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Nechci rozebírat vše, co je ve 
Statutu města Brna obsaženo. 

Ostatně každý, kdo si ho chce pro‑
studovat, najde ho na internetu. 
Takže jen ve zkratce sdělím, co ten‑
to Statut obsahuje a v čem vidím 
jeho zásadní problém. Na městské 
části je převedena převážná část 
povinností a starostí, ale skoro 
veškeré rozhodovací pravomo‑
ci zůstávají v rukou statutárního 
města Brna. A s tím začínají velké 
problémy. Například veškeré do‑
pravní značení, přechody, doprav‑
ní úpravy a další schvalují úředníci 
Odboru dopravy magistrátu města 
Brna. A na tomto odboru leží naše 
požadavky už mnoho let. Je to sice 
nepochopitelné, ale je to tak. Třeba 
naše žádost o změnu dopravního 
značení na ulici Bosonožská tak, 
aby tam nemohly parkovat dodáv‑
ky, „leží“ na Odboru dopravy MMB 
už bezmála tři roky. A dodnes není 
vyřízena! A tak je to s mnohými 
dalšími našimi požadavky. Můžu 
apelovat od rána do večera, stejně 
je to marné. Absurdnost celé této 
situace dokládá můj poslední roz‑
hovor s úředníkem, který tento po‑
žadavek má celou dobu na „stole“. 
Úředník mi sdělil, že s tím prostě 
nesouhlasí. Hotovo, vyřízeno. A na 
můj dotaz, proč nám to už aspoň 
dávno nedal písemně a jestli se 
tam osobně byl třeba podívat, mi 
bylo odpovězeno, že nemá čas. 
Tečka. Zdá se to někomu normál‑
ní? Mně tedy rozhodně ne. Samo‑
zřejmě, že jsem na to upozorňoval 
mnohokrát vedení města Brna. 
Řekl bych, že s tvrdou kritikou Od‑
boru dopravy MMB jsem už pro‑
slulý. Jenže zde nastává další pro‑

blém. Veřejná správa je rozdělena 
na „státní správu“ a „samosprávu“. 
Samospráva jsou ti, co jsou vole‑
ni. Zastupitelé, primátor, starosta 
a další. Státní správa jsou úředníci. 
A dle zákona nesmí členové sa‑
mosprávy jakkoliv zasahovat do 
výkonu státní správy. Dokonce je 
to trestné. Uvedu příklad z naše‑
ho úřadu. I zde působí pracovníci 
státní správy, v tak zvané přenese‑
né působnosti státní správy. Jsou 
sice na našem úřadě, aby to lidé 

Zápisník starosty
Byť se to někomu nemusí zdát, řídit obec není vůbec jed‑
noduché. Když pominu tuny naprosto zbytečné byrokracie, 
která se na obce ze všech stran neustále řítí, stále jsou jisté 
problémy, se kterými se musí každá obec potýkat. V našem 
případě je to ještě mnohem komplikovanější, jelikož nejsme 
obec, ale městská část. Obcí je město Brno a pravomoci 
městských částí jsou dány Statutem města Brna.

měli blíž a nemuseli až na 
magistrát, ale nepodléhají 
vedení ani mě, jako staros‑
ty, ani radě městské části. 
Stavební úřad, OSPOD, 
přestupkové řízení a dal‑
ší. To vše jsou věci, které 
nemůžeme a ani nesmíme 
nijak ovlivňovat. Já, jako starosta 
městské části, nesmím u těchto 
činností ani nahlédnout do spisu, 
natož je nějak ovlivňovat. Pokud 
bych to udělal, vystavuji se ne‑
bezpečí trestního stíhání. A úplně 
stejné je to i na magistrátu. Vedení 
města Brna může vyměnit vedou‑
cího Odboru dopravy MMB. Může 
vyměnit náměstka primátora, pod 
kterého odbor dopravy spadá (což 
je v poslední době evergreen). Ale 
nemůže úředníkovi nařídit, aby 

náš požadavek schválil. 
Jen pro zajímavost. Na 
Odboru dopravy MMB 
leží takových požadavků 
ze všech městských částí 
Brna cca dva a půl tisíce. 
Šílené číslo.

Proč o tom píšu? Obra‑
cejí se na nás občané s různými 
podněty a připomínkami, případ‑
ně stížnostmi. My ty připomínky 
a podněty řešíme velmi rychle. 
Bohužel, ve většině jsou to však 
záležitosti, o kterých rozhoduje 
Magistrát města Brna. A tam trvá 
vyřízení nebetyčně dlouhou dobu. 
Já naprosto chápu, že občana tyto 
věci nemusí zajímat a že jim ne‑
rozumí. Chce, aby vše fungova‑
lo co nejrychleji. Já to chci také. 
A přiznávám, že z této situace, kdy 
jsme v mnoha věcech závislí na 
rozhodnutích pracovníků MMB, 
jsem chvílemi naprosto zoufalý. 
Jediné, co to může změnit a o čem 
se hovoří mnoho let, je změna Sta‑
tutu města Brna a přidělení dostat‑
ku pravomocí přímo městským 
částem. Aby se místní záležitosti 
rozhodovaly v dané městské části 
lidmi, kteří o těchto problémech 
něco vědí a znají je. Není přece 
logické, aby o tom rozhodoval ně‑
kdo na magistrátu, kdo bydlí třeba 
v Líšni, ve Starém Lískovci v životě 
nebyl a je mu naprosto jedno, co 
my tu potřebujeme.

