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Bazén na ZŠ Labská 
se dočkal rekonstrukce

Ukliďme Česko!

Na základní škole Labská začaly nedávno děti plavat v nově zrekon‑
struovaném bazénu. Opravená je bazénová vana včetně dlažeb 

a obkladů. Provedena byla také potřebná sanace nosných konstrukcí 
a technických chodeb kolem bazénu. Je zde nový přelivový žlab s mo‑
dernější technologií a nová hydroizolace bazénové vany včetně okol‑
ních podlah, stěn a sloupů. Vše bylo natřeno ochranným nátěrem proti 
vlhkosti. Vyměněno bylo i potrubí pro odvod a přívod vody z bazénu 
a jsou zde i nové radiátory.

Rekonstrukce stála téměř 9 milionů korun bez DPH. Projekt se připra‑
voval řadu let, projektová dokumentace vznikla v roce 2020 a samotná 
rekonstrukce trvala od června do prosince loňského roku.

Zuzana Šrámková

Mnozí z Vás již zaregistrovali, že v sobotu 2. dubna 2022 je hlavní 
úklidový den pro akci Ukliďme Česko. Zapojit se ale bude možné 

po celý týden, tedy od 28. března do 2. dubna.
Vzhledem k úspěšnému loňskému roku jsme se rozhodli k akci připojit 

takzvaným „Pytlomatem“. Rukavice a pytle, které budete potřebovat 
k úklidu vlastní vytipované lokality, si tak můžete vyzvednout Úřadem 
městské části Brno ‑Starý Lískovec. Tento „Pytlomat“ bude k dispozici 
od 28. 3. 2022 do soboty 2. 4. 2022 včetně. Úklidové potřeby si 
můžete také vyzvednout na ÚMČ Brno ‑Starý Lískovec, dveře č. 216 
v úředních dnech nebo po domluvě.

Po úklidu pytle vyhodíte do komunálního odpadu (černé popelnice). 
Pokud se rozhodnete třídit, můžete vytříděný odpad umístit i do pří‑
slušných kontejnerů. Pytle ale můžete nechat i na místech určených pro 
svoz – mapu těchto míst najdete na Pytlomatu před úřadem.

Jako poděkování za účast máme pro každého dobrovolníka placky 
s logem Starého Lískovce a akce Ukliďme Česko.

Pokud zveřejníte fotku z úklidu na Instagramu a označíte @starylis‑
kovec, nebo použijete hastag #staryliskovec, obdržíte tašky na tříděný 
odpad, které se hodí do každé domácnosti.

Děkujeme za pomoc! Lucie Honzová, 
Úřad MČ Starý Lískovec

Vážení spoluobčané, ještě před ně‑
kolika týdny jsme všichni s nadějí 

vyhlíželi jaro, od kterého jsme si slibovali 
ústup nekonečných kovidových omeze‑
ní, více světla, dobré nálady a pohody.

Pak ale došlo k invazi Ruska na Ukra‑
jinu a nedaleko od našich hranic se začalo 
odehrávat něco, co jsme si nedovedli a ani 
nechtěli představit. Od 24. února sledujeme, 
jak se na Ukrajině bojuje, jak zde umírají ci‑
vilisté včetně žen a dětí a statisíce lidí prchají 
z ohrožených oblastí.

Prchají samozřejmě i k nám. Z části proto, 
že jsme blízko, z části proto, že zde řada Ukra‑
jinců má své příbuzné, kteří v minulosti přišli 
za prací. A takový nápor lidí utíkajících před 
válkou nás opět vrátil do nouzového stavu, 
který je nouzový nejen svým názvem. Všichni 

se nyní zabýváme tím, jak rychle 
a efektivně řešit všechny potí‑
že, které s příchodem takového 
davu uprchlíků souvisí.

Často se nás ptáte, jak se do 
pomoci zapojuje naše městská 

část. Naše městská část schválila finanční po‑
moc ve výši 100 tisíc korun. Tato částka bude 
převedena Magistrátu města Brna, který za ni 
centrálně nakoupí materiální pomoc. Městská 
část neorganizuje ani sbírku oblečení, materi‑
álu a nábytku, ani nezřizujeme sbírku peněz. 
Považujeme totiž za důležité, aby se netříštily 
síly. Pomoc organizuje město Brno a Jihomo‑
ravský kraj s řadou dalších organizací. Úlohou 
městských částí je tuto snahu podporovat, 
informovat o ní a směřovat materiál, dotazy 
a pomocné ruce na ta správná místa.

