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Abychom vám umožnili 
snadnější plánování pří‑

spěvků do Starolískoveckého 
zpravodaje, rozvrhla redakční 
rada termíny uzávěrek. Cílem 
redakční rady je zapojit do 
Starolískoveckého zpravo‑
daje vás všechny, kteří v naší 
městské části žijete. Plánuje‑
te zajímavou akci, na kterou 
chcete pozvat své sousedy? 
Své příspěvky můžete posílat 
na adresu noviny@starylis‑
kovec.cz.
Uzávěrka následujících 
vydání: 22. 4. 2019, 
20. 5. 2019, 17. 6. 2019

Termíny uzávěrek 
zpravodaje

Vážení spoluobčané, jsem velmi 
rád, že se s vámi mohu opět po 

krátkém čase setkat zde na strán‑
kách našeho zpravodaje a infor‑
movat vás o všem novém, co se 
v naší městské části děje. Pomalu 
a jistě přichází jaro, i když se zima 
ještě občas brání, a počasí nám 
dovoluje pokračovat ve staveb‑
ních pracech. Obyvatelé domů na 
ulici Dunajská se konečně dočkají 
dokončení rekonstrukce zateplení 
a zasklení lodžií na bytových do‑
mech Dunajská 37–45. Již nyní mů‑
žete vidět finální podobu nových 
fasád vyvedených v příjemných 
pastelových barvách. Doufám, že 
všichni dotčení obyvatelé budou 
s výsledkem několikaměsíční prá‑
ce spokojení.

Došlo také k předání staveniš‑
tě na ulici Točná, kde kompletně 
zrekonstruujeme parčík u  po‑
mníku, který je věnován obětem 
1. a 2. světové války. Jsem rád, že 
k rekonstrukci tohoto prostoru do‑
chází právě v letošním roce, kdy si 
připomeneme smutné výročí od 
vypuknutí 2. světové války.

V plném proudu jsou také pří‑
pravy dalších akcí týkajících se by‑
tových domů, jako je například 
kompletní rekonstrukce elektro‑
instalace ve společných prosto‑
rách. A také investice do školských 
zařízení, jako je například rekon‑
strukce počítačových rozvodů 
a rekonstrukce odborných učeben 

na ZŠ Labská. ZŠ a MŠ 
Elišky Přemyslovny by 
se v letošním roce měly 
dočkat nového nábytku. 
A je mnoho dalšího, co 
nás v letošním roce čeká, 
ale o tom zase příště.

Dnes bych se chtěl 
krátce zamyslet nad něčím, co ne‑
bylo v tomto zpravodaji nikdy zvy‑
kem a čemu bych chtěl v budouc‑
nu zabránit. Kritika je správná věc, 
protože nám ukazuje jiný a někdy 
i lepší pohled na daný problém. 
Osobně jsem se oprávněné kritice 
nikdy nebránil a bránit nebudu. To 
můžete jistě potvrdit vy všichni, 
kteří jste se mnou projednávali 
své připomínky a podněty. Vždy 
se vám snažím naslouchat a děkuji 
vám za to – moc si vážím těch, kte‑
ří přijdou s kritickou poznámkou 
nebo podnětem. Jsou to totiž lidé, 
kterým záleží na tom, jak Starý Lís‑
kovec vypadá, jak se zde lidem žije.

Vždy jsem se snažil, aby Staro‑
lískovecký zpravodaj byl časopi‑
sem, který má informovat čtenáře, 
občany Starého Lískovce, o dění 
v této městské části, o připravo‑
vaných akcích, kulturních a spole‑
čenských událostech, o aktivitách 
škol a školek, které jsou zřizovány 
městskou částí – zkrátka o všem, 
co se ve Starém Lískovci děje. Ni‑
kdy jsem nechtěl, aby se zpravodaj 
stal politickým plátkem, ve kterém 
si jednotlivé politické strany bu‑

dou vyřizovat své účty. 
V  minulém čísle zpra‑
vodaje jsem v krátkosti 
reagoval na příspěvek 
opozičních zastupite‑
lů, abych uvedl věci na 
pravou míru. Výsledkem 
je další příspěvek opo‑

zice, který je plný polopravd a lží. 
Rozhodl jsem se, že se k článkům 
opozice vyjadřuji na stránkách to‑
hoto zpravodaje naposledy a již 
to dělat nebudu. Je mi milejší vás 
informovat o všem dění ve Starém 
Lískovci, než neustále vyvracet lži‑
vé útoky opozice.