Na závěr jednu dobrou zprávu 
pro všechny nájemníky v obecních 
bytech. Bylo opětovně schváleno 
poskytnutí slevy na nájemném 
na další dva roky. To znamená, že 
nájemné na další dva roky zůstane 
ve stejné výši. A jsem přesvědčen, 
že pokud po letošních podzimních 
volbách nedojde k žádným zásad‑
ním změnám ve vedení městské 
části, bude za další dva roky sleva 
opět schválena.

Přejí vám všem co nejbližší pří‑
chod jara a pěkné dny.

Váš starosta Vladan Krásný 

Přestože už je astronomické jaro, letošní zabíjačkové hody ve Starém 
Lískovci si jejich návštěvníci užili v autentickém mrazivém počasí. 

Chlad a mráz o to víc vyzýval ke konzumaci všech dobrot, jež řezníci 
na tradiční akci pořádanou radnicí městské části přivezli. Stovky lidí 
si tak mohly pochutnat na jaternicích, jelítkách nebo se třeba zahřát 
zabíjačkovou polévkou.
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Uklidíme plochy u Mlýna 
od 9:00 h 

sraz na konečné zastávce autobusu Kyjevská 

MČ Brno-Starý Lískovec 
www.staryliskovec.cz 

 
http://www.UklidmeCesko.cz/event/17363/ 

https://www.facebook.com/events/159887331339388/ 

 

Oslavte příchod jara na čistém trávníku 
Zanedlouho startuje další ročník 

celorepublikové akce Ukliďme 
svět, ukliďme Česko 2018. Starý 
Lískovec u toho nesmí chybět – 
dobrovolnická akce se rozběhne 
v sobotu 7. dubna v 9 hodin ráno. 
Dobrovolníci se potkají na koneč‑

né zastávce autobusu Kyjevská. 
Rukavice a pytle na odpad budou 
k dispozici. Cílem dobrovolnické 
akce Ukliďme svět, ukliďme Čes‑
ko je zbavit města, vesnice, pří‑
rodu a krajinu volně odhozených 
odpadků a nepořádku. Akce se 

Město Brno rozdává kompostéry
Třídíte doma biologický odpad a zbytky 

z kuchyně? Na jaře 2018 můžete od města 
získat kompostér zdarma. Společnost SAKO ve 
spolupráci s městem Brnem jich v rámci pro‑
jektu podporovaného evropskými fondy rozdá 
hned 2 100 kusů. Chce tak podpořit správné 
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady 
a kompostování jako nejvhodnější způsob 
jejich využití.

Pokud máte o kompostér zájem, můžete si 
vybrat ze tří druhů – standardní uzavírací 900lit‑
rový, standardní uzavírací 400litrový nebo sadu 
pěstebních kompostérů (sada obsahuje 2 ks 
400litrových pěstebních kompostérů). Žádosti 
můžete podávat od 16. dubna na webové strán‑
ce www.resako.cz, kde jsou zároveň uveřejněny 
bližší informace.

Žadatel o kompostér musí 
splňovat následující podmínky:

 � žadatel je fyzická osoba starší 18 let

 � kompostér musí být umístěn a řádně využí‑
ván na území města Brna

 � žadatel musí absolvovat školení o kom‑
postování formou e ‑learningu (na www.
resako.cz)

A jak lze kompostér získat?
 � na www.resako.cz si přečtěte informace 

o kompostování a správně odpovězte na 
následujících 12 otázek

 � vyplňte osobní údaje, adresu umístění kom‑
postéru a vyberte si typ kompostéru, který 
vám bude nejlépe vyhovovat

 � odešlete žádost
 � na uvedenou emailovou adresu vám bude 

doručeno potvrzení o přijetí vaší žádosti 
s informacemi k vyzvednutí kompostéru.

V případě dotazů můžete kontaktovat Ing. Ale‑
nu Procházkovou, telefon: 548 138 212, mobil: 
725 339 536, email: prochazkova@sako.cz. 

V únoru proběhlo vítání starolískoveckých ob-
čánků, kterým štěstí do života popřáli starosta 
Vladan Krásný a místostarosta Jiří Dvořáček. 
Pokud se chcete se svým děťátkem zúčastnit 
tradičního obřadu Vítání občánků, je třeba 
zapsat je do seznamu nově narozených dětí. 
Městská část totiž informace o narození dětí 
automaticky nedostává. Kontaktovat můžete 
Márii Liptákovou na emailu Maria.Liptako-
va@staryliskovec.cz, nebo telefonicky na čísle 
606 318 474.

Oslavy života

snaží zlikvidovat i černé skládky 
odpadů, upozornit na tuto pro‑
blematiku a přispět tím k prevenci 
jejich vzniku.