Tím hlavním místem je webová strán‑
ka ukrajina.brno.cz. Na této stránce na‑
jdete souhrn nejdůležitějších informa‑
cí, které se týkají ubytování uprchlíků 
z Ukrajiny v Brně a možností pomoci 
okupované zemi. Údaje jsou pravidelně 

aktualizovány na základě komunikace s cen‑
trálními orgány a s Jihomoravským krajem. 
Určitě se na ně podívejte, když budete chtít 
nabídnout pomoc. A nebo když budete hle‑
dat informace pro uprchlíky. Informace jsou 
uvedeny i v ukrajinštině.

Vážení spoluobčané, i v této složité době by‑
chom vám chtěli popřát nejen pevné nervy, ale 
i co nejvíce klidu a pohody, abychom společně 
zvládli následující období.

Vladan Krásný, starosta
Jiří Dvořáček, místostarosta

Zápisník z radnice
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Zápisy do základních škol 
pro školní rok 2022/2023

Zápisy do mateřských škol 
pro školní rok 2022/2023

Zápis do 1. tříd školního roku 2022/2023 probíhá ve třech fázích. Staro‑
lískovecký zpravodaj přináší přehled základních termínů a kontaktů 

na základní školy ve Starém Lískovci. Kompletní pokyny k zápisu i odkladu 
školní docházky najdete na webových stránkách https://zapisdozs.brno.
cz/. Tato pravidla platí pro celé Brno.
Na tomto webu najdete od 16. 3. i aktuální informace o tom, která škola 
je pro vaše dítě spádová. Údaje by se neměly lišit od loňského roku. 
V definitivní podobě budou ale zveřejněny až po schválení Zastupitel‑
stvem města Brna.

1. Vydávání přihlášek: od 16. 3. do 30. 4.
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (tedy přihlášku) je možné 
získat třemi způsoby:
A) Elektronické vydání na http://zapisdozs.brno.cz ve formátu pdf.
B) Vyzvednutí v základní škole na každé ZŠ ve dnech stanovených řediteli 
jednotlivých škol
C) Vyzvednutí osobně na Odboru školství a mládeže Magistrátu města 
Brna, Dominikánské nám. 3 v úřední dny v pondělí a ve středu od 8 do 
17 hodin.
Kontakty: 
Mgr. Irena Hudcová: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel. 542 17 2181
Mgr. Dagmara Hanáková: hanakova.dagmara@brno.cz, tel. 542 172 179

2. Sběr přihlášek: od 1. 4. do 30. 4.
Sběr žádostí probíhá v tomto termínu v době od 8.00 do 16.00 hodin 
na jednotlivých základních školách.

ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10
www.zspremyslovny.cz, e ‑mail: skola@zspremyslovny.cz
čtvrtek 7. 4. (13.00–17.00), pátek 8. 4. (13.00–17.00)
ZŠ Bosonožská 9
www.zsbos9.cz, e ‑mail. info@zsbos9.cz
čtvrtek 7. 4.  (14.00–18.00), pátek 8. 4. (14.00–18.00)
ZŠ Labská 27
www.zslabska.cz, e ‑mail.skola@zslabska.cz
čtvrtek 7. 4. (14.00–18.00), pátek 8. 4. (14.00–18.00)

3. Přijímací řízení do 30 dní od zápisu
Po celou dobu řízení můžete na výše uvedených webových stránkách 
sledovat průběh přijímacího řízení svého dítěte. Sami takto můžete 
aktivně sledovat, kde je dítě přijato.

Zápis do mateřských škol pro rok 2022/2023 probíhá ve třech fázích. 
Starolískovecký zpravodaj přináší přehled základních termínů a kon‑

taktů na mateřské školy ve Starém Lískovci. Kompletní pokyny k zápisu 
i odkladu školní docházky najdete na webových stránkách https://
zapisdoms.brno.cz/. Tato pravidla platí pro celé Brno.
Na tomto webu najdete od 18. 3. i aktuální informace o tom, která škola 
je pro vaše dítě spádová. Údaje by se neměly lišit od loňského roku. 
V definitivní podobě budou ale zveřejněny až po schválení Zastupitel‑
stvem města Brna.

