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Mateřská škola Bosonož
ská 4: ulice Bosonožská, Ir-
kutská, Jemelkova, Krymská, 
Kurská, Kyjevská, Sevastopol-
ská, Malešovská, Malostran-
ská, Točná

Základní škola a  mateřská 
škola Elišky Přemyslovny 
10: ulice Čermákova, Elišky 
Přemyslovny, Hermannova, 
Klobásova (do č. 40), Pod ško-
lou, Pšikalova, Svah, Šoustalo-
va, U Leskavy

Mateřská škola Labská 7: 
ulice Labská, Mikuláškovo 
náměstí, Osová, Vltavská, 
Palachovo náměstí

Mateřská škola Oderská 2: 
ulice Dunajská, Karpatská, 
Oderská, U pošty, Valašská 

Mateřská škola Kosmonau
tů 2: ulice Klobásova (od č. 
41), Kroupova, U hřiště, Kos-
monautů, Máchalova, Marti-
na Ševčíka, Příčky

O zápisu do MŠ čtěte na str. 4.

Spádovost 
starolískoveckých 

škol a školek

UPOZORNĚNÍ
Vážení spoluobčané, ve dnech 
30. dubna a 7. května nejsou 
úřední dny. Děkujeme za po-
chopení.

Pozvánka

Č í s l o  5 / 2 0 1 8   –  r e d a k č n í  u z á v ě r k a  1 4 .   k v ě t n a  2 0 1 8

Starolískovecké
mladé hody

2018
18. 5. – 20. 5. 2018

Pátek 18. 5. 2018
17:00 Stavění máje
  – prostranství u kostela 
     sv. Jana Nepomuckého

Sobota 19. 5. 2018
14:00 Požehnání hodům v kostele 
  sv. Jana Nepomuckého 
  a zahájení hodového průvodu po obci
19:00 I. Hodová zábava 
  – Areál DTJ Klobásova 34
  – K tanci a poslechu zahraje 
     dechová hudba Pálavanka
  – V průběhu večera zatančí 
     stárci a stárky Slezskou besedu
  – Vstupné 120 Kč

Neděle 20. 5. 2018
9:30  Hodová mše svatá v kostele 
  sv. Jana Nepomuckého
16:00 II. Hodová zábava 
  – Areál DTJ Klobásova 34
  – K tanci a poslechu hrají 
     CM Pajtáši
  – V průběhu večera zatančí děti 
     Slováckou besedu
  – Vstupné 120 Kč 

Pátek 15. 6. 2018
16:00 Kácení máje 
  – prostranství u kostela
     sv. Jana Nepomuckého

Akci pořádají stárci a stárky a Orel jednota Brno-Starý Lískovec za finanční podpory MČ Starý Lískovec.
 Předprodej vstupenek proběhne 18. 5. 2018 od 17:00 do 19:00 v průjezdu budovy DTJ Klobásova 34.

Klub seniorů Starý Lískovec 
vás zve na přednášku
Významné osobnosti 
Československých dějin 

Přednášející:
PhDr. Stanislav Balík, mjr v. v.

3. 5. 2018 v 16.00
ÚMČ Brno-Starý Lískovec
zasedací místnost
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Povinnosti živnostníků při nakládání s odpady
Pravidla pro předcházení vzniku odpa-
dů, nakládání s odpady, práva a povin-
nosti osob v odpadovém hospodářství 
a působnost orgánů veřejné správy 
v odpadovém hospodářství stanoví 
zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění (dále jen „Zákon“).

CO JE ODPAD DLE ZÁKONA 
O ODPADECH?

Odpadem je každá movitá věc, které se osoba 
zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 
zbavit. Ke zbavování se odpadu dochází vždy, 
když jej osoba předá k využití nebo odstranění 
nebo předá -li jej úplatně/bezúplatně osobě 
oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů 
nebo odstraní -li jej sama [§ 3 odst. 1, 2 Zákona].

PŮVODCE ODPADŮ
Původcem odpadů je právnická nebo fyzická 

osoba oprávněná k podnikání, při jejíž činnosti 
vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo 
fyzická osoba oprávněná k podnikání, která 
provádí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, 
jejichž výsledkem je změna povahy nebo slo-
žení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy 
nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na 
místě k tomu určeném [§ 4 odst. 1 písm. x) Zá-
kona]. Původcem odpadů je tedy i živnostník, 
při jehož činnosti vznikají odpady.