Loňský ročník celorepubliko‑
vé úklidové akce byl nadmíru 
úspěšný: zúčastnilo se jej 96 133 
dobrovolníků, z toho 56 345 dětí. 
Tito dobrovolníci na 2 476 místech 
České republiky sesbírali 1 536 tun 
odpadu. Každý účastník akce tak 
vysbíral průměrně 15,9 kg. K tak 
krásným výsledkům přispěli i dob‑
rovolníci v našem Starém Lískov‑
ci. Někteří z nich jsou již ostřílení 
borci z předchozích ročníků, ale 
přivítali jsme i nováčky. I letos se 
sejdeme v rámci této akce, nově 
na konečné zastávce autobusu 
Kyjevská, a pustíme se do úklidu 
plochy u Mlýna. Pojďme společ‑
ně toto místo uklidit. Zapojte se 
i vy, obyvatelé Starého Lískovce 
a ukažte nepořádníkům, že vám 

není lhostejné, v jakém prostředí 
žijete. Proto zveme i ty, kteří se 
dříve této akce zatím neúčastnili: 
přijďte mezi nás a rozšiřte naše 
řady. Uvidíte, že při práci zažijete 
i legraci a dobrou náladu.

Podrobnější informace a regis‑
traci dobrovolníků naleznete na 
webu akce: www.uklidmecesko.
cz, zde naleznete i podporu pro 
dobrovolníky na e ‑mailu: katka@
uklidmecesko.cz, facebook: www.
facebook.com/UklidmeCesko

Informace k  našemu úklidu 
a registrace dobrovolníků: www.
UklidmeCesko.cz/event/17363/, 
na webových stránkách Sta‑
rého Lískovce www.starylis‑
kovec.cz a  také nově na Face‑
booku: www.facebook.com/
events/159887331339388/

Jarmila Kaplanová a Lucie 
Honzová, odbor všeobecný ÚMČ
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Kroužky v Lince jedou! 
Přidejte se i vy.

Kroužky v druhém pololetí jsou 
v Lince plném proudu. Navíc 

jsme rozšířili nabídku polytech‑
nických aktivit: kromě úspěšného 
kroužku Kutilové, který se už od 
začátku školního roku věnuje elek‑
tro vyrábění a práci se dřevem, 
mohou děti od března každou 
středu v podvečer navštěvovat 
kroužek Kutilové II, který se věnuje 
hlavně práci se dřevem. Děti se 
v něm naučí zacházet s pilkou, 
rašplí i pilníkem. Na prvním se‑
tkání jsme vyrobili pěkný dřevě‑
ný podnos, pokračovat budeme 
sítkem na čaj s dřevěnou rukojetí 
a možná dojde i na krabičky nebo 
ptačí budky.

Pro malé i velké slečny máme 
kroužek šití, v němž si mimo jiné 

osvojí ovládání šicího stroje, a pro 
mlsouny zase kroužek vaření, který 
mohou navštěvovat i rodiče s dět‑
mi. Jestli ten pravý kroužek teprve 
hledáte, nemusíte čekat na nový 
školní rok – děti můžete přihlásit 
i během druhého pololetí.

S  příchodem jara rozhodně 
nezahálíme a připravujeme také 
dílny pro veřejnost. Každý měsíc 
najdete v naší nabídce řezbářskou 
dílnu a v pátek 23. března na nás 
čeká velikonoční dílna plná dře‑
věných vajíček a zajíčků. Sami si 
vyrobíme i smaltované lžičky… 
Naše aktivity najdete na linka.
luzanky.cz

Veselé Velikonoce přeje Linka!
Barbora Dedková, SVČ Lužánky

Na Velikonoční pondělí nebude v Brně probíhat svoz komunálního 
odpadu. Odvoz odpadu se přesouvá z pondělí 2. 4. 2018 na úterý 

3. 4. 2018 a analogicky další svoz proběhne vždy s jednodenním 
posunem. To znamená, že ve 14. týdnu bude běžný pondělní svoz 
proveden až v úterý, úterní ve středu, středeční ve čtvrtek, čtvrteční 
v pátek a páteční svoz bude proveden v sobotu 7. 4. 2018. Na Velký 
pátek 30. 3. 2018 bude svoz odpadu probíhat beze změn podle 
standardního harmonogramu.

Sběrná střediska odpadu, jejichž obsluhu společnost SAKO Brno 
zajišťuje, budou 30. 3. i 2. 4. 2018 uzavřena. Mimo tyto dny bude 
provoz zajištěn podle běžné otevírací doby.

Martin Drozd, SAKO Brno

Svoz odpadu ve městě Brně 
o velikonočních svátcích

Na Lince připravujeme letní příměstské tábory pro děti od 6 let. Můžete si 
vybrat výpravy za zvířátky, sportovní tábor, dobrodružství s indiány, tvoře-
ní a kutění. Informace a přihlášky na www.linka.luzanky.cz

 
DIVADELNÍ SPOLEK VOCHOMŮRKA 

si Vás dovoluje pozvat na premiéru 
autorské hry na motivy románu „Evžen Oněgin“ 

ZBYTEČNÝ 
8. 4. 2018 v 18 hodin 

Orlovna Bosonohy 
Vstupné dobrovolné www.vochomurka.tym.cz 

Škola se otevřela 
předškoláčkům i rodičům

Před začátkem jara se uskutečnily v ZŠ Bosonožská dvě 
akce, kterými jsme umožnili nahlédnout předškoláčkům 
i rodičům do výuky žáků na naší škole.