1. Vydávání přihlášek od 1. 4. do 30. 4.
Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způ‑
soby v období vydávání přihlášek:
A) Elektronické vydání přihlášky na adrese zapisdoms.brno.cz ve for‑
mátu pdf.
B) Vyzvednutí v mateřské škole ve dnech stanovených ředitelkami 
jednotlivých škol
C) Osobní vyzvednutí 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
Kontakty: 
Mgr. Dagmara Hanáková: hanakova.dagmara@brno.cz, tel. 542 17 2179
Mgr. Irena Hudcová: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel 542 17 2181

2. Příjem vyplněných žádostí 2. a 3. 5.
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.

Bližší informace k zápisu na webových stránkách jednotlivých mateřských 
škol v MČ Brno ‑Starý Lískovec
www.ms.labska.cz, www.ms.oderska.cz, www.mskosmonautu.info
www.msbos4.cz, www.zspremyslovny.cz
Informujte se na adrese: zapisdoms.brno.cz o počtech volných míst na 
MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.
Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je odpovědný pracovník 
mateřské školy oprávněn požadovat rovněž rodný list dítěte, občanský 
průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte (pokud se 
liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).
Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Z důvodu odevzdání 
přihlášky v papírové podobě doporučujeme dostavit se do každé z Vámi 
vybraných MŠ osobně

3. Vyhodnocení přihlášek od 17. 5.
Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí (pří‑
padně nutnosti losování pořadí) Vašeho dítěte do MŠ.
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
Od 17. května 2022 můžete sledovat průběh přijímacího řízení, např. zda 
se hranice neposunula tak, že bude vaše dítě přijato.
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 
navštěvovat nebude.
Prosíme, abyste výše uvedené rozhodnutí učinili nejpozději do 24. 5. 2022 
a toto rozhodnutí oznámili ředitelkám těch mateřských škol, které vaše 
dítě navštěvovat nebude. Děkujeme za Vaši vstřícnost.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna

Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifi‑
kátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně 
osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte školu v první 
fázi (vydávání přihlášek) vůbec kontaktovat.

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

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, osobním podáním.

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím 
pozornost svému emailu, který při zápisu uvedete jako svůj e ‑mail 
ke komunikaci.

Důležité informace – platí pro základní i mateřské školy
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Bude opět blokové čištění. Nezapomeňte přeparkovat
Po zimě jako vždy přichází jaro 

a společně s ním také nastává 
čas na vyčištění ulic od nánosů po‑
sypového materiálu a další špíny. 
Řidiči by tak měli dávat pozor na 
sdělení na přenosných dopravních 
značkách, které kvůli průjezdnosti 
dočasně změní možnosti parková‑
ní před vašimi domy.

Při blokovém čištění v městské 
části Brno ‑Starý Lískovec budou 
umisťovány značky B29 (Zákaz 
stání) a také značky IZ 8a (Zóna 
s dopravním omezením) a IZ 8 b 
(Konec zóny s dopravním omeze‑
ním), v souladu s opatřením obec‑
né povahy po projednání návrhu 
projektové dokumentace PČR DI 
podle § 19a Zákona č. 13/1997 Sb. 
Zákon o pozemních komunika‑
cích.

Značka ZÓNA označuje oblast 
(část obce apod.), kde platí výstra‑
ha, zákaz, omezení nebo příkaz vy‑
plývající z příslušných vyobrazení 
značky nebo značek, pokud místní 
úpravou provozu na pozemních 
komunikacích uvnitř oblasti není 
stanoveno jinak.

Dopravní omezení týkající se 
jen určitých vozidel, doby apod. se 
vyznačuje ve spodní části značek 
vhodným nápisem nebo symbo‑
lem (v našem případě je zde uve‑
dena ulice, datum a čas).

Značky jsou umístěny dle pro‑
jektu dopravního značení (blo‑
kového čištění), který naleznete 
na webových stránkách Starého 
Lískovce, případně je do projektu 
dopravního značení možno na‑
hlédnout na Odboru všeobecném 
ÚMČ Brno ‑Starý Lískovec, Oder‑
ská 4, 625 00 Brno, dveře č. 216 
nebo č. 223, vždy v úřední dny, 
v pondělí a ve středu v rozmezí od 
7:45‑11:00 a 12:00‑17:00.