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Nakládáním s odpady je obchodování s od-

pady, shromažďování, sběr, výkup, přeprava, do-
prava, skladování, úprava, využití a odstranění 
odpadů [§ 4 odst. 1 písm. e) Zákona].

ŽIVNOSTNÍK MÁ ŘADU POVINNOSTÍ STANO
VENÝCH ZEJMÉNA § 16 ZÁKONA:

• ZAŘAZOVAT vznikající odpady podle 
druhů podle § 5 Zákona (podrobnosti stanoví 
vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů) 
a podle kategorií podle § 6 Zákona (na kate-
gorie ostatní odpad a nebezpečný odpad).

• SHROMAŽĎOVAT odpady utříděné podle 
jednotlivých druhů a kategorií – pokud vzhledem 
k následnému způsobu využití nebo odstranění 
odpadů není třídění nebo oddělené shromaž-
ďování nutné, může od něj původce upustit se 
souhlasem místně příslušného orgánu státní správy 
[§ 79 odst. 1 písm. c) a § 78 odst. 2 písm. k) Zákona].

• ZABEZPEČIT odpady před nežádoucím 
znehodnocením, odcizením nebo únikem.

• VÉST průběžnou evidenci o odpadech 
a způsobech nakládání s nimi, a to za kaž-
dou samostatnou provozovnu a za každý druh 
vlastního nebo převzatého odpadu [§ 39 odst. 1 
Zákona; § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o po-
drobnostech nakládání s odpady, v platném 
znění]. Tuto evidenci uchovávat nejméně 5 let.

• OHLAŠOVAT odpady příslušnému obec

nímu úřadu obce s rozšířenou působnos
tí každoročně do 15. 2. následujícího roku, 
vzniklo -li mu nebo nakládal -li s více než 100 kg 
nebezpečných odpadů za rok nebo 100 tu-
nami ostatních odpadů za rok, a to v rozsahu 
stanoveném Zákonem a prováděcím právním 
předpisem [§ 39 odst. 2 a § 82 odst. 3 Zákona; 
§ 22 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, v platném znění]. Tuto 
evidenci uchovávat nejméně 5 let.

• PŘEVÉST – PŘEDAT odpady do vlastnictví 
pouze osobě oprávněné k jejich převzetí po-
dle § 12 odst. 3 Zákona – tzv. oprávněné osobě, 
která má tuto činnost povolenou příslušným 
krajským úřadem.

• KAŽDÝ JE POVINEN zjistit, zda osoba, 
které předává odpady, je k jejich převzetí 
oprávněna (má možnost si vyžádat předložení 
povolení příslušného krajského úřadu).

• NAKLÁDAT S NEBEZPEČNÝMI ODPADY 
(NO) pouze na základě souhlasu věcně a míst-
ně příslušného orgánu státní správy (krajský 
úřad uděluje souhlas k nakládání v množství 
větším než 100 tun nebezpečného odpadu za 
rok, při nakládání s menším množstvím uděluje 
souhlas obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností). Pro shromažďovaní odpadů (krátkodobé 
soustřeďování odpadů v místě jejich vzniku) 
a pro přepravu nebezpečných odpadů není 
potřeba souhlasu.

• VÉST EVIDENCI A OHLAŠOVAT přepra
vované nebezpečné odpady [§ 24 odst. 1 
písm.  d) a  § 40 Zákona; § 25 vyhlášky 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, v platném znění].

• OZNAČIT shromažďovací prostředky ne
bezpečných odpadů a místa pro soustřeďo
vání nebezpečných odpadů v souladu s § 26 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, v platném znění.

• VYBAVIT místa nakládání s nebezpečným 
odpadem identifikačním listem nebezpečné
ho odpadu [§ 13 zákona, příloha č. 3 vyhlášky 
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, v platném znění].

JAK MOHOU ŽIVNOSTNÍCI 
NALOŽIT SE SVÝM ODPADEM:
A. ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU OD
PADU

Odpad podobný komunálnímu odpadu je 
podle Zákona veškerý odpad vznikající na úze-
mí obce při činnosti právnických osob nebo 
fyzických osob oprávněných k podnikání, který 
je uveden jako komunální odpad v Katalogu 
odpadů. Jedná se o odpad vzniklý při nevýrobní 
činnosti, který má obdobné složení jako odpad 
vznikající občanům (například papír, sklo, obsah 
odpadkových košů).
A1. ŽIVNOSTNÍK SI ZVOLÍ VLASTNÍHO DO
DAVATELE SLUŽEB ODPADOVÉHO HOSPO
DÁŘSTVÍ.