Jsem zde pro vás. Všichni víte, 
kde mě najdete, a já se nebráním 
setkání s kýmkoliv. Jsem ocho‑
ten s  vámi diskutovat o  vašich 
starostech a problémech. A jsem 
také připraven všechny vaše po‑
žadavky v rámci našich možností 
a zákonných mezí řešit. Vím, že 
v třináctitisícové městské části se 
nedokážeme zavděčit vždy všem 
a že na jednu věc existuje tisíc ná‑
zorů. Věřím ale tomu, že společně 
dokážeme najít kompromisní řeše‑
ní vyhovující většině z vás.

Přeji vám krásné začínající jarní 
dny, pohodu a každodenní spo‑
kojenost. Ať se vám všem daří ve 
vašem konání a ať se vám daří 
realizovat a naplňovat vaše sny.

Váš místostarosta 
Jiří Dvořáček

Ze zápisníku místostarosty

Pojďte s námi uklidit naši městskou část
Startuje další ročník celorepublikové akce Ukliďme 

svět, ukliďme Česko 2019. Starý Lískovec u toho 
rozhodně nesmí chybět – dobrovolnická akce se 
rozběhne v sobotu 6. dubna v 9.00 ráno. Sraz dobro‑
volníků je na autobusové zastávce Kyjevská. Rukavice 
a pytle na odpad budou k dispozici. Letos bude pro 
dobrovolníky připraveno drobné občerstvení a malé 
poděkování za pomoc při úklidu. Budou se opět 
uklízet plochy u mlýna. Pojďme společně toto místo 

uklidit. Zapojte se i vy, obyvatelé Starého Lískovce, 
a ukažte nepořádníkům, že vám není lhostejné, v ja‑
kém prostředí žijete. Proto zveme i ty, kteří se této akce 
zatím neúčastnili: přijďte mezi nás a rozšiřte naše řady. 
Uvidíte, že při práci zažijete i legraci a dobrou náladu.

Podrobnější informace a registraci dobrovolníků 
i přímo pro „náš“ starolískovecký úklid naleznete na 
webu akce: www.uklidmecesko.cz.

Lucie Honzová, odbor všeobecný
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V dubnu startuje blokové čistění, nezapomeňte odvézt auta
S příchodem jara vyjedou do 

ulic městské části čisticí vozy, 
které odstraní po zimě posypový 
materiál a další špínu. Především 
řidiči by si tak měli dát pozor na 
přenosné dopravní značky zaka‑
zující zastavení či parkování v ulici 
v době čistění silnic. Zapomnětliví 
řidiči, kteří své vozy v den bloko‑
vého čistění neodvezou, zaplatí za 
manipulaci s vozem 1500 korun.

Rada města Brna 27. února od‑
souhlasila úpravu schváleného po‑
stupu při odtazích vozidel během 
blokového čištění. Úhrady odtahů 
zajišťuje pro SMB společnost Br‑
něnské komunikace, a. s. Informace 
o manipulaci s autem bude umís‑
těna na vozidlo po jeho vrácení na 
místo odtahu. Městská policie bude 
při odtazích přítomná dle svých 
kapacitních možností. Službu pak 
zabezpečí jak společnost Brněnské 
komunikace, a. s., tak subdodavatel.

Brněnská rada také schválila 
cenu za technický úkon ve výši 
1500 korun i s DPH, prováděný 
dle zákona č. 13/1997 Sb., o po‑
zemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů. Technický 
úkon znamená, že odtahované vo‑
zidlo se naloží na odtahové auto, 
které odjede z místa provádění 
blokového čištění na jiné vhodné 
místo v okolí, počká se na vyčištění 
ulice (nebo složí toto vozidlo a po 
provedení čištění se auto opět na‑
loží) a vozidlo se opět složí zpět na 
původní místo.

Při blokovém čištění v městské 
části Brno ‑Starý Lískovec budou 
do ulic umístěny značky B29 
(Zákaz stání) a také značky IZ 8a 
(Zóna s dopravním omezením) 
a IZ 8 b (Konec zóny s dopravním 
omezením), v souladu s opatřením 
obecné povahy po projednání ná‑
vrhu projektové dokumentace PČR 

DI podle § 19a Zákona č. 13/1997 
Sb. Zákon o pozemních komuni‑
kacích.