Informace o  termínech blo‑
kového čištění jsou pravidelně 

zveřejňovány na úřední desce, ve 
Starolískoveckém zpravodaji, na 
webových stránkách Starého Lís‑
kovce, popř. v aplikaci Brněnských 
komunikací, a. s. (v této aplikaci 
nelze vyznačit některá parkoviště 
a úseky vozovek)

Rozpis čištění vozovek v kompe‑
tenci Brněnských komunikací, a. s. 
‑ čistí se pouze ZÁKOS (Labská, Du‑
najská, Kyjevská, ul. Kosmonautů).

 – čištění jaro proběhne dne 
6. 4. 2022

 –  čištění podzim 9. 11. 2022.

Pravidla odtahů při 
blokovém čištění

Rada města Brna dne 27. 2. 2019 
odsouhlasila úpravu schváleného 
postupu při odtazích vozidel při 
blokovém čištění, změna se týká:

 – úhrady odtahů ‑tyto úhrady 
zajišťuje pro SMB společnost 
Brněnské komunikace, a. s.

 –  informace o manipulaci s vozi‑
dlem bude umístěna na před‑
mětné vozidlo po vrácení vozi‑
dla na místo odtahu

 –  MP bude při odtazích přítomna 
dle kapacitních možností MP 
Brno

 –  služba bude zabezpečena jak 
společností Brněnské komuni‑
kace, a. s., tak prostřednictvím 
subdodavatele
Rada města Brna dne 27. 2. 2019 

rovněž schválila cenu za technic‑
ký úkon, zpětný odtah v místě ve 
výši 1.500, ‑ Kč vč. DPH prováděný 
dle zákona č. 13/1997 Sb., o po‑
zemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Technický úkon znamená, že 
odtahované vozidlo bude nalo‑
ženo na odtahové vozidlo, které 
odjede z místa provádění bloko‑
vého čištění na jiné vhodné místo 
v okolí, počká se na provedení čiš‑

tění (nebo složí toto vozidlo a po 
provedení čištění se vozidlo opět 
naloží a převeze zpět na původní 
místo) a vozidlo se opět složí zpět 
na původní místo.

Parkoviště Akademická budou 
čištěna v rámci nočního čištění 
ZÁKOSu.

Blok č. 1: Labská 1–37 vč. parko‑
višť a ZÁKOS, Mikuláškovo nám. 
14, 15, 16, 17, vč. parkoviště, Mi‑
kuláškovo nám. vnitroblok (Mi‑
kuláškovo nám. 10–13 x Vltav‑
ská 2–8) vč. parkoviště před domy 
5 a 6, Vltavská ZÁKOS vč. zálivů 
pro parkování vozidel, Vltavská 
9–13 vč. parkoviště, Vltavská 1–3 
vč. parkoviště, Vltavská parkoviště 
nad tramvajovou zastávkou MHD, 
spojnice Vltavská x Osová, par‑
koviště Osová nad trolejbusovou 
točnou.
Blok č.  2: Osová 2–8 vč. vnit‑
robloku (Osová 2–8 x Mikuláškovo 
nám. 1–4) vč. zálivů pro parková‑
ní a parkoviště, Dunajská 1–5, 
7–15, 17–25, 27–35, 37–45 vč. 
jednosměrných spojnic, parkovišť 
u těchto bloků a ZÁKOSu, Karpat‑
ská 1–9 vč. parkovišť.
Blok č. 3: U Hřiště vč. zálivů pro 
parkování vozidel a parkoviště pod 
U Hřiště č. 9, U Hřiště ZÁKOS, Va‑
lašská vč. parkovišť, U pošty vč. 
parkovišť, Bosonožská vč. zálivů 

pro parkování vozidel a parkovišť, 
včetně zásobovací komunikace 
k MŠ Bosonožská, Kyjevská vč. 
parkovišť a ZÁKOS.
Blok č. 4: Oderská 12–1 vč. zálivů 
pro parkování vozidel a parkovišť, 
Oderská x Dunajská spojnice 
ulic, Sevastopolská vč. zálivů 
pro parkování vozidel a parkovi‑
ště, ul. Kosmonautů parkoviště, 
odstavné plochy a příjezdy k do‑
mům č. 17 a 19, Irkutská vč. zálivů 
pro parkování vozidel a parkovišť 
a komunikace ke Mlýnu.
Blok č. 5: Ul. Kroupova obě ko‑
munikace, Jemelkova pouze par‑
koviště, Krymská vč. zálivů pro 
parkování vozidel a parkoviště, 
Kurská vč. parkovišť, Malešovská, 
Malostranská, Martina Ševčíka, 
Šoustalova.
Blok č. 6: U penzionu parkovi‑
ště, Hermannova, Svah, Příčky 
vč. parkoviště, Čermákova vč. 
parkovišť v sídlišti, Máchalova, 
Pšikalova, Točná i za dálnicí D1, 
Klobásova slepá odbočka, Kos‑
monautů vč. zálivů pro parkování 
vozidel.
ZÁKOS: Místní komunikace ZÁ‑
KOS (uvedeny v jednotlivých blo‑
cích), Akademická vč. parkoviště, 
Bítešská, Elišky Přemyslovny, Je‑
melkova, Jihlavská, Klobásova, 
Netroufalky, Osová, komunikace 
na Ostopovice.