Živnostník vytřídí z odpadu jeho využitelné 
složky (druhy odpadu podskupiny 20 01 jako 
papír, plasty, sklo, biologicky rozložitelný od-
pad apod.) a nebezpečné složky. Zbylou směs 
nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní 
odpad zařadí pro účely dalšího nakládání s ní 
pod katalogové číslo samostatného druhu 
odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad. 
Pro naložení s jednotlivými druhy vytříděných 
odpadů i se směsným komunálním odpadem si 
dle svého výběru zvolí vyhovujícího dodavatele 
služeb, který je oprávněnou osobou.
A2. ZAPOJENÍ DO SYSTÉMU V OBCI NA ZÁ
KLADĚ PÍSEMNÉ SMLOUVY.

Původce produkující odpad podobný komu-
nálnímu odpadu se může zapojit do obecního 
systému pro nakládání s komunálními odpady 
na základě smlouvy a za obcí stanovených pod-
mínek. Statutární město Brno uzavírá smlou-
vy, v rámci kterých mohou původci odpadů 
využívat systému sběru a svozu využitelných 
složek komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, 
nápojové kartony, hliníkové obaly – plechovky 
od nápojů). Informace k možnosti zapojení do 
systému statutárního města Brna: www.brno.
cz/odpadove -hospodarstvi.

V případě zapojení do systému obce v oblasti 
tříděného odpadu (papír, sklo, plasty, nápojové 
kartony) není původce povinen vést průběžnou 
evidenci odpadů, které odkládá do systému 
obce. Využívání systému zavedeného obcí pro 
nakládání s komunálním odpadem bez písem-
né smlouvy s obcí je sankcionováno pokutou 
do výše 300 000 Kč.
B. DALŠÍ DRUHY ODPADŮ – ODPADY Z VÝ
ROBNÍ ČINNOSTI VČETNĚ NO

Odpady z výrobní činnosti, včetně nebezpečných, 
je živnostník povinen předat oprávněné osobě.

KONTROLA A SANKCE ZA 
PORUŠENÍ POVINNOSTÍ:

Plnění povinností původců odpadů kontrolují 
pověření pracovníci obecních úřadů, obecních 
úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských 
úřadů a České inspekce životního prostředí. Horní 
hranice pokut, které mohou příslušné orgány 
uložit za porušení povinností je až 50 milionů 
korun [§ 66 odst. 2–7 Zákona]. V případě zjištění 
neoprávněného využívání systému zavedeného 
obcí pro nakládání s komunálním odpadem bez 
písemné smlouvy s obcí, uloží obecní úřad po-
kutu až do výše 300 000 Kč [§ 66 odst. 1 Zákona].

ELEKTROODPAD, který svým charakterem 
nebo množstvím je podobný elektrozařízení 
pocházejícímu z domácností [§ 37 g písm. f) 
Zákona], mohou živnostníci odložit na kterémkoliv 
sběrném středisku odpadů statutárního města 
Brna v rámci zpětného odběru elektrozařízení po-
cházejících z domácností (elektroodpad – elektro-
zařízení musí být kompletní, do zpětného odběru 
výrobků lze odložit i nerozbité výbojky a zářivky).

Zpracoval: Odbor životního prostředí MMB
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Dobrovolníci sesbírali tři tuny odpadu
Starolískovečtí dobrovolníci v čele se starostou Vladanem Krásným se připojili k celorepublikové akci Ukliďme svět, ukliďme Česko 
2018. Letos se sešli na konečné zastávce autobusu Kyjevská a pustili se do úklidu plochy u Mlýna. Trávník i porosty čistilo celkem 19 
lidí včetně jednoho dítěte a všichni společně sesbírali na tři tuny odpadu.

Vážení spoluobčané, přijměte pozvání k účasti na pietní vzpo-
mínce k uctění památky obětí 2. světové války – našich občanů 

i vojáků osvobozeneckých armád, která se uskuteční u příležitosti 
73. výročí osvobození obce ve středu 25. dubna v 16 hodin u po-
mníku na Točné ulici

Věra Hádlíková Ondrášková, Rostislav Maleňák

Pozvánka

Starolískovecká
předhodovka

Sobota 12. 5. 2018 od 19:30

Hraje kapela EU!BURG
Starolískovecká sokolovna – Máchalova 2
Zvou starolískovečtí stárci a stárky
Vstupné 100 Kč

