečné bydlení.

Správné odpovědi na soutěž‑
ní otázku najdete v příštím čísle 
zpravodaje, nebo na webových 
stránkách Městské policie Brno: 
https://www.mpb.cz/doma‑ 
neni‑nuda/pro‑seniory/. 

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ  
Z MINULÉHO ČÍSLA:

RC třída vyjadřuje, odolnost 
produktu vůči pokusům o jeho 
násilné překonání. Je definována 
číslem RC 1– RC 6. Pro byty a domy 
se doporučuje minimálně RC třída 
3 a 4.

Povinné nošení respirátorů 
a hlavně začátek povinného 

testování zaměstnanců ve firmách 
s sebou nese zvýšené množství to‑
hoto odpadu a manipulace s ním. 
Ve snaze přispět k minimalizaci 
rizika nákazy a předejít nesprávné‑
mu zacházení přinášíme základní 
pětici doporučení, jak postupovat.

Proto:
1. Použité respirátory předsta‑

vují zdravotní riziko. Nesmí pro‑
to skončit pohozené na ulicích, 
parkovištích, parcích, natož volně 
v přírodě.

2. Nejbezpečnější způsob jejich 
odstranění je vložení do plastové‑
ho obalu, který pevně zavážete 
a vhodíte do odpadkového koše 
nebo do černé popelnice na směs‑
ný komunální odpad.* Nikdy je 
nevhazujte do tříděného odpadu, 
kde by mohly nakazit pracovníky 
dotřiďovací linky. Stejný způsob 
platí i během manipulace se sa‑
dami na samotestování.

3. Plastové pytle obsahující re‑
spirátory či samotestovací sady 
nenechávejte mimo sběrnou ná‑
dobu. Z bezpečnostních a hygie‑
nických důvodů patří výhradně 
do ní.

4. Vždy po manipulaci s respi‑
rátorem či samotestovací sadou 
si pečlivě umyjte ruce mýdlem 
a teplou vodu, nebo použijte dez‑
infekční gel.

5. Pamatujte, že zvládnutí epide‑
mie je na odpovědnosti a ohledu‑
plnosti každého z nás.

* Samotestovací sady, použité 
roušky, masky, jednorázové obleky, 
u kterých neasistoval zdravotnický 
personál, by podle pokynů Mini‑
sterstva životního prostředí měly 
být ukládány do plastových pytlů 
o minimální tloušťce 0,2 mm. Obaly 
z tenčího materiálu se doporučují 
zpevnit použitím nejméně dvou 
pytlů. Každý igelitový pytel by se 
neměl plnit déle než 24 hodin. Po 
jeho naplnění, či po uplynutí lhůty 
24 hodin, je nutné pytel s použitý‑
mi testovacími sadami a použitými 
ostatními ochrannými pomůckami 
zavázat či jinak pevně zabezpečit, 
aby nemohlo dojít k jeho samovol‑
nému rozvázání. Takto zabezpečené 
pytle je nutné na povrchu vydesinfi‑
kovat a poté vložit do černé nádoby 
na směsný komunální odpad.

Michal Kačírek, 
tiskový mluvčí SAKO Brno

Dne 25. dubna 1945 po 14. ho‑
dině zahlédli občané Starého 

Lískovce na cestě od Lančíkova 
mlýna první sovětské obrněnce 
obklopené pěchotou. Jiní osvobo‑
ditelé přicházeli v tu dobu jednak 
od Nebovid a také od Moravan 
přes železniční trať a potok Leska‑
vu. A od Ostopovic se blížili kozáci 
na koních a také další vojenská 
technika.

Už o  dvě hodiny později byl 
Starý Lískovec od německých 
okupantů osvobozen.

Jsou známa pouze dvě jména 
ze 13 rudoarmějců padlých při 

osvobozování naší obce a pozdě‑
ji pohřbených v Novém Lískovci.

Nelze také zapomenout na ty 
naše občany, kteří byli za odbo‑
jovou činnost popraveni nebo 
zahynuli v koncentračním tábo‑
ře, při bombardování města Brna 
v letech 1944 a 1945, při osvo‑
bozování naší obce, na ty, kteří 
byli okupanty vězněni a ani na 
ty, kteří bojovali za naši svobodu 
v zahraničí.