Značka ZÓNA označuje ob‑
last (část obce apod.), kde platí 
výstraha, zákaz, omezení, nebo 
příkaz vyplývající 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 najdete 
na webových stránkách Starého 
Lískovce, případně je do projektu 
dopravního značení možno na‑
hlédnout na Odboru všeobecném 

ÚMČ Brno ‑Starý Lískovec, Oderská 
4, 625 00 Brno, dveře č. 216 nebo 
č. 223, vždy v úřední dny v pondělí 
a ve středu v rozmezí 7.45–11.00 
a 12.00–17.30.

Informace o termínech blokové‑
ho čištění jsou pravidelně zveřej‑
ňovány na úřední desce, najdete 
je i v minulém čísle tohoto zpra‑
vodaje, na webových stránkách 
Starého Lískovce (http://www.
staryliskovec.cz/cs/deni ‑v‑mc/
blokove ‑cisteni.html), popř. v apli‑
kaci Brněnských komunikací, a. s. 
(v této aplikaci nelze vyznačit ně‑
která parkoviště a úseky vozovek).

Jarní čištění vozovek v kompe‑
tenci Brněnských komunikací, a. s. 
proběhne 10. dubna 2019, podzim‑
ní čištění pak 14. listopadu 2019. 
Čistí se pouze ZÁKOS (Labská, Du‑
najská, Kyjevská, ul. Kosmonautů).

Lucie Honzová, odbor všeobecný

Brno získalo dotaci na 
stavbu trati ke kampusu

Starolískovecké ostatky 
jsme spojili s karnevalem

Město Brno získalo na základě žádosti DPMB dotaci na stavbu 
tramvajové trati, která má propojit městské části Starý Lísko‑

vec a Bohunice. Práce na devět set metrů dlouhé trati ze zastávky 
Osová k Univerzitnímu kampusu začnou ještě letos. Z operačního 
programu Doprava se podařilo získat více než miliardu korun. 
„Jsme rádi, že se nám podařilo získat takto vysokou dotaci na 
klíčovou dopravní stavbu. Tímto byly jednoznačně rozptýleny 
pochybnosti ve věci správného postupu při získávání dotace,“ 
uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Tramvajová trať ze zastávky Osová zjednoduší cestování tisícům 
lidí, kteří denně míří do oblasti Fakultní nemocnice Brno a Univer‑
zitního kampusu Bohunice. V současné době cestující využívají 
k přepravě do oblasti autobusovou a trolejbusovou dopravu. Už na 
konci roku 2022 by mohlo být díky tramvajové dopravě místo ještě 
dostupnější, a to spoji, které pojedou přímo z Hlavního nádraží.

Předpokládané náklady na stavbu přesahují 1,4 miliardy korun 
s tím, že 85 procent pokryje získaná dotace. „Při této příležitosti 
bych chtěl poděkovat pověřeným zaměstnancům dopravního 
podniku, kteří svou důslednou prací zajistili úspěšný výsledek 
celého procesu získávání dotace,“ uvedl náměstek primátorky 
Robert Kerndl.

Na trati podle projektu vzniknou dvě nové zastávky Nová 
Jihlavská a Nemocnice Bohunice. Zastávka Nová Jihlavská bude 
umístěna pod zemí. Tunel dlouhý 619 metrů povede v hloubce až 
devět metrů. Dopravu na trase bude zajištovat linka číslo 8. Nová 
trať se bude od té stávající odpojovat na dopravním uzlu Osová, 
kde zůstane zachovaná možnost přestupu na další autobusové 
a trolejbusové linky. Dále bude vedená hloubeným tunelem pod 
Mikuláškovým náměstím, podjede ulice Labská a Jihlavská a vyústí 
na ulici Netroufalky. Do oblasti denně cestuje přibližně čtřicet tisíc 
lidí. Aktuálně mohou využívat autobusové linky 40, 50, 51, E56, 61, 
69, 82, N90, regionální linky 405, 406 a trolejbusové linky 25 a 37.