Blok 
č. 1

Blok 
č. 2

Blok 
č. 3

Blok 
č. 4

Blok 
č. 5

Blok 
č. 6

ZÁKOS

blokové čištění 
po zimním období

11. 4. 12. 4. 13. 4. 14. 4. 19. 4. 20. 4. po zimě provádí 
Bkom

blokové čištění 
včetně chemické 
likvidace plevele

20. 6. 21. 6. 22. 6. 23. 6. 24. 6. 27. 6. 30. 6.  noční  
z 30. 6.  na 1. 7.  

blokové čištění před 
zimní 
údržbou

17. 10. 18. 10. 19. 10. 21. 10. 24. 10. 25. 10. 6. 10.  noční  
z 6. 10.  na 7. 10. 

Blokové čištění bude provedeno vždy v časovém rozmezí od 9.00 do 17.30. Parkoviště Akademická 
budou čištěna v rámci nočního čištění ZÁKOSu.

Poplatek za psy je třeba zaplatit do konce března
Místní poplatek ze psů je splat‑

ný do konce března, proto 
nezapomeňte na jeho úhradu. 
Poplatek se liší podle počtů psů 
v domácnosti i podle toho, jestli 
psa chováte v rodinném domě 
nebo v bytě.

Sazba poplatku činí 200 korun 
u osob starších 65 let, ať už byd‑
líte v rodinných nebo bytových 

domech. Pro ostatní držitele psů 
činí sazba 400 korun v rodinných 
domech a 1500 korun v bytových 
domech. Za druhého a dalšího psa 
se poplatek zvyšuje o 50 procent.

U osob, jejímž jediným zdrojem 
příjmů je důchod, vyplácený podle 
zákona o důchodovém pojištění 
činí sazba poplatku u prvního psa 
200 korun, druhý a další pes je 

zpoplatněn částkou 2250 korun 
v bytových domech a 600 korun 
v rodinných domech.

Zcela osvobozeni od poplatků 
jsou držitelé průkazu ZTP nebo 
ZTP/P a jeden rok nemusí platit ti, 
kteří si psa převzali z útulku.

Poplatek můžete zaplatit v hoto‑
vosti na pokladně ÚMČ Brno ‑Starý 
Lískovec, Oderská 4, nebo převo‑

dem na účet 19‑19022621/0100, 
variabilní symbol VS je číslo znám‑
ky vašeho psa. A ani letos nebude‑
me zasílat složenky.

Bližší informace získáte na fi‑
nančním odboru, tel. 547 139 204, 
u Bc. Martiny Vajbarové.

Finanční odbor 
ÚMČ Starý Lískovec
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Udělejte si skvělou a rychlou 
snídani s nízkým obsahem 

sacharidů. Tento recept na avo‑
kádový vaječný salát je tak dob‑
rý, že si ho často, nejen k snídani 
zopakujete.

Ingredience pro dva jedlíky:
1 velké zralé avokádo vypecko‑

vané a nakrájené na kostky, 3 vej‑
ce natvrdo nakrájené na kostičky, 
2 vrchovaté lžíce majonézy,1 po‑
lévková lžíce čerstvé limetkové 
šťávy,1 polévková lžíce nasekané 

pažitky, sůl a pepř na ochucení, na 
dozdobení čerstvé zelené výhonky

Jak na to:
1. Nakrájejte na kostky avokádo 

a uvařená vejce
2. Přidejte do misky všechny in‑

gredience a promíchejte.
3. Dochuťte solí a pepřem.
4. Zakápněte limetkovou šťávou.
5. Hotový salát navršte na krajíčky 