Všichni si zaslouží naši vzpomín‑
ku a poděkování za to, že můžeme 
žít v míru. Čest jejich památce.

Mgr. Věra Hádlíková Ondrášková

Každý rok se v České republice 
s duševním onemocněním se‑

tká přibližně pětina obyvatel. Toto 
téma je stále často považováno za 
tabuizované, takže lidé, kteří se 
s touto neočekávanou překážkou 
v životě setkají, si často připadají 
ve svém zápase osamělí a neví, 
kam se obrátit pro pomoc.

Jednou z možností je náš tým 
Centra duševního zdraví, ve kte‑
rém spojujeme zdravotní a sociální 
péči do jedné bezplatné a snad‑
no dostupné služby. V případě, že 
vy nebo někdo z vašich blízkých 
potřebuje naši podporu, přímo 
u vás doma vás navštíví lidé z na‑
šeho týmu. Setkat se můžete se 
sestrami, psychology a psychiatry, 
sociálními pracovníky nebo i s pra‑
covnicí, která sama prošla těžkým 
duševním onemocněním.

S čím vším vám můžeme pomo‑
ci? Ze začátku zmapujeme potřeby 

klienta, zdravotní stav a domluví‑
me se na spolupráci. Věnujeme 
se klientům, kteří mají diagnózu 
schizofrenie – psychózy, poruchy 
nálad – mánie nebo těžká depre‑
se. Pomůžeme vám se zlepšením 
psychického a fyzického zdraví, 
hledáním práce, bydlení, zařízením 
sociálních dávek, poskytujeme 
psychoterapii a rodinná setkání 
a zlepšení vztahů s okolím.

Obrátit se na nás můžete, pokud 
vy nebo vaši blízcí potřebujete 
naši podporu a jste z městských 
částí Brno ‑střed, Bohunice, Bo‑
sonohy, Kohoutovice, Jundrov, 
Kníničky, Bystrc, Žebětín, Starý 
Lískovec nebo Nový Lískovec. 
Neváhejte se na nás obrátit. Buď 
se s Vámi setkáme a situaci zmapu‑
jeme nebo Vám předáme kontakt 
na jinou vhodnou službu.

Kontakt:  tel. 733 643 379
terennitym@prah ‑brno.cz

WORKSHOP 2021
„ Policistou na zkoušku“

23. 4., 25. 6., 10. 9.,
15. 10. 2021

od 09:00 hod.
areál SKP Kometa, Bauerova 5, Brno

REGISTRACE
NÁBOROVÉ CENTRUM
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE 
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

+420 725 687 622
+420 724 187 391
naborbrno@pcr.cz

VYZKOUŠEJ, ZDA MÁŠ FYZIČKU
PRO PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU
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Inzerce
 �Nabízíme práci v úklidu. Určeno pro OZP a invalid. důchodce na 
částečný úvazek. Vyžadujeme zodpovědnost, svědomitost. V ostatním 
vás zaškolíme. Nabízíme přátelský kolektiv a výdělek až 300 Kč/ h. Rádi 
o vás uslyšíme. www.csuklid.cz, 734 750 260.

 � Vyměním státní byt 4+1 v Novém Lískovci za 2+1 nebo 2+kk státní. 
Telefon 607 780 867.

 �DOUČÍM ITALŠTINU! Chcete se naučit zábavnou formou italštinu 
a dozvědět něco nového o Itálii? Možná i výuka online: Whats App, 
Viber, nebo to co Vám vyhovuje. Tel: 777 595 892.

 � ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněného nábytku a matrací, ÚKLID DOMÁC‑
NOSTI, MYTÍ OKEN  (včetně případného sundání a pověšení záclon), 
ŽEHLENÍ a jiné drobné práce v domácnosti,… to vše Vám nabízí 
rodinná firma A‑Z HOSPODYNĚ. Zavolejte nám na 792 466 199 – na 
všem se domluvíme.

 � SERVIS POČÍTAČŮ a NOTEBOOKŮ, tel. 608 880 107.
 � Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství, návrh, 
realizace na klíč. Tel.: 513034551, mob.: 704 458 187, e‑mail: info@
tzbcentrum.cz; www.tzbcentrum.cz 

 � Vodoinstalatér, tel.: 602 861 402.
 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skříňky a pracovní desky 
na míru. Vrba 603 438 707.