V únoru proběhla předposled‑
ní akce projektu „Na skok do 

školy“ pro děti předškolního věku 
z mateřských škol ve Starém Lís‑
kovci ‑ tentokrát zaměřená na 
návštěvu předškoláčků přímo ve 
výuce. Společně do lavic usedly 
děti z 1. třídy naší školy s dětmi 
z MŠ Bosonožská a žáci 2. třídy 
s předškoláčky z MŠ Kosmonau‑
tů. Malí předškoláci viděli a slyšeli, 
co vše už se jejich starší kamarádi 
ve škole naučili, ale sami se také 
aktivně a velmi šikovně účastnili 
celé vyučovací hodiny českého 
jazyka. Školáci byli spokojení, že 
můžou svým mladším kamarádům 

ukázat, co umí. A předškoláci si 
zase s radostí vyzkoušeli, jaké to 
bude zanedlouho ve škole.

Na začátku března pak proběhly 
ukázkové hodiny v dyslektických 
třídách. Zúčastnili se jich rodiče 
žáků 4. a 5. ročníku. Mohli tak sle‑
dovat své ratolesti během výuky 
v matematice, češtině a angličtině. 
Tuto akci organizuje pro rodiče 
škola již řadu let, aby ukázala 
některé metodické postupy uči‑
telů – speciálních pedagogů ve 
vyučování a pomohla tak rodičům 
s domácí přípravou jejich dítěte.

K. Knotková, D. Kotolanová, 
ZŠ Bosonožská
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Parkování a zase parkování
Každý den mnoho z vás řeší stá‑

le stejný problém. Kde dnes 
zaparkuji své vozidlo. Odpolední 
nebo večerní příjezd z práce do 
Starého Lískovce se pro mnoho 
z vás mění v černou můru a mnoh‑
dy v neřešitelný problém. Není 
kde zaparkovat. A tak mnozí z vás 
objíždí své bydliště nejprve v re‑
lativně malé vzdálenosti, posléze 
však v čím dál větší, než se podaří 
najít nějaké volné parkovací místo. 
A někdy je to v takové vzdálenosti 
a trvá vám nalezení volného místa 
tak dlouhou dobu, že si říkáte něco 
v tom smyslu, že jít z práce pěšky, 
byli byste doma dříve. Ano, dá se 
říci, že problematika parkování 
v naší městské části se stává v po‑
slední době neřešitelnou. Volných 
ploch se nedostává a zmenšovat 
stávající zeleň také není úplně 
vhodným řešením. Nechtěl bych, 
aby se v budoucnu stalo ze Sta‑
rého Lískovce betonové město 
a jedno velké parkoviště bez kous‑
ku zeleně. Problém s parkováním 
se ale řešit nějakým způsobem 
musí. Je pravdou, že ještě několik 
lokalit na zbudování parkoviště 
máme a snažíme se i přes všechny 

možné překážky o jejich 
realizaci, ale v dohled‑
né budoucnosti nastane 
chvíle, kdy už opravdu 
nebude kde. Pak se bude 
muset sáhnout k draž‑
ším řešením v podobě 
parkovacích domů, kde 
však již parkování nebude zdarma, 
a to se jistě mnohým z vás nebude 
líbit. Co ale přinese budoucnost 
zatím nevíme, teď musíme řešit 
přítomnost. Jistou pomocí by 
mohlo být rezidentní parkování. 
Příprava tohoto projektu, který jde 
z úrovně MmB je v tak žalostném 
stavu, že se ho jen tak nedočkáme.

Parkovací místa hledáme, kde se 
dá. Nad mapou Starého Lískovce 
prosedíme hodiny. Před nějakým 
časem se mi, i díky náhodě, poda‑
řilo objevit několik lokalit ve vni‑
troblocích na ulici Dunajská. Zde 
by šla vybudovat nová parkovací 
místa relativně levným nákladem, 
protože se jednalo o zpevněné 
plochy nezatížené žádnou z tech‑
nických sítí. Došlo by však ke zru‑
šení vyasfaltovaných ploch, které 
slouží jako dětská hřiště pro míčo‑
vé sporty, ježdění na koloběžce, 

kole atd. Z tohoto důvo‑
du jsme se zeptali oby‑
vatel přilehlých domů, 
zda s takovým řešením 
souhlasí. Byla vypsána 
anketa, ze které jasně 
vyšlo, že tito obyvatelé 
s vybudováním parkovi‑

ště nesouhlasí. Ano, je to většinové 
rozhodnutí, které budeme plně 
respektovat. Došlo i na veřejné 
projednání tohoto záměru, z jehož 
průběhu jsem byl velmi nemile 
překvapen. Místo ocenění mož‑
nosti vyjádřit se došlo ke slovnímu 
napadání ve smyslu, kterého sla‑
boduchého člověka mohlo něco 
takového napadnout. Použil jsem 
zde velmi mírného slova „slabo‑
duchého“. V reálu padaly výrazy 
hrubšího kalibru. Neznám důvod 
tohoto jednání, ale asi všeobec‑
né naštvání všech a na všechno 
je velmi rozšířené. Jednání o vás 
bez vás ale není a nikdy nebylo 
naším stylem. Zajímá nás váš názor 
a vaším většinovým názorem se 
řídíme. Stejně jako tomu je nyní 
při možnosti vybudovat parko‑
viště na zmíněných místech. A to 
i přes to, že dostáváme nespočet 