kváskového chleba.
6. Dozdobte čerstvými zelenými 

výhonky. TAb

Gourmet Avokádový vaječný salát

Pečovatelská služba 
omezuje dovoz obědů

Pohyb na klouzavých 
prkýnkách

Jedlá zahrada  
na ZŠ Bosonožská

Terénní pečovatelská služba 
mění v těchto týdnech svůj 

přístup k rozvozu obědů. Nadá‑
le je nebude rozvážet klientům, 
kteří nevyužívají jiné úkony péče. 
To umožňuje prohloubit a  na‑
bídnout větší rozsah péče lidem 
s vyšší mírou potřebné pomoci 
a do domácnosti přijít během dne 
i opakovaně dle aktuálních potřeb. 
Rozvoz obědů za srovnatelnou 
službu může zajistit mnoho jiných 
dovozců jídla.

Klienti, kteří měli nasmlouván 
pouze dovoz obědů, byli průběž‑
ně oslovováni. Sociální pracovníci 
s nimi provedli šetření, zda klient 
potřebuje i další služby, případně 
mu poradí, jak navázat kontakt 
s novým dovozcem stravy. Násled‑
ně také dohlíží na to, že i s novým 
dovozcem stravy vše funguje. Ne‑
dojde tak k tomu, že někdo zůsta‑
ne bez oběda.

Odbor sociální, školství a kultury 
ÚMČ Starý Lískovec

Po roční covidové přestávce vy‑
jeli žáci naší školy na lyžařsko‑

‑snowboardový kurz. Po dlouhé 
době jsme změnili místo pobytu 
a vyplatilo se nám to. Chata Jed‑
lová v Deštném v Orlických ho‑
rách předčila původní ubytování 
v mnoha směrech. Ubytování se 
nachází v blízkosti sjezdových tratí 
lyžařských vleků Start a další lyžař‑
ské středisko Marta je v dosahu 
krátké cesty skibusem.

Plán lyžařského zájezdu byl 
téměř splněn. Všichni žáci si buď 
osvojili základy lyžování či snow‑

boardingu nebo svoje dříve zís‑
kané pohybové dovednosti na 
klouzavých prkýnkách zdokonalili, 
vyslechli si přednášky o lyžování, 
snowboardingu, nebezpečí hor, 
o lyžařském vybavení a lyžařské 
výstroji, zahráli různé společenské 
hry… Bohužel nám nebylo z důvo‑
du nepříznivého počasí umožněno 
lyžování poslední den kurzu. Už 
teď věříme, že se příští rok povede 
tato akce minimálně stejně tak 
dobře.

Roman Sýkora, ZŠ Bosonožská

Byť je stále chladné únorové 
počasí, žáci zapojeni v pro‑

jektu Jedlá školní zahrada se již 
připravují na jaro.

Práce byly zahájeny na podzim, 
a to sázením ozimé cibule s okras‑
ným česnekem. Již nyní na pozem‑
ku pozorujeme jejich vyrůstající 
zelené výhonky.

Na podzim jsme navštívili Ovoc‑
nářské družstvo, kde jsme načer‑
pali mnoho informací o pěstování 
ovocných stromů. Zima se překu‑
lila a Ovocnářské družstvo Sady 
Starý Lískovec nám sponzorským 
darem věnovalo 2 jabloně a 2 hruš‑

ně, které přijeli dva zaměstnanci 
v úterý 16. února pomoci zasadit. 
Tedy – spíše jsme pomáhali my, 
žáci 3. oddělení školní družiny… 
Ovocnáři nám předali nezbytné 
i  zajímavé rady pro dobrý růst 
stromečků a  již podruhé děti 
štědře obdarovali sladkými jabl‑
ky a moštem, kterým se slavnost‑
ně u zasazených stromků připilo. 
Přeji dětem, aby jim píle a nadše‑
ní vydržely. Všichni věříme, že se 
stromečkům u nás na Bosonožské 
bude dařit.

Marta Fišerová, ZŠ Bosonožská

Největší pracovní tempo na stavbě tramvajové trati do kampusu nyní 
panuje pod zemí. Dělníci v tunelu betonují vše potřebné tak, aby bylo 
možné trať včas zprovoznit. Už tento měsíc by se měly dovnitř navážet 
první koleje. Na povrchu se dokončuje zastřešení nové podzemní tram‑
vajové zastávky a probíhá výsadba zeleně.  (taz, foto DPMB)

Tramvaj do kampusu: 
nejvíce se pracuje pod zemí
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Inzerce
 �  Opravím počítač/seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

 �  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.