 �Opravím počítač/seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
 �MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
zábradlí, rýn, fasád, plotů, zednické práce, tapetování, sádrokartony, 
podlahy, elektřina, voda. Živnostníci pro STARÝ LÍSKOVEC. Tel.: 606 
469 316. Platba hotově = sleva 250 Kč! www.maliribrno‑hezky.cz

Na sezonu chřestu se moje ro‑
dina moc těší. Milujeme ho 

v mnoha podobách úpravy, ale 
bezkonkurenčně vyhrává tento 
salát. Máme ho rádi nejen kvůli 
skvělé chuti, ale také proto, že je 
velmi zdravý, obsahuje spoustu 
vitamínů, minerálů, stopových 
prvků, vlákniny, a navíc nemá té‑
měř žádné kalorie.

Říká se, že se chřest má kon‑
zumovat bezprostředně po jeho 
nákupu. Já ho klidně nechávám 
zabalený ve vlhké utěrce v lednič‑
ce i tři dny. Tento recept je pro čtyři 
porce a příprava trvá 40 minut.

Ingredience: 1 citron, ½ kg 
chřestu, 20 g másla, čajová lžička 
soli, špetka cukru, 4 vejce, 150 g 
šunky, dvě nakrájené jarní cibulky, 
150 g husté kyselé smetany, polév‑
ková lžíce olivového oleje, pepř

Příprava:
1. Chřest omyjte, oloupejte 

a odřízněte dřevnaté konce (4 cm). 
Nakrájejte chřest na 3 cm kousky.

2. Rozpusťte máslo v hlubší pán‑
vi, přidejte 1 lžičku soli, špetku 
cukru a lžíci citronové šťávy. Vložte 
kousky chřestu, zakryjte a vařte asi 
10 minut za občasného míchání.

3. Uvařte vejce natvrdo (8 mi‑
nut), zchlaďte a oloupejte. Vejce 
rozkrájejte na čtvrtiny a ty ještě 
rozpůlte. Nakrájejte šunku na 
kostičky a ještě jemně nakrájejte 
omyté jarní cibulky.

4. Dresink připravte přímo 
v servírovací misce pouhým smí‑
cháním oleje, smetany, citronové 
šťávy, cibulky (část ponechejte na 
ozdobu). Dochuťte solí a pepřem.

5. Vyjměte dušený chřest z pán‑
ve a dejte do misky.

6. Přidejte kostky šunky a vejce, 
vše jemně promíchejte a posypej‑
te zbývající cibulkou.

K  chřestovému salátu skvěle 
chutná čerstvá bageta. Přeji dob‑
rou chuť.

Taťana Absolínová

Kolik času trávíte na balkoně? 
Pokud využíváte balkon jen 

k věšení prádla a jako odkladiště 
nepotřebných věcí, okrádáte se 
o kus obytného prostoru. Není to 
tak obtížné, jak by se mohlo na prv‑
ní pohled zdát, udělat si z malého 
balkonu pěkný obytný prostor.

1. Tak začneme od podlahy. Mů‑
žete ji pokrýt umělou trávou. Zelená 
barva vám dá pocit, že jste upro‑
střed přírody a textura trávy vyvolá 
dojem, že jste v parku.

2. Vytáhněte pohodlnou židli 
nebo křeslo. Ke křeslu přidejte malý 
odkládací stolek.

3. Rozjasněte balkon pěknými 
polštáři, lehkým plédem, sluneč‑
níkem. Textilními doplňky dodáte 
balkonu útulnost. Barvy by se měly 
vzájemně doplňovat.

4. Přidejte rostliny. Samozavla‑
žovací truhlíky plné květů dodají 
prostoru příjemný barevný akcent 
a bylinky v květináčích nádherně 
balkon provoní.

5. Nezapomeňte na malé deko‑
race. Moc pěkné jsou romantické 
svícny, také oblázky a keramika.

Balkon je připraven. Můžete tu 
sedět třeba celý den. Pokud tráví‑
te hodně času doma, určitě potře‑
bujete místo k odpočinku. Získáte 
útulný balkonový koutek, kde si mů‑
žete klidně přečíst knihu, vypít čaj, 
chatovat na sociálních sítích nebo 
dokonce pracovat na projektu. Co 
dalšího potřebujete pro příjemně 
trávený čas?