Hasiči nám pomohli  
s kácením nebezpečné lípy
V  areálu ZŠ a  MŠ Elišky Pře-

myslovny stála vzrostlá lípa, 
kterou jsme museli na základě 
doporučení odborníků pokácet. 
Strom byl napadený houbou 
a pro okolí, kde se pohybují děti 
z mateřské školy i žáci základní 
školy, byl nebezpečný. Na dopo-
ručení vedení naší radnice jsme 
s žádostí o pomoc oslovili místní 
hasiče. Velmi rychle a nesmírně 
ochotně nám vyšli vstříc, což nám 
ušetřilo nemalé peníze. V sobotu 
24. března ráno hasiči přistavili 
techniku a ihned začali s prací. Na 
kácení lípy se podílely tyto jed-
notky: PS Starý Lískovec, PS BVV 
a PS Lidická, a to v rámci výcviku 

s motorovou řetězovou pilou pod 
vedením instruktora pana Putny. 
„Naši“ lískovečtí hasiči jim pomá-
hali s odklízením a řezáním dřeva 
na zemi. Celou akci naplánovali 
vedoucí pracoviště IZS a služeb 
Bronislav Kocman a velitel stanice 
PS BVV a PS Starý Lískovec Pavel 
Čtvrtníček. Všem zmíněným patří 
naše velké poděkování.

Ráda bych také poděkovala 
panu Michalu Adamčíkovi za pro-
fesionální a zároveň velmi lidskou, 
operativní a laskavou spolupráci. 
Jejich nelehkému povolání patří 
naše obrovská úcta.

Margita Kotásková,
 ředitelka školy
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V květnu proběhnou zápisy do mateřských škol
Čeká vaše dítě zápis do ma-

teřské školy? Letos probíhají 
v jednotlivých MŠ 2. a 3. května 
v době od 8:00 do 16.00 hodin. 
Spádovost mateřských škol ve 
Starém Lískovci najdete na titulní 
straně zpravodaje. Malí školkáčci 
budou přijati na základě několika 
kritérií: věk dítěte, trvalý pobyt, 
délka docházky (celodenní nebo 
půldenní pobyt) a sourozenec, kte-
rý bude MŠ navštěvovat. Souhrn 
všech kritérií se projeví v bodovém 
hodnocení vašeho dítěte, které 
rozhoduje o přijetí do MŠ.

Přihlášky do MŠ najdete na in-
ternetové adrese www.zapisdoms.
brno.cz nebo v každé MŠ ve dnech 

stanovených ředitelkami a dále na 
OŠMT MMB, Dominikánské nám. 
3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře 
č. 104, nebo paní Hofbruckerová, 
dveře č. 103. Vydávávání přihlášek 
probíhá od 3. dubna do 1. květ-
na. Pokud si vytisknete přihlášku 
sami doma, nemusíte v této fázi 
MŠ kontaktovat. Po vygenerování 
přihlášky získáte jedinečný číselný 
identifikátor, který zajistí anonymi-
tu vašeho dítěte.

Zápis/sběr přihlášek probíhá 
2. a 3. května v době od 8.00 do 
16.00 na jednotlivých MŠ. A co 
s  sebou k  zápisu potřebujete? 
Především řádně vyplněnou při-
hlášku, rodný list dítěte, občanský 

průkaz nebo doklad o vašem byd-
lišti, je -li odlišné od pobytu uvede-
ného v OP (např. nájemní smlouva, 
doklad o doručovací adrese atd.), 
dále také doklad o pobytu dítě-
te na území města Brna, pokud 
se liší od bydliště zákonných zá-
stupců. Dítě můžete přihlásit do 
libovolného počtu MŠ, do každé 
se však musíte dostavit osobně. 
Při vyplňování přihlášky je potřeba 
dbát na čitelnost a je třeba nechat 
potvrdit údaje od dětského lékaře.

Od 9. května pak očekávejte in-
formace o přijetí/nepřijetí Vašeho 
dítěte do MŠ, kdy Vás bude kon-
taktovat pracovník MŠ. Po celou 
dobu této fáze můžete na výše 

uvedených webových stránkách 
sledovat průběh přijímacího říze-
ní. Pokud se vám nepovede dítě 
umístit do MŠ napoprvé, doporu-
čujeme i po uzavření přijímacího 
řízení kontaktovat MŠ (v průběhu 
června a září), zda se neuvolnilo 
některé z míst. Stává se, že někte-
ré přijaté děti nakonec z různých 
důvodů nenastoupí.