Přípravy letošních „Starolískovec‑
kých ostatků“ začaly hned po no‑

vém roce. Orli a hasiči se sešli několi‑
krát, aby celou akci dobře naplánovali. 
Letos jsme Ostatky rozšířili ještě o dět‑
ský karneval a týden před událostí 
jsme chodili s pozvánkami po Starém 
Lískovci a místní zvali na obě akce.

Sraz masek před hasičkou byl v so‑
botu 2. března o čtvrt na deset. A hned 
bylo znát, že počet masek, doprovod‑
ných hudebníků i návštěvníků se oproti 
loňsku značně zvýšil. O půl desáté vyšel 
průvod masek i s hudbou po Starém 
Lískovci, kde měl naplánované zastáv‑
ky, na kterých na všechny okolo čekalo 
typické ostatkové bohaté pohoštění.

Odpoledne se pak začal chystat 
sál sokolovny a dováželo se vše po‑
třebné pro večerní akci. Při prvních 
taktech kapely EU!BURG se návštěv‑
níci jen nesměle odhodlávali k ta‑
nečním krokům, ale s postupujícím 
večerem byl taneční parket stále 
plnější. V průběhu večera vystoupil 
Folklorní taneční kroužek dětí, který 
nacvičil tři tance na hudbu skupiny 
Čechomor s choreografií paní Zuzky 
Jaňurové. Děti sklidily velký potlesk. 
Dalším bodem programu byla soutěž 
v hasičské zručnosti. Mezi ženami vy‑
hrála Iva Jelínková a mezi muži Kuba 

Filipčík. Nejhezčí maskou večera byla 
vyhodnocena „Žena“ v podání Matěje 
Sedláka. Přesně o půlnoci pak začalo 
dlouho očekávané pochovávání basy 
pod vedením Ladi Konečného z Bo‑
hunic. V závěru jsme rozdali bohatou 
tombolu s hlavní cenou – ovečkou 
z Farmy Horní Štěpánov.

V neděli 3. března 2019 začal ve dvě 
hodiny odpoledne Dětský karneval. 
Byli jsme zvědaví, kolik dětí s rodiči kar‑
neval navštíví. Již před čtrnáctou hodi‑
nou začali přicházet první návštěvníci 
a počet příchozích dětí a rodičů stále 
narůstal. Děti se bavily a tančily za hu‑
debního doprovodu DJ Vojty Pospíši‑
la. Celé odpoledne moderovala paní 
Martina Vaculová. Děti také plnily čtyři 
úkoly a po jejich splnění dostaly od‑
měnu v podobě jablíček za Sadů Starý 
Lískovec a další drobnosti. Odpoledne 
opět vystoupil Folklorní taneční krou‑
žek dětí. Na závěr odpoledne byla i pro 
děti připravena bohatá tombola, která 
udělala nejmenším spoustu radosti.

Děkujeme všem, kteří pro nás ten‑
to krásný zážitek ve Starém Lískovci 
připravili, zejména Orelské jedno‑
tě ze Starého Lískovce a SDH Starý 
Lískovec, MČ Starý Lískovec a všem 
sponzorům.

 Josef Jaňura, Karel Maršálek 
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Zápis do 1. třídyOslavy života
Na jaře, ve dnech 4. a 5. dubna, 

se tradičně uskuteční zápisy 
do prvních tříd starolískoveckých 
základních škol. ZŠ Labská nabízí 
rodičům a budoucím prvňáčkům 
také nahlédnutí do školy prostřed‑
nictvím Dne otevřených dveří, 
který se uskuteční 25.  března. 
Zájemce čekají ukázkové hodiny 
angličtiny, prohlídka školy, ochut‑
návka ve školní jídelně i zábavný 
program pro děti.

Jak postupovat před zápisem? 
Na webových stránkách zapisdo‑
zs.brno.cz musí rodiče v termínu 
od 20. března 2019 vyplnit žá‑
dost k přijímacímu řízení. Na této 
žádosti bude vygenerován kód 
dítěte, pod kterým bude zapiso‑
váno. Tuto žádost je třeba vytisk‑
nout a donést s sebou na termín 
zápisu. Pokud nemáte možnost 
žádost vytisknout, rádi vám s tím 
pomůžeme.