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Útulný balkon

Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů

Vážení spoluobčané, 23. dubna od 16 hodin se u pomníku na Točné 
ulici uskuteční (za příznivých podmínek) tradiční uctění památky 

všech obětí 2. světové války a připomenutí osvobození Starého Lískovce 
Rudou armádou. 

Rostislav Maleňák, zastupitel za KSČM.

Gourmet
Chřestový salát 

s vejcem 

547 221 591
www.stofcom.cz

- Servis a prodej notebooků, počítačů a příslušenství
- Odvirování, záloha dat
- Instalace a poradenství
- Správa a montáž datových sítí

STOFCOM s.r.o., Žebětínská 70, Brno-Kohoutovice Po - Pá: 9 - 12, 13 - 17 hod.

Z důvodu pokračujících prací v rámci výstavby tramvajové trati 
ke kampusu MU bude od ranních výjezdů v pondělí 20. dubna 2020 
omezen průjezd autobusů ulicí Labskou.

Omezení se dotýká noční autobusové linky N91, školní linky š87 
a ranního školního spoje linky 69. Zastávka Pod nemocnicí v ulici 
Labské je bez obsluhy. Podrobnější informace naleznete na webu 
salinounakampus.dpmb.cz. 

Omezení MHD v ulici Labská
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CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?
Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě? Pravděpodobně máte hrubé nánosy nečistot 
a mastnot v odvětrávací šachtě.

• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín

před

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme kamerou zadarmo. 

Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie, plísně, 
choroboplodné zárodky, karcinogeny a podle WHO mohou být příčinou astmatu, 
chronických chřipek, srdečních chorob a dalších onemocnění.

po

+420 601 153 200

www.plicedomu.cz

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY

❱ vertikální žaluzie, horizontální žaluzie ISSO
❱ předokenní rolety, venkovní žaluzie
❱ markýzy, sítě proti hmyzu, textilní roletky
❱ plastové shrnovací dveře, garážová vrata
❱ dřevěné žaluzie, hliníkové pergoly

Jaroslav Šotek  tel.: 606 738 758
www.stin-sotek.cz

jarek.sotek@volny.cz

Gardentech s.r.o., Brno-Černovice, Mírová 15
tel.: 548 531 294, www.gardentech.cz

PRACANTI PO CELÝ ROK
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Tak to navrhněte! 
Dáme na vás. damenavas.brno.cz

„To jsme  
u nás ve 
Starém Lískovci
vymysleli 
famózně, to se
musí nechat.“
Máte pravdu. 
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Gardentech s.r.o., Brno-Černovice, Mírová 15
tel.: 548 531 294, www.gardentech.cz

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 16. 6. 2021. 
Odpovědnost za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna 
neustále provádí vývoj výrobků, a proto si vyhrazuje právo změnit design, 
specifi kace a vybavení bez předchozího upozornění. Husqvarna je 
registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

Navštivte naši prodejnu:

PROFESIONÁLNÍ VÝKON 
BEZ HLUKU A EMISÍ

JARNÍ
AKCE

HUSQVARNA 520iLX
Tento vyžínač se vyznačuje vynikající ergonomií a vyvážeností, 
strunovou hlavou otočnou oběma směry a odolným bezkartáčovým 
motorem.
■ Hmotnost 2,85 kg bez akumulátoru, 

průměr sečení 40 cm, nastavitelná rukojeť, 
savE™ pro maximální provozní dobu.

Akční cena: 7 999 Kč

Běžná cena: 8 499 Kč

HUSQVARNA 520iHE3
Vysoce efektivní tyčový plotostřih. Žádné přímé emise, nízká 
hlučnost a nízké vibrace znamenají nejlepší možné pracovní 
podmínky. Komfortní nastavení úhlu střihací hlavy. Odolné vůči 
vlivům počasí (IPX 4).
■ Hmotnost 4,15 kg bez akumulátoru, 

4 000 střihů/min., střihací lišta 55 cm, 
dosah 3,5 m, přepravní režim, 
savE™ pro maximální provozní dobu.

Akční cena: 10 499 Kč

Běžná cena: 10 999 Kč
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Odpovědnost za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna
neustále provádí vývoj výrobků, a proto si vyhrazuje právo změnit design,
specifi kace a vybavení bez předchozího upozornění. Husqvarna je 
registrovaná ochranná známka.
Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.
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