 �  Vodoinstalatér, tel. 602 861 402.

 �  SERVIS a OPRAVA NOTEBOOKŮ a POČÍTAČŮ. Diagnostika ZDARMA! 
Vyzvednutí u Vás. Rozumné ceny, rychle a spolehlivě, 25 let praxe. 
Bednář, Tel.: 608 880 107.

 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skříňky a pracovní desky 
na míru. Vrba 603 438 707.

 �  MALBY 21 Kč/m², nátěry dveří 450 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, zábra‑
dlí, 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

 � Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství, 
návrh, realizace na klíč. Tel.: 513034551, mob.:704/458187, e‑mail: 
info@tzbcentrum.cz; www.tzbcentrum.cz

Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů

Radnice stále porušuje pravidla
Dle rozsudku soudu je vydavatel povinen poskytnou přiměřený pro‑

stor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva.
Petr Hudlík, Zastupitel městské části

Nová pergola
Spolu s obyvateli domů zvláštního určení jsme se v komisi životního 

prostředí rozhodli přeměnit nevyužívaný prostor za domem Kosmonautů 
19 na místo setkávání. Záměrem bylo vytvořit příjemné zastíněné místo 
s popínavou zelení, které poskytne smyslové zážitky a také pomůže re‑
generovat sociální interakci. Po stranách otevřená pergola má dřevěnou 
konstrukci. Pergolu doplňují zvýšené záhony, které lze využít k pěstování 
bylinek a kvetoucích rostlin. K posezení tu jsou lavičky určené pro malá 
setkání, ke čtení knihy nebo jen k posezení a poslouchání ptačího zpěvu. 
Celý prostor je bezbariérově uzpůsobený pro potřeby místní komunity. 
Plánuje se výsadba solitérního stromu, magnolie, který zpříjemní klima 
daného prostředí. Podařilo se i na tak malém prostoru vytvořit místo, 
kde lze příjemně trávit čas.

Taťana Absolínová, zastupitelka za ODS

Ukliďme Česko
Během loňského jara, v době covidového omezení, jsme s rodinou 

a přáteli uklízeli okolí našeho bydliště v rámci akce Ukliďme Česko. Akce 
to byla vydařená i díky podpoře městské části v dodání pytlů a rukavic 
a odvezení sesbíraného nepořádku. Nyní, když se příroda pomalu pro‑
bouzí ze zimního spánku, je jasné, které plochy bude vhodné znovu 
uklidit. Pro letošní rok je hlavní úklidový den celostátně plánován na 
sobotu 2. dubna 2022. Více informací je na www.uklidmecesko.cz. Děkuji 
předem všem, kteří se letošního úklidu zúčastní. Pokud se vám stanovený 
termín nehodí, můžete pomoci i jindy. Více informací bude zveřejněno 
ve zpravodaji a na webových stránkách městské části.

Stanislav Skřička, člen Rady MČ

(Příspěvky zastupitelů neprochází jazykovou korekturou.)

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

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 12:
Všichni dokážeme otevřít dveře svého bytu, ale ne všichni víme, 
komu je otevíráme. Víte, jak si můžete bezpečně ověřit, kdo stojí 
za dveřmi vašeho bytu?

Odpověď zašlete do 14 dnů na Preventivně informační oddělení 
Městské policie Brno na adresu: Luboslav.fiala@mpb.cz. Správné 
odpovědi budou slosovány a výherci informováni o výhře a způsobu 
jejího předání. Vyhrát můžete praktické dárky pro údržbu bytu, knížku 
příběhů TŘETÍ STRANA BARIKÁDY a užitečnou brožurku ZÁKLADNÍ 
DOPORUČENÍ pro bezpečné bydlení.
Správné odpovědi na soutěžní otázku najdete v příštím čísle zpravo‑
daje, nebo na webových stránkách Městské policie Brno:
www.mpb.cz/doma ‑neni ‑nuda/pro ‑seniory/.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:
I v době, kdy jste mimo svůj byt, můžete s využitím jednoduchých 

technologií vzbudit dojem, že je někdo doma.
 – Simulátor běžící televize zajistí zdání osoby sledující každý večer televizi 

ve Vašem bytě. Simulátor televize se automaticky zapne po setmění a 
po dobu 4 hodin generuje měnící se světlo stejné jako běžící televize. 
Zajistí tak zdání pro okolí, že byt není opuštěn.