Co je nutné přinést k zápisu?
 – Rodný list dítěte
 – Platný doklad totožnosti, ze 

kterého je možno ověřit trvalé 
bydliště zákonného zástupce 
shodující se s trvalým bydlištěm 

dítěte (zpravidla platný občan‑
ský průkaz, v případě cizinců 
cestovní pas a povolení k po‑
bytu)

 – Vytištěnou žádost k přijímacímu 
řízení

 – Má ‑li žák jiné trvalé bydliště než 
zákonný zástupce, pak také po‑
tvrzení dokládající toto trvalé 
bydliště dítěte

 – Byl ‑li žákovi udělen v loňském 
roce odklad školní docházky, je 
třeba přinést rozhodnutí o udě‑
lení odkladu.

ZŠ Labská
čtvrtek 4. dubna 2019 14.00 –18.00
pátek 5. dubna 2019 14.00 –18.00
Den otevřených dveří: pondělí 
25. března 16.00 –17.30

ZŠ Bosonožská
čtvrtek 4. dubna 2019 14.00 –18.00
pátek 5. dubna 2019 14.00 –18.00
Od 4. dubna přijímá škola také 
žádosti o  přípravnou třídu pro 
děti s odkladem povinné školní 
docházky.

ZŠ Elišky Přemyslovny
čtvrtek 4. dubna 2019 13.00 –17.30
pátek 5. dubna 2019 13.00 –17.00

I letos bude pravidelně probíhat 
Vítání starolískoveckých občán‑

ků, ale také oslava významných 
jubileí našich starších spoluob‑
čanů. V úterý 5. března jim štěstí 
a zdraví popřáli a zahráli starosta 
Starého Lískovce Vladan Krásný 
a místostarosta naší městské části 
Jiří Dvořáček.

Přijďte s námi oslavit nový ži‑
vot, anebo zasloužené roky toho 
stávajícího. Pokud se chcete se 
svým děťátkem zúčastnit tradiční‑
ho obřadu Vítání občánků, je třeba 

zapsat je do seznamu nově naroze‑
ných dětí. Městská část totiž infor‑
mace o narození dětí automaticky 
nedostává. Kontaktovat můžete 
Márii Liptákovou na emailu Maria.
Liptakova@staryliskovec.cz, nebo 
telefonicky na čísle 606 318 474.

Naplánovaný společný termín 
pro obřad bohužel není možné 
operativně měnit. V případě, že 
rodině tento termín nevyhovuje, 
se však můžete Vítání občánků zú‑
častnit v dalším možném termínu.

(red)

SOBOTA 
6. dubna 

Pojďme společně 
uklidit plochy u mlýna 

Sraz v 9 hodin 
Na konečné autobusu Kyjevská 

S sebou dobrou náladu 
 
 Rukavice a pytle budou k dispozici 
na místě.  
Přichystané drobné občerstvení  
a malé poděkování za pomoc při úklidu. 
 
Kontaktní osoba: Lucie Honzová, 725 488 813 

Zapište se  
v Brně do dějin. 
Dáme na vás

damenavas.brno.cz

Participativní rozpočet

Dáme na vás

Brno_inz_2f_89x50.indd   1 12.02.19   9:20
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Na Labské se rozdávaly medailePředškoláčci si vyzkoušeli  
práci s tablety

Na Labské jsme oživili plesy. Tentokrát byl prvorepublikový

V úterý 26. února se na Labské 
už tradičně sešli žáci 3.–5. roč‑

níků z několika brněnských škol, 
aby změřili své síly v plaveckých 
disciplínách: kraul, prsa a volný 
styl ve štafetách. Letos byli velmi 
úspěšní naši páťáci. Několika me‑
dailemi chlapců i dívek v kraulu, 
prsou a výhrou ve štafetovém zá‑
vodě překonali školy s plaveckým 
zaměřením – Milénovu, Náměstí 
Svornosti, Pastviny.

Mezi stovku účastníků závodů si 
přišli změřit své síly i mimobrněn‑
ští žáci ZŠ Troubsko, i oni si odnesli 
dvě zlaté medaile.