Pokud i  tak nebude Vaše 
dítě přijato, OŠMT MMB Vám je 
schopno poskytnout přehled 
volných míst – tímto opravuje
me sdělení z únorového zpra
vodaje, že ředitelky školek, kde 
nebylo dítě přijato, jsou povinny 
místo pro dítě zajistit. 

Noc s Andersenem prožili 
malí i větší

ZŠ Bosonožská se roztančila 
pod taktovkou parlamentu

V pátek 23. března si děti i za-
městnanci z Mateřské školy 

kosmonautů prožili pohádkové 
chvíle – už pošesté se totiž připojili 
k projektu podporující čtenářskou 
gramotnost „Noc s Andersenem“. 
Program jsme naplánovali ve spo-
lupráci s obcí a farností Starého 
Lískovce, i díky tomu zaujal jak 
malé, tak velké. A co jsme proži-
li? Netradiční „Tvoření s pejskem 
a kočičkou“ - s hlavními postavami 
z knihy Josefa Čapka, maskoty le-
tošního ročníku, četbu knih, lampi-
ónový průvod ke kostelu a poslech 
a zpěv písní za doprovodu var-
han – to vše přineslo zúčastněným 
nevšední zážitek.

Stejné akce se zúčastnili na za-
čátku dubna i školáci ze ZŠ Labská. 
Nocležníci dorazili vybaveni spacá-
ky, báječnými moučníky a dobrou 
náladou. Na děti čekala noc plná 
soutěží, pohádek a povídek slavné-
ho pohádkáře H. Ch. Andersena, ale 
také divadelní představení. Velké 
očekávání splnila i stezka odvahy 
po naší škole zahalené do tmy. Noc 
s Andersenem se vydařila, děti od-
cházely plné zážitků a dojmů. Dě-
kujeme za podporu a pomoc všem 
rodičům a vedení školy a už teď se 
těšíme na Noc s Andersenem 2019!

Za MŠ Kosmonautů Hana  
Ondráčková, za ZŠ Labská vedoucí 

vychovatelka Hana Spěváková

Tentokrát se členové školního 
parlamentu i  jeho vedoucí - 

paní učitelka Martina Svobodová 
a pan vychovatel Jiří Schnelly - 
pořádně zapotili. Uspořádali totiž 
pro žáky 2. stupně akci s názvem 
„Když škola tančí“, která jim měla 
vštípit základy společenských 
tanců i společenského chování. 
Trénovali jsme, jak se k sobě navzá-
jem chovat během společenského 
tance či na plese. Parlamentářům 
se podařilo povolat pár profesio-
nálních tanečníků z Telnice, který 
žákům předal základy dvou vybra-
ných společenských tanců – jive 
a chacha.

Přes počáteční pochyby se vše 
povedlo: žáci se opravdu snažili, 
pozorně sledovali výuku, své kroky 
ladili s kroky učitelů tance a pot 
řinoucí se z jejich tváří mnozí ani 
nevnímali. K tanci se přidali i pe-

dagogové, vedení školy a dokonce 
i zahraniční delegace, která k nám 
zavítala z USA v rámci spolupráce 
s PdF MU v Brně. Dopolední výuku 
tance jsme pak zúročili  „třešinkou 
na dortu“ v podobě žákovského 
plesu. Pro tuto událost vyzdobil 
školní parlament jídelnu a zajistil 
drobné občerstvení. Akce se na-
konec zúčastnilo přes 100 žáků 
a několik zaměstnanců společně 
s vedením školy. Událost mode-
rovali Anna Vilímková a Erik Va-
lenta, hudbu zajišťovali žáci David 
Mirvald, Tomáš Drabálek a Valen-
tin Kytsyk. Vše se neslo v duchu 
příjemné atmosféry, zajímavých 
her, volby krále a královny plesu 
a tomboly. Součástí byl i fotokou-
tek, a právě fotografie z něj jsou 
dokladem toho, že se celá akce 
povedla na výbornou.

M. Svobodová, ZŠ Bosonožská
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Senioři vyrazí do termálních lázní a do Lince

V březnu vládly Lince dílny

Cestami živých i mrtvých vítězů

Klub důchodců ze staré zástav-
by má kolem 60 starých členů, 

kteří se schází pravidelně každé 
úterý. Jsme součástí městské or-
ganizace důchodců v Brně, kam 
odvádíme i  členské příspěvky. 
Naši činnost plánujeme průběž-
ně na celý rok a starolískovecká 
radnice nám na ni přispívá. Za 
to všichni děkujeme. Ženy chodí 
na vycházky poznávat okolí Brna 
a popovídat si u kafíčka, mužská 
část chodí na přátelské posezení 
u pivečka.