stížností na nemožnost pohodlně 
a normálně zaparkovat. Mrzí mě 
však způsob vyjadřování a proje‑
vů při prosazování svého názoru. 
Nedokážeme být tolerantní k sobě 
navzájem, k názoru druhého člo‑
věka, k jeho potřebám. Svůj názor 
prosazujeme tvrdě a nekompro‑
misně s použitím hrubých výrazů. 
A při projednávání na Dunajské 
jsem měl v jednu chvíli strach, že 
dojde i k násilí. Nositel opačného 
názoru je označován mírným slo‑
vem za slaboduchého. Toto ale 
není cesta. Schopnost porozumět 
druhému, jeho potřebám, je velmi 
důležité. Žije nás zde na malém 
prostoru více jak 12 tisíc a proto je 
schopnost tolerance a pochopení 
velmi důležitá.

Na závěr mi dovolte vás všechny 
ubezpečit, že problém s parko‑
váním vnímáme a snažíme se ho 
intenzivně řešit. Nebráníme se ani 
vaším podnětům, protože víme, 
že můžete přijít s nápady, které 
nám všem mohou pomoci. Přeji 
vám všem krásné jaro a hodně 
tolerance.

Váš Jiří Dvořáček
místostarosta

Rapper Suvereno 
koncertoval na Elišce

V Bosonožské víme, co jíme

Za žáky 2. stupně přijel 20. úno‑
ra slovenský rapper Suvere‑

no ‑ člověk, který ve svém životě 
dokázal udělat obrovskou změnu. 
Přijel nejen zazpívat, ale především 
povídat si, motivovat a předat své 
osobní zkušenosti dospívajícím 
mladým lidem.

Prožili jsme dopoledne nabité 
přátelskou energií, dobrou nála‑
dou, zajímavými příběhy. A samo‑
zřejmě vše provázela hudba se 
smysluplnými texty bez vulgaris‑
mů – i tak lze dělat angažovaný hip 
hop a rap. Toto setkání bylo velmi 
inspirující. Suveho jsme i my pře‑
kvapili nacvičením taneční cho‑
reografie na jednu z jeho písní, 
ve které se objevil i živý houslový 
doprovod naší žákyně.

A co napsal Suve o nás? Dovo‑
lujeme si použít jeho slova z face‑
bookového profilu.

„Má to zmysel – motivovať mlá‑
dež. Je to sice beh na dlhú trať, ale 

plody úrody badať každým dňom. 
Těšia ma tie svetlé výnimky me‑
dzi mladými. Je ich čím ďalej viac 
a viac! Kontakt s nimi, ich bystrosť 
a odvaha sú pre mňa tým najvač‑
ším zadostučiněním a zároveň pa‑
livom, ktore ma ženie vpred a hore. 
Zase raz dalšie uvedomenie, že má 
to význam pokračovat v davno 
započatej Cestě. Vytrvalosť je klúč. 
Brno – ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny, 
klobúk dolu.“

Děkujeme za vlídná slova a při‑
dáváme se. Má to smysl, pracovat 
na sobě, nevzdávat se.

Žít svůj sen. Margita Kotásková

Začátek března se ve školní dru‑
žině nesl ve znamení zdravé 

výživy. Ve spolupráci s paní Hanou 
Humpolíčkovou – vedoucí naší 
Zdravé školní jídelny – jsme pro 
všechna oddělení školní družiny 
uspořádali projekt na téma „Co 
jíme a co našemu tělu prospívá“. 
Chtěli jsme tak seznámit žáky se 
správnými stravovacími návyky 
a se správným životním stylem, 
který paní vedoucí společně se 
svým týmem kuchařek na naší 
škole propaguje a jeho význam 
pro život se snaží vysvětlovat.

Paní Humpolíčková nachystala 
za pomoci žáků 2. stupně stano‑
viště se zajímavými úkoly, kde si 
děti ze školní družiny mohly vy‑
zkoušet své znalosti: rozřadit zdra‑
vé a nezdravé potraviny, vybrat 
mezi osolenými a neosolenými 
přílohami. Také odhadovaly pří‑
chutě sladkých nápojů: skořicové, 
vanilkové či obyčejné mléko, a do‑
zvěděly se, jak je důležité, protože 
obsahuje vápník nutný k výstavbě 

tvrdých tkání těla. Všichni přítomní 
se snažili rozeznat co nejvíce dru‑
hů ovoce a zeleniny nebo vybrat 
jídla, která se konzumují v různém 
ročním období. Děti si vzpomněly, 
že na Zelený čtvrtek o blížících 
se Velikonocích míváme vždy na 
talíři špenát.

Příjemně a aktivně strávené od‑
poledne tak uteklo jako voda. My 
všichni ve školní družině netrpě‑
livě očekáváme slunečné počasí 
a teplejší období, které nastává po 
dlouhé zimě, abychom mohli trávit 
více času venku nejen na hřišti.