„Kdy zas budou takové závody?“ 
zajímali se i méně úspěšní závodní‑
ci, protože atmosféra kolem bazé‑
nu byla stejně napínavá, vzrušená 
i přátelská, jako u vrcholových sou‑
těží. Tak zas za rok, hodně trénujte 
a úspěch vás určitě nemine.

kolektiv učitelů ze ZŠ Labská

Naši základní školu navštívi‑
ly i v únoru děti z mateřské 

školy Bosonožská. Všechny byly 
předškolního věku, a tak již brzy 
budou na základní školu přicházet 
jako prvňáčci. Se žáky pátých tříd 
jsme si pro děti připravili aktivity 
s  využitím výpočetní techniky. 
Předškoláci se rozdělili na dvě 
skupiny. Každá z nich se zabývala 
výukou českého jazyka a mate‑
matiky. Pak se budoucí prvňáčci 
vystřídali, a za pomoci interaktivní 
tabule zkoušeli grafomotorická, 
zraková či sluchová cvičení. V ma‑
tematice si vyzkoušeli psaní číslic 
či určování a porovnávání počtu.

Druhou vyučovací hodinu pro‑
bíhala příprava na čtení, psaní 
a počítání za pomoci her na ta‑
bletech. Touto formou proběhlo 
poznávání písmenek na začátku 
slov a počítání legračních zvířá‑
tek. Společně jsme také pozorovali 
noční oblohu a prozkoumali různá 

souhvězdí, vyhledávali anglická 
slovíčka a vyzkoušeli si i něco málo 
z dopravní výchovy. V závěru jsme 
ještě nahlédli do prvouky. Se vše‑
mi těmito aktivitami předškolá‑
kům velmi pěkně pomáhali naši 
páťáci.

Takzvaná tutorská výuka byla 
přínosem nejen pro předškolní 
děti, ale určitě i pro žáky 5. roč‑
níků, kteří si vyzkoušeli, jaké to je 
postarat se o mladší kamarády, 
a stali se tak na chvíli v roli tutorů 
i skutečnými učiteli. Předškoláci 
byli moc šikovní a s sebou si z naší 
školy odnesli své první vysvědčení, 
ve kterém se skvěly samé jedničky.

Zanedlouho se opět setkáme, 
ale to už bude na zápisu do prv‑
ní třídy, který proběhne na naší 
škole 4. a 5. dubna vždy od 14 do 
18 hodin.

L. Sychrová a N. Ježková
ZŠ Bosonožská

V pátek 22. února se na naší ško‑
le uskutečnil školní ples, který 

se nesl v duchu První republiky. 
Prvorepublikovým plesem jsme 
se po sedmi letech vrátili k dlou‑
hodobé tradici konání plesů.

Zúčastnili se ho učitelé, vycho‑
vatelky, školníci, rodiče žáků i zá‑
stupci města. Bohužel, ze zdravot‑
ních důvodů se nemohl dostavit 
pan starosta Vladan Krásný, který 

nás alespoň nechal pozdravovat.
Na přípravách plesu se podílelo 

mnoho lidí. Za krásnou a stylovou 
výzdobu školní jídelny vděčíme 
nejen našim žákům, ale i vyučují‑
cím a pánům školníkům. Samotný 
ples byl zahájen proslovem naše‑
ho pana ředitele Michala Dlouhé‑
ho, který poté předal slovo býva‑
lému dlouholetému panu řediteli 
Lubomíru Strnadovi. Následovalo 

předtančení taneční skupiny Ko‑
mety Brno.

V průběhu večera se o hudební 
doprovod postarala kapela Bre‑
ezband orchestr J. Suchého, jejíž 
repertoár byl sestaven ze skladeb 
nesoucích se v retro stylu. Postu‑
pem večera kapela roztančila celý 
parket a nadšené ohlasy tanečníků 
si vynutily hodinový přídavek.

Učitelé ZŠ Labská

Zveme předškoláky a rodiče na

ZÁPIS
do 1. třídy
27.–28. dubna 2019

Nově nás najdete

ve Starém Lískovci
na adrese Krymská 2

www.zsMint.cz
Přihlášky k zápisu
a další informace:

montessori škola Brno
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Seniorská obálka pomůže v krizových situacích
Město Brno se dlouhodobě 

snaží zasazovat se o aktivní 
stáří svých občanů a podporuje 
seniory v péči o zdraví nebo v zá‑
jmu o zapojení se do veřejného 
dění. Seniorům poskytuje prostor 
pro další seberozvoj, vzdělávání 
a aktivní zájmovou činnost. Další 
z projektů, do kterého se Brno za‑
pojilo, je Seniorská obálka.