Vloni v září jsme si udělali výlet 
na Macochu s prohlídkou Punkev-
ních jeskyní. Odpoledne návštěva 
pokračovala prohlídkou zámku 
Rájec -Jestřebí a vydařený zájezd 
jsme zakončili společnou večeří 
v Sebranicích. Zájezdu se zúčast-
nilo 54 důchodců.

Před Vánocemi jsme uspořádali 
tradiční sekání seniorů v hospůdce 
„U Volejníků“ v Ostopovicích, kde 
nám k poslechu a k tanci zahrál 
náš harmonikář. Tuto akci si užilo 
45 seniorů.

Letos v lednu jsme v Sokolov-
ně v Lískovci uspořádali tradiční 
ples důchodců. K tanci nám hrá-
la dechová hudba Doubravěnka 
ze Stanovišť a  uspořádali jsme 
i bohatou tombolu, za což všem 
sponzorům a členům touto cestou 
děkujeme. Rádi bychom na našich 
akcích přivítali i zbývající důchod-
ce, aby účast bývala taková jako 
v dřívějších dobách.

V plánu jsou další krásné výlety: 
na začátku června (2.–9. 6.) pořá-
dáme zájezd do Chlumu u Třebo-

ně s návštěvou termálních lázní 
v Rakousku a zájezdem do Lince. 
Případní zájemci se mohou přihlásit 
v klubu důchodců. Tyto naše týden-
ní zájezdy jsou již letitou tradicí. 
V loňském roce jsme se vydali napří-
klad do jižních Čech a navštívili jsme 
Nové Hrady a blízké Terčino údolí. 

V září pak plánujeme poznat 
památky města Znojma. Prohlíd-
ku města spojíme s projížďkou 
vláčkem a ochutnávkou dobrého 
burčáku.

Za KD František Maršálek

Osvobozovací boje na území naší republiky 
trvaly 8 měsíců. Útok začal v Karpatech 

na podzim roku 1944 a byl ukončen v květnu 
1945 v Praze. V těžkých bojích na Brněnském 
směru překonala Rudá armáda společně s ru-
munskou armádou dlouho budovanou obranu 
a osvobodila desítky moravských obcí a měst.

Blížící se frontu oznamovalo téměř denně 
dunění výbuchů a nálety spojeneckých a so-
větských letadel. Všeobecný útok na Brno určil 
velící maršál Malinovský na 23. dubna.

Po těžkých bojích u Křepic a Ořechova se 
v „našem“ směru soustředily brigády 7. me-
chanizovaného sboru pod velením generál-
poručíka Plijeva 24. dubna kolem Střelic. Pak 
přišla středa 25. dubna. Bylo krásně a všechno 
kvetlo. Kolem páté hodiny ráno obsadili vojáci 
Rudé armády Troubsko. Od půl šesté ráno až 
do patnácté hodiny bojovali o Bosonohy - uvá-
dí se 28 padlých pochovaných na Ústředním 

hřbitově. V Ostopovicích vytlačili německou 
posádku – záznamy uvádí 14 padlých pocho-
vaných na Ústředním hřbitově a 2 letce v Oře-
chově. V Bohunicích se bojovalo od rána až do 
sedmnácti hodin – 7 padlých bylo pohřbeno 
v Novém Lískovci.

Ve Starém Lískovci první sovětské obrněnce 
obklopené pěchotou zahlédli místní občané 
25. dubna po čtrnácté hodině na cestě od 
Lančíkova /dříve Jemelkova/ mlýna od Bo-
sonoh. Jiní vojáci přicházeli od Nebovid přes 
železniční trať a potok Leskavu od Moravan. 
Po silnici od Ostopovic potom vojáci na koních 
a bojová technika. V šestnáct hodin byl Starý 
Lískovec osvobozen. Známe pouze dvě jména 
ze třinácti padlých, později také pochovaných 
v Novém Lískovci.

Většina vojska táhla dál. Na řadě byl Nový 
Lískovec, který blokoval přístup do pisárecké-
ho údolí, ke Kamennému mlýnu, k přehradě 

a dál… Později bylo na Strážním vrchu pohřbe-
no celkem 49 sovětských vojáků v bratrském 
hrobě z celkového počtu 66 padlých.

Vnitřní Brno bylo osvobozeno 26. dubna 
dopoledne. Později se už výstřely vzdalovaly 
ke Královu Poli. Boj však pokračoval dál na 
předměstích… v Medlánkách, Řečkovicích, 
Ivančicích… až do 5. května.