B. Kozlovská, ZŠ Bosonožská
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ZŠ Labská zažila a ochutnala Španělsko

Vzpomeňme si na naše odbojáře

I když bylo 1. března velmi mrazi‑
vo, naše ZŠ Labská se přenesla na 

slunný Pyrenejský poloostrov. Už 
poněkolikáté jsme ve spolupráci 
s Asociací školních jídelen uspo‑
řádali celoškolní projekt – tento‑
krát to byl „Španělský den“. Akce 
měla dvě části – gastronomickou 
a pedagogickou, a účastnilo se jí 
mnoho významných hostů v čele 
s atašé pro vzdělávání ze španěl‑
ského velvyslanectví paní Pilar 
Barrero García, radním města Brna 
pro školství panem Jaroslavem 
Suchým, zástupci naší městské 
části panem starostou Vladanem 
Krásným, panem místostarostou 
Jiřím Dvořáčkem a mnoha dalšími.

Pedagogická část projektu 
měla žákům přiblížit Španělsko: 
na prvním stupni probíhala ne‑
tradiční výuka zahrnující základní 
informace o životě v této zemi na 
jihozápadě Evropy. K vidění tedy 
byli žáci převlečení za toreadory či 

španělské tanečnice. Chodby i tří‑
dy ozdobily obrázky býků, koridy 
či španělských památek. Nechyběl 
ani kompletní tým hráčů fotbalo‑
vého týmu Barcelony, za který se 
převlékla celá třída 1.A včetně paní 
učitelky. Velmi děkujeme všem 
rodičům, kteří pomohli dětem 
s přípravou oblečení nebo jídel.

Na druhém stupni probíhala 
výuka ve třinácti dílnách, do kte‑

rých se žáci rozdělili napříč třídami 
podle svého zájmu. Dílny se vždy 
zaměřily na konkrétní problema‑
tiku týkající se Španělska – sport, 
geografii, umění, jazyk, gastrono‑
mii či hudbu a další.

Gastronomická část projektu 
měla za cíl představit potraviny 
a jídla používaná ve španělské ku‑
chyni a podpořit zdravé stravová‑
ní žáků atraktivním cizokrajným 

menu připraveným naší školní 
jídelnou. Menu se skládalo ze 
studené polévky – andaluského 
gazpacha, hlavního chodu – va‑
lencijské paelly a dezertu – pome‑
ranče s medem a olivovým olejem. 
Polévka byla dětem netradičně 
servírována jako nápoj se dvěma 
brčky, přirozeně v tradičních špa‑
nělských barvách žluté a červené.

Menu pomáhali našim kuchař‑
kám připravit i servírovat pedago‑
gové a studenti ze SŠ Charbulova, 
kterým patří veliké poděkování. 
Naši jídelnu na chvíli proměnili 
v krásnou španělskou restauraci. 
Věříme, že po loňském Norském 
dni byl i ten letošní příjemným 
a poučným zpestřením výuky a tě‑
šíme se na nějaký další společný 
projekt, který žákům představí 
zase jinou zemi a její kuchyni

Mgr. Marek Houzar, 
zástupce ředitele ZŠ Labská

Letos uplyne 80 let od pod‑
pisu mnichovské dohody. 
Na jejím základě muselo 
Československo od 10. říj‑
na 1938 postoupit pohra‑
niční území Německu. 

Na mnichovský diktát naváza‑
lo 15. března 1939 obsazení 

zbytku našeho území německým 
vojskem a vyhlášení Protektorátu 
Čechy a Morava. Ihned po okupa‑
ci se na československém území 
začal organizovat protifašistický 
odboj, ale jako protiváha bylo za‑
vedeno německé trestní právo, 
zřízeny zvláštní a stanné soudy 
v Praze a v Brně. Těmito soudy byli 
odsouzení i naši občané, kteří se 
do odbojové činnosti zapojili.

Josef KLOBÁS, * 1914: Jako po‑
ručík pěchoty byl přidělen k hra‑
ničnímu praporu ve Frýdku. Stal 
se spoluzakladatelem hraničního 
praporu /pevnostního/ v Těchotí‑
ně v Orlických horách. Po Mnicho‑
vu byl přeložen do Dolního Kubína 
jako velitel roty, zde působil až do 
okupace ČSR. Po likvidaci armády 
se zapojil do odboje v Obraně ná‑
roda. Nepodařil se mu odchod do 
zahraničí a 26. 3. 1940 jej gestapo 

zatklo. Byl vězněn v Brně, ve Vrati‑
slavi, v Dietzu a také ve Frankfurtu 
nad Mohanem, kde byl 10. 2. 1943 
popraven.

Po válce mu byl prezidentem 
Benešem udělen Československý 
válečný kříž in memoriam. Na jeho 
počest byla v roce 1946 ulice Velká 
strana ve Starém Lískovci přejme‑
nována na Klobásovu. V roce 2016 
byl Josef Klobás také oceněn jako 
významný občan Starého Lískovce.

Josef PŠIKAL, * 1904: Nadpo‑
ručík 5. leteckého pluku Brno, 
později úředník a činovník Soko‑
la Brno III a vedoucí plachtařské‑
ho střediska Aeroklubu v Med‑
lánkách. Zapojil se do odbojové 
činnosti – přesněji byl velitelem 
ve skupině Obrany národa Brno 
západ‑ úsek Staré Brno. Gestapo 
ho zatklo už 6. 12. 1939. Vězněn 
byl nejdříve v Brně v Sušilových 
a Kounicových kolejích, pozdě‑
ji ve Vratislavi, Wohlau, Dietzu 
a ve Frankfurtu nad Mohanem. 
Tam byl také 10. 2. 1943 popra‑
ven. Jeho urna byla v září 1967 
uložena do čestného hrobu na 
Ústředním hřbitově v Brně. Po 
válce mu byl prezidentem Be‑
nešem udělen Československý 
válečný kříž in memoriam. Na 

jeho počest byla v roce 1946 pře‑
jmenována ulice Na chodníku na 
ulici Pšikalovu.