Oč se jedná? Seniorská obálka 
je vlastně tiskopis určený zejmé‑
na osaměle žijícím lidem vyššího 

věku. Využívat ji mohou ale i ti, kte‑
ří sdílí domácnost s někým dalším. 
Tiskopis obsahuje kolonky o zdra‑
votním stavu, alergiích, užívaných 
lécích, předchozích hospitaliza‑
cích, nebo pro kontakt na blízké 
osoby. Ty si senioři vyplní, tiskopis 
vloží zpět do plastového obalu 
s klipsem a magnetem a umístí jej 
na viditelné místo ve svém domě 
či bytě – například ke vchodovým 
dveřím či na lednici.

Seniorská obálka usnadní v pří‑

padě krizové situace včasnou po‑
moc a práci záchranným složkám. 
Zároveň seniorům umožní poskyt‑
nutí adekvátní pomoci zejména 
v případech, kdy sami nemohou 
nebo nedokáží potřebné infor‑
mace předat.

Seniorská obálka vznikla ve spo‑
lupráci odborníků z Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR, Krajské‑
ho úřadu Jihomoravského kraje, 
krajské Zdravotnické záchranné 
služby, příspěvkové a tísňové lin‑

ky Girasole, sdružení pro pomoc 
a rozvoj, z.s. Obálky budou k dis‑
pozici na různých akcích určených 
starším spoluobčanům nebo na 
Odboru zdraví Magistrátu města 
Brna. Kontaktní osobou pro tento 
projekt je paní Kateřina Dudková, 
Odbor zdraví MMB, tel: 542 172, 
mail: dudkova.katerina@brno.cz. 
Tiskopis si mohou zájemci stáh‑
nout i v elektronické podobě na 
stránkách www.brno.cz.

(red)

Šikovné ruce
Jak vypěstovat čočkové klíčky

Tyto svěže zelené křehké výhon‑
ky mají příjemnou chuť podob‑

nou čerstvému hrášku. Jsou skvělé 
na chlebě s máslem, na smažených 
vejcích a v polévkách.

Co potřebujete:
1 mělká miska
papírové utěrky
čočka

Najděte si doma mělkou misku 
nebo talíř vhodný pro pěstová‑
ní. Dno misky vyložte papírovou 
utěrkou. Vezměte si čočku, rov‑
noměrně ji rozprostřete na misku 
nebo talíř a zalejte vodou. Čočku 

nechejte přes noc namočenou. 
Ráno slejte veškerou vodu a po‑
nechejte jen vlhkou papírovou 
utěrku. Na čočku umístěte další 
vlhký list papírové utěrky a misku 
přesuňte na slunné místo. Vždy se 
ujistěte, že jsou utěrky vlhké, a hlí‑
dejte je, aby nevyschly. Jakmile se 
objeví malé klíčky, odstraňte vrch‑
ní vrstvu papírové utěrky. Podle 
potřeby přilévejte vodu a pone‑
chejte misku na slunném místě.

Přibližně do týdne budete mít 
chutné malé čočkové klíčky, které 
vám obohatí vaše pokrmy! Stačí 
odříznout a použít. Mňam, mňam!

Taťana Absolínová

Pozvánka
Vážení spoluobčané,

ve čtvrtek 25. dubna v 16.30 se u příležitosti 74. výročí 
osvobození Československa uskuteční u pomníčku na Točné ulici 

setkání občanů k uctění památky obětí II. světové války
i událostí při osvobozování města BRNA a STARÉHO LÍSKOVCE.