Na čestném pohřebišti Ústředního hřbitova 
v Brně je pohřbeno 3 649 sovětských vojáků, 
v Jundrově 7, v Komíně 140, v Králově Poli 
326, v Řečkovicích 106, v Žebětíně 29 padlých. 
V Jihomoravském kraji to bylo celkem 10 361 
padlých sovětských vojáků a 1 501 padlých 
příslušníků rumunské královské armády.

S pocity vděčnosti bychom se měli sklonit 
před všemi, kteří bojovali, anebo dokonce po-
ložili své životy za svobodu naší vlasti, nebo 
i ostatních zemí ve světě.

Věra Hádlíková Ondrášková

Březen byl u nás na Lince ve 
znamení dílen. Z ŠIKEVA si ná-

vštěvníci odnesli vynikající buch-
ty, lahodné zapečené brambory 
anebo vlastnoručně vytvořené 
keramické květináče. 

Na Velikonoční dílně zabodova-
la zejména dřevěná vajíčka vypa-
lovaná pájkou a smaltované lžičky. 
Všichni zúčastnění jednoznačně 
prokázali, jak jsou šikovní a zruč-
ní, a máme radost, že přišli v tak 
hojném počtu.

V dubnu jsme pro vás a vaše 
děti připravili tradiční Den Země 
(20. 4.) plný aktivit na téma voda, 
tvoření a živá zvířátka.

Těšíme se na vás v Lince
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Gourmet
Pesto z medvědího 

česneku

Šikovné ruce Jak osázet truhlíky

Právě teď je nejvyšší čas zkrášlit balkon květinami. 
Pěkně osázený balkon vám nahradí zahrádku 

a posezení na něm bude příjemný odpočinek. Navíc 
potěšíte nejen sebe, ale i své okolí.

Co potřebujeme: keramzit nebo hrubý písek, 
kvalitní substrát, surfinie, pelargonie a tekuté hnojivo

Jak na to?
• Vyberte si vhodné rostliny. Dlouhodobě patří mezi 

nejpopulárnější truhlíkové květiny muškáty a sur-
finie. Vyhněte se begoniím, fuchsiím či bakopám, 
kterým se na přímém slunci nedaří.

• Kupte si kvalitní substrát, na tom se šetřit nevyplatí. 
Zvláště petúniím a surfiniím vyberte ten pravý, 
obohacený o železo, aby nepodléhaly chloróze, 
která se projevuje žloutnutím mladých listů.

• Na dno truhlíku nasypte asi 3 cm silnou vrstvu dre-
náže. Jako drenáž můžete použít keramzit, hrubý 
písek, případně oblázky sesbírané na procházce.

• Truhlík do poloviny naplňte substrátem. Rozmístěte 
sazenice a dosypte substrátem až 2 cm pod horní 
okraj truhlíku. Do 60 cm truhlíku se většinou sází tři 
rostliny. Vysadit můžete jeden druh, nebo si můžete 
vyhrát s více druhy. Vzpřímeně rostoucí druhy kvě-
tin sázejte k okraji směrem do místnosti a převislé 
na druhou stranu. Rostliny se snažte zasadit tak 
hluboko, jak rostly v květináči. Například petúnie, 
jsou na hlubší zasazení choulostivé. Shora zeminu 

důkladně přimáčkněte ke kořenovým balům rostlin 
a poté vydatně zalijte.

• Je potřeba dodržovat pravidelnou, nejlépe denní 
zálivku. Doporučuji hnojit jednou týdně, pak budou 
truhlíky plné květů.

• Za chladných a deštivých dní zálivku omezte, přelití 
při nízké teplotě by mohlo poškodit kořeny. Pra-
videlně rovněž kontrolujte zdravotní stav rostlin. 
Pokud rostliny v truhlíku přerůstají, můžete některé 
větší zastříhnout. Osázené truhlíky umisťujte ven 
až po polovině května.

Taťana Absolínová

Tohle jarní období s lány medvě-
dího česneku miluju. Každý rok 

se vydáváme s košíkem do okolí 
řeky Svratky. Mám hodně receptů, 
jak tuhle zelenou lahůdku využít. 
Letos to vyhrálo pesto. Takže po-
kud máte v oblibě divoký česnek, 
je tu pro vás recept! Příprava je 
snadná, trvá tak 15 minut.