Josef JEMELKA, * 1920: Mlynář, 
byl 28. 10. 1941 zatčen, odsouzen 
za porušování říšských potravino‑
vých zákonů a byl také 13. 11. 1941 
v Kounicových kolejích v Brně po‑
praven. Po válce mu byl preziden‑
tem Benešem udělen Českoslo‑
venský válečný kříž in memoriam. 
Na jeho počest byla v roce 1946 
ulice Na honech přejmenována 
na Jemelkovu.

Vlastislav KROUPA, * 1920: Po 
studiích na Obchodní akademii 
v Brně krátce pracoval jako prak‑
tikant v Lidových novinách. Byl 
zakladatelem a vedoucím velké 

odbojové skupiny mladých, která 
od roku 1939 působila v širokém 
okolí Brna – Hnutí slovanské do‑
moviny. 26. 11. 1942 byl zatčen, 
vězněn v Brně v Kounicových ko‑
lejích, později převezen a vězněn 
v Breslau, kde byl také 27. 4. 1944 
popraven. Na jeho počest byla 
v  roce 1946 ulice Mezná, kde 
s rodiči a bratrem bydlel, přejme‑
nována na Kroupovu.

Jména popravených účastníků 
odboje Josefa Jemelky a Vlasti‑
slava Kroupy jsou umístěna také 
na pomníku čestného pohřebiště 
v Novém Lískovci.

Věra Hádlíková Ondrášková, 
Rostislav Maleňák, zastupitel

POZVÁNKA: Nejen pro maminky a ženy, ale pro všechny mi‑
lovníky hudby pořádá spolek Ženy50 Koncert ke Dni matek. Na 
tom letošním, v pořadí již jedenáctém, zazní v podání Moravského 
klavírního tria skladby Josepha Haydna, Slovanské tance Antonína 
Dvořáka, vášnivé tango A. Piazzolliho a mnoho dalších virtuózních 
a romantických kusů. Koncert tradičně moderuje Monika Brindzáková.

Tato krásná hudební událost proběhne v neděli 13. května 2018 
v Sále Otakara Motejla v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, 
Údolní 39, Brno, a začíná v 19.00 hodin. Vstup je ZDARMA.

Za spolek Ženy50 srdečně zve Jana Jarušková

Pozvánka
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Gourmet
Zajíci z listového 

těsta

Šikovné ruce Květinky na vajíčka

Co potřebujeme:
Barevné tužší papíry, tužku, nůžky a kalíšky či skleničky na vajíčka.
Obkreslete a vystřihněte papírové květinky, posaďte vejce do kalíšků na vejce nebo do malých skleniček. 
Podložte papírové květinky pod vejce a rozmístěte je po jídelním stole. Je to tak jednoduché! Vyberte si veselé 
vzorované papíry v obchodě s výtvarnými potřebami, použijte šablonu květinky zobrazenou výše, nebo si 
vytvořte vlastní květinové tvary. Středový otvor by měl být přibližně 4 cm velký, v závislosti na velikosti vajec. 
Pěkný projekt pro práci s vašimi dětmi, co říkáte?

Taťana Absolínová

 � Čištění koberců a čalouněného nábytku.  
Tel. 605 983 853

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

 � Rychlá pomoc s počítačem/notebookem/tabletem 
a kamerové systémy. Kontakt: 608 887 655, www.
pecka.info

 � MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350Kč/ks, radiátorů, 
oken, střech, zábradlí, rýn, fasád, plotů, zednické 
práce, tapetování. 606 469 316, 547 225 340, www.
maliribrno‑horak.cz, Brno, Lískovec a okolí. Platba 
hotově = sleva 250 Kč!

 � Pronájem pro oslavy www.oslavto.cz

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

 � Hledám byt ke koupi. T: 739 412 722.

 � Hledám dům, opravy nevadí. T: 732 244 460.

 � Opravím počítač P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

 � SERVIS  POČÍTAČŮ  A  NOTEBOOKŮ  tel. 608 880 107.

 � Pro babičku hledáme menší byt (1+kk až 2+1) 
v blízkosti FN.  Máme hotovost. Tel: 739 586 722.

 � Mladá rodina koupí byt 3+ a větší v St. Lís‑
kovci. Cenu respektujeme. Prosím, nabídněte!  
T: 604 508 585.

 � Hledáme chalupu nebo chatu k odpočinku do 
50 km od Brna. Tel: 602 102 038.

 � Žaluzie – výměny, opravy, sítě a dveře proti hmyzu. 
Hanák. Tel: 604 850 396.

 � Veterinární ordinace Vižlovka se těší na všech‑
na malá zvířata! Vltavská 6, 625 00 Brno, tel: 
773 263 261, www.facebook.com/veterinavizlovka

 � Úklid domácnosti, mytí oken, objednávka nákupů 
po telefonu, čištění koberců, drobné práce v domác‑
nosti... to Vám nabízí A‑Z HOSPODYNĚ. Zavolejte 
nám na 792 466 199 – na všem se domluvíme.