 –  Atrapa bezpečnostní kamery s vestavěným detektorem pohybu. Při 
detekci pohybující se osoby se kamera začne sama otáčet a blikat. Je 
vybavena červenou, blikající led diodou. Kamera je napájena 3 tužko‑
vými bateriemi. Pohyb s blikáním lze volitelně zapínat nebo vypínat.

 –  Plně programovatelná spínací zásuvka s týdenním i denním cyklem 
spínání. Tyto spínací hodiny mohou i ve Vaší nepřítomnosti opakovaně 
spínat a vypínat například topení, lampu nebo rádio a tím navodit 
dojem přítomnosti osoby v bytě, či domě.

Moje bezpečná adresa

Změna pravidel
Zastupitelé Starého Lískovce 

na svém březnovém zasedání 
schválili změnu Zásad pro vydává‑
ní Starolískoveckého zpravodaje. 
Zohlednili tak právní názor Kraj‑
ského soudu v Brně na vymezení 
prostoru pro vyjádření zastupitelů. 
Změna byla projednána v prvním 
možném termínu po doručení roz‑
sudku a analyzování vhodného 
postupu. O tématu informovali 
v minulém čísle zpravodaje.

Zásady, které najdete na webo‑
vých stránkách radnice, nově uvá‑
dějí:
• Každý zastupitel má právo v rám‑
ci jednoho čísla opublikovat text 
o délce 1000 znaků (včetně mezer 
a interpunkce). Názory zastupitelů 

nesmí v rámci jednoho čísla pře‑
sáhnout jednu stránku A4. Pokud 
ano, budou články zveřejňovány 
podle data a času, kdy přišly do 
redakce. Ty články, které se neve‑
jdou do stávajícího čísla budou 
otištěny v dalším vydání.
• Informativní článek starosty 
a místostarosty o aktuálním dění 
v městské části (tzv. Úvodní slovo 
Starolískoveckého zpravodaje) ne‑
spadají pod (tento) limit uvedený 
v čl. 4, odst. 7, písm. a)
• Nebude otiskována inzerce a pro‑
pagace (včetně PR článků) poli‑
tických stran, hnutí a politických 
uskupení včetně spolků s politic‑
kým zaměřením.

Zuzana Šrámková
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Koho hledáme? 

• muže a ženy starší 60 let bez neurologického onemocnění 

Co zkoumáme? 

• zabýváme se využitím pokročilého zpracování dat  
měřených magnetickou rezonancí k hledání  
včasných příznaků neurodegenerativních  
onemocnění 

Jak probíhá vyšetření? 

• vyšetření zabere celkově asi 3 hodiny 
• zahrnuje neuropsychologické vyšetření  

a měření magnetickou rezonancí 
 

Za účast ve studii vám vyplatíme 500 Kč 
 
V případě zájmu nás můžete kontaktovat na email 
marketa.necasova@ceitec.muni.cz nebo na tel. 
číslo: +420 770 179 511 

VÝZKUM MOZKU: hledáme dobrovolníky 

ZELEŇ STŘECHÁM!

ŠANCE PRO BRNO!

V mnoha případech dotace pokryje až 100% nákladů. 
Více informací na: +420 724 583 955, info@greentop.cz
Napište si o kalkulaci zdarma!

www.greentop.cz

Využijte podpory města Brna a nechte vaše střechy
zezelenat! Bude se nám všem lépe dýchat. 

ZELENÉ STŘECHY POMÁHAJÍ: 

- zadržovat srážkovou vodu
- chránit hydroizolaci  
- regulovat teplotu
- snižovat množství prachu Adresa: Jemelkova 31, Brno Starý Lískovec

Otevřeno: Denně 10 –18 h.
Káva, zákusky, dorty, coffeshop

www.chladservis.cz

Křenová 19, Brno 
tel.: 543 255 555

KURZ VAŘENÍ A KUCHAŘKA ZDARMA

VŽDY PERFEKTNÍ VÝSLEDEK.  
BEZ OBAV.

KUPTE SI MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBU AEG  
A ZÍSKEJTE KURZ VAŘENÍ ZDARMA

734 459 177
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Délka trvání akcí je minimálně týden. Provozovatel je oprávněn akce měnit, či zrušit.

I V ROCE 2022 VÁS POTREFENÁ HUSA ZVE
NA PRAVIDELNÉ GASTRONOMICKÉ AKCE

2019
2018

2020

 husaliskovec

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

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.

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