Na 300 ml pesta potřebujeme: 
100–125 g listů medvědího česne-
ku, 30 g pistácií, 1/2 Bio citronu, 
75 g nastrouhaného parmezánu, 
150 ml + 3 lžíce olivového oleje, sůl, 
pepř, 3 sklenice po 100 ml, 3 víčka

Umyjte pečlivě listy divokého 
česneku, osušte papírovou utěrkou 
a odřežte stopky. Nakrájejte listy na 
malé kousky, smíchejte s pistácie-
mi, strouhanou citronovou kůrou, 
150 ml olivového oleje a vše roz-
mixujte. Přidejte čerstvě strouhaný 
parmezán a ještě jednou umixujte.

Ochuťte solí, pepřem podle chu-
ti, přidejte asi 1 čajovou lžičku cit-
ronové šťávy. Naplňte do tří sklenic 
vymytých horkou vodou, přidejte 
1 lžíci olivového oleje jako tenkou 
vrstvu - aby byla vzduchotěsná 
a odolnější. Sklenice zavíčkujte.

Uchovávejte na chladném a tma-
vém místě. Pesto chutná dokonale 
s grilovaným masem a rybou, nebo 
jen s bagetou. Také je dávám na 
opečené bramborové noky nebo 
těstoviny. Zbývající pesto uchová-
vám ve sklenici v ledničce přibližně 
1 týden. Ujistěte se, že je pesto vždy 
pokryto olejem.

Taťana Absolínová

Inzerce
 � OPRAVY, ÚPRAVY I PŘEMODELOVÁNÍ ODĚVŮ 

provádím na Vltavské 5. Volejte 737 405 554. Termín 
Vaší návštěvy domluvíme ihned.

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

 � 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.

 � SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ, tel. 608 880 107.

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

 � 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

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

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

 � Mladá rodina koupí byt 3+1  a větší v St. Lískovci. 
Cenu respektujeme. Prosím, nabídněte! T: 604 508 
585  

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

 � Nabízím opravy oděvů, zakázkové šití byt. textilu 
a oděvů. Tel: 773 481 500.

ELEKTROINSTALACE

- kompletní elektroinstalace 
- bytová jádra
- rekonstrukce

email: elektrikar.brno@seznam.cz
tel: 776 700 057
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GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Hana Petrovská

Ordinační doba: Po 9–14
 Út  13–18
 St  13–18 (MUDr. Hložková)
 Čt 8–14
 Pá 8–13
Oblá 49, Brno-Nový Lískovec Tel.: 547 222 779, 728 073 643

 
 

Přijímáme

nové
pacientky

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

800 800 099
Lidická 77, Brno

www.realspektrum.cz

V České republice působí zhruba 
2 500 realitních kanceláří a 
téměř 20 000 realitních makléřů, 
ale jen málokdo z nich se může 
pyšnit takovou délkou úspěšného 
působení na realitním trhu jako 
realitní společnost REAL SPEKTURM. 

Lidická 77, Brno

pyšnit takovou délkou úspěšného 

realitní společnost REAL SPEKTURM. 

27 let
úspěšné české značky

PEUGEOT 308
AUGMENTED TECHNOLOGY

Představujeme vám nový Peugeot 308, vyladěný do dokonalosti. V osobitém designu se skrývá moderní technologická výbava s nejnovější generací asistenčních systémů. Pozornost na sebe strhává nejen svými výraznými křivkami, ale také nezaměnitelným 
světelným podpisem předních a zadních světlometů. Užijte si vytříbený a čistý styl, který vám při řízení zprostředkuje zcela výjimečné pocity. Nyní s bohatou výbavou Active již za 340 000 Kč, včetně výkupního bonusu. Navíc můžete v dubnu využít speciální 
bonus 20 000 Kč na skladové vozy Peugeot 308.

Spotřeba a emise CO2 v kombinovaném provozu pro Peugeot 308 3,6–5,3 l/100 km, 95–119 g/km. * Pětiletá značková záruka se skládá z bežné dvouleté záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance 
na další 3 roky / do najetí 100 000 km. Nabídka se vztahuje k vozu Peugeot 308, s motorem 1.2 PureTech 110 k, ve výbavě Active. Cena 340 000 Kč obsahuje výkupní bonus 20 000 Kč.

Kč S BOHATOU VÝBAVOU ACTIVE

JEN ZA

340 000
+ BONUS 20 000 Kč NA SKLADOVÉ VOZY

RM SERVIS s.r.o., Vídeňská 127, Brno                                  www.rmservis.cz
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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.czTel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

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

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