 � Školní jídelna DJ s.r.o. na ZŠ Svážná – Nový Lískovec, 
hledá kuchaře(ky) požadavek výuční list, na plný 
úvazek, pomocné kuchařky, na plný i zkrácený úva‑
zek, řidiče na rozvoz obědů zkrácený úvazek.Nástup 
dohodou. Informace J. Horáček tel: 721 809 980.

Blíží se Velikonoce a vy nevíte 
co připravit dětem dobrého? 

Mám tady pro vás recept na velmi 
snadné sladké zajíčky. Můžou být 
i pěkným dárkem nebo pohoště‑
ním pro přátele. Jsou hotoví za 
méně než půl hodiny.
Doba přípravy 15 minut, pečení 
10 minut.

Ingredience:
jedno balení rozváleného listo‑
vého těsta z chladícího regálu
1 vejce
1 lžíce mléka
180 g čokoládového krému 
např. Nutella
práškový cukr na posypání
vykrajovací formička zajíce 10 cm
Jak na to:
Předehřejte troubu na 200 °C – 
spodní a horní pečení. Do spodní 
části trouby umístěte nádobu s vo‑
dou (nemusí být). Plech vyložte 
papírem. Rozvinuté těsto potře‑
te tence čokoládovým krémem. 
Těsto přeložte na polovinu a po 
celé ploše lehce přitlačte. Pomocí 
formičky vykrájejte zajíce. Položte 
je na plech a potřete rozšlehaným 
vejcem s mlékem.
Pečte přibližně 10 minut do zlato‑
va. Pečící plech vyjměte z trouby 
a zajíce nechte vychladnout. Pak je 
posypte práškovým cukrem. Roz‑
tomilí zajíci u nás nevydrželi ani do 
druhého dne. (Zbytky vykrájeného 
těsta jsem také upekla ke kávě na 
svačinu.)

Taťana Absolínová

Inzerce
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Provádime servis, sporáků, pečících trub, 
varných desek plynových i eleketrickcýh, 

praček, myček, průtokových ohřívačů 
vody, plynových topidel.

www.levnesporaky.cz

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz

provozovna:

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

na spotřebiče: Mora, Gorenje, Karma, Electrolux, Mora-Top, Kvart-cz...

SERVIS DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ 
značek: Mora, Electrolux, Gorenje, Karma, Kvart-cz, Mora-Top

REKONSTRUKCE 
bytových jader, 

koupelen a topení 

Poradenství, návrh, 
realizace na klíč

+420 513 034 551             +420 704 458 187              info@tzbcentrum.cz

www.tzbcentrum.cz

UNITED BAKERIES a.s., 
provozovna Brno, Bohunická 24

PŘIJME DO SVÉHO KOLEKTIVU:
– Expedienty 
– Pekařské výrobní dělníky
– Elektrikáře (vyučení v oboru, vyhláška 50/1978 Sb., praxe)

NABÍZÍME:
Práci ve stabilní prosperující společnosti, 5 týdnů 
do volené, finanční motivační bonusy, stravenky 
s příspěvkem zaměstnavatele, zvýhodněný prodej 
pečiva z vlastní produkce, možnost kariérního růstu

Životopisy prosím zasílejte na e-mail: 
dana.pitorova@ubcz.cz, tel. 543 535 231

        www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099

Bezpečně a rychle
prodáme váš byt 

nebo rodinný dům

Chci prodat 

za nejlepší  

cenu

SROVNÁNÍ 
10 POJIŠŤOVEN
NA JEDNOM MÍSTĚ

Spolupracujeme s pojišťovnami:

CENY OD

moto

auto

nad 1000 ccm

do 1000 ccm

do 1850 ccm

do 1350 ccm

do 2500 ccm

nad 2500 ccm

Brno mimo Brno

člen skupiny

www.japl.cz kalkulace@japl.cz

1026 Kč 1026 Kč

1237 Kč 952 Kč

1468 Kč 1373 Kč

2070 Kč 1725 Kč

2150 Kč 1919 Kč

2502 Kč 2327 Kč
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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.: 547 222 056
 mob.: 606 738 758
www.stin.cz jarek.sotek@volny.cz

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

ELEKTROINSTALACE

- kompletní elektroinstalace 
- bytová jádra
- rekonstrukce

email: elektrikar.brno@seznam.cz
tel: 776 700 057

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
dům služeb

PŘEPRAVA 
PRO SENIORY A OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

JSME TADY PRO VÁS...

www.ala�o.cz                 

doprava.ala�o@seznam.cz

Příjem inzerce do zpravodajů

Brno-střed, 
Královo Pole,

Bohunice, 
Starý Lískovec

tel.: 774 458 060
inzerce@zpravodajebrno.cz

25.–28.4. 2018
Výstaviště Brno
Stavte s námi

Dřevo
a stavby
Brno

Stavební
centrum
EDEN 3000

Mezinárodní
veletrh nábytku
a interiérového
designu

STAVEBNÍ 
VELETRHY BRNO

www.bvv.cz/svb
www.mobitex.cz