K účasti na tomto setkání Vás srdečně zvou
Věra Hádlíková Ondrášková

a zastupitel Rostislav Maleňák
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 � Kvalitní čištění koberců, čalouněného nábytku a matrací, úklid do‑
mácnosti, mytí oken, žehlení, objednávky nákupů po telefonu, drobné 
práce v domácnosti, … to vše Vám nabízí A‑Z HOSPODYNĚ. Zavolejte 
nám na 792 466 199, na všem se domluvíme. 
 � Poskytujeme hotovostní i bezhotovostní půjčky. Bez ručitele 
s možností pojištění. Bez registru, s exekucemi i po ukončené insol‑
venci. Tel: 607 769 847
 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skříňky a pracovní desky 
na míru. Vrba 603438707
 � Rodina koupí 3+1 a větší. Tel: 604 508 585
 � Lékař hledá 2+1. Platím hotově. Tel.: 731 450 094
 � Koupím menší byt (1+kk až 2+1) v blízkosti FN. Máme hotovost. 
Tel: 739 586 722
 �Opravím počítač/seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490
 � SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ, tel.: 608 880 107
 �OPRAVY, ÚPRAVY I PŘEMODELOVÁNÍ ODĚVŮ provádím na Vltav‑
ské 5. Volejte 737 405 554. Termín Vaší návštěvy domluvíme ihned.
 � Žaluzie – výměny, opravy, sítě a dveře proti hmyzu. Hanák.  
Tel: 604 850 396
 � Vodoinstalatér, tel: 602 861 402
 �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!
 � Přímá zájemkyně koupí byt 2+kk s balkonem ve St. Lískovci.  
Tel. 775 674 540
 � Pronajmu zahradu na ulici Kejbaly za FN Bohunice cca 250 m, zah. 
chatka, voda, skleník, stromy. Tel: 777 856 722
 � Vyměním obecní byt 3+1 mezonet, Řečkovice nebo 2+1 Řečkovi‑
ce (trojsměna) za 3+1 Starý Lískovec, Nový Lískovec, Kohoutovice.  
Tel. 721 266 373
 � Čištění koberců a čalouněného nábytku. Tel: 605 283 853

Inzerce

Hamanovy uši jsou izraelskou 
pochoutkou, která se tradič‑

ně připravuje na židovský svátek 
Purim. Sladké trojhranné pečivo 
se nejčastěji plní makovou náplní, 
ale také povidly, čokoládou nebo 
meruňkovou marmeládou.

Ingredience na přibližně 30 ks
290 g hladké mouky
170 g másla
135 g cukru (krupice)
1 vejce
1 lžíce pomerančové kůry
1 lžíce vanilkového extraktu (nebo 
půlka vanilkového lusku)
tužší náplň povidel, marmelády 
nebo makové náplně

Jak na to:
V misce dohladka našlehejte 

máslo s cukrem a přidejte pome‑
rančovou kůru a vanilku. Poté za‑
šlehejte vejce, a nakonec prosátou 
mouku. Pomocí hnětení vytvořte 
hladké těsto (konzistencí podobné 
lineckému), zabalte je do potravi‑
nové fólie a nechejte odpočinout 
přes noc v ledničce.

Těsto druhý den vyválejte na 
třímilimetrové pláty a vykrájejte 
z něj kolečka s průměrem kolem 

osmi centimetrů. Do každého 
kolečka přidejte na střed lžičku 
náplně. Ve směru hodinových 
ručiček pak skládejte kraje přes 
sebe do trojúhelníčků. Trojúhel‑
níčky pečte na plechu na pečícím 
papíru na 200 °C asi pět minut. Že 
jsou hotové, poznáte, když začnou 
tmavnout okraje.

Hamanovy uši nechejte pár dní 
odležet. Jsou výborné ke kávě, ale 
i jako sladký dárek pro přátele.

Taťana Absolínová

Gourmet Hamanovy uši

Vážení spoluobčané dovolte mi touto cestou poukázat na to jak dochází 
k plýtvání veřejnými prostředky v naší městské část a jak si vedení 

radnice dělá co chce a vůbec nerespektuje platné zákony České Republiky. 
V květnu loňského roku Rada MČ, ve které seděli stejně jako v té nové 
současný starosta a místostarosta, z nepochopitelných důvodů schválili 
text zadávacích podmínek na realizaci veřejné zakázky na tzv. ostrahu 
majetku, na kterých se podílel účastník VŘ a později jeho vítěz, firma DS 
Security. To mu říkám zatracená náhoda, ale to není vše! Z oslovených 
tří firem, nabídku podaly pouze firmy 2, včetně zpracovatele podmínek 
řízení. Vedení radnice mělo takovou drzost vysoutěžit tuto zakázku za 
355 Kč bez DPH na hodinu jedno pracovníka, tedy přibližně neskutečných 
420 Kč s DPH na hodinu. A za co? Za pochůzkáře v černém tričku secu‑
rity, který nemá ze zákona žádné pravomoce, a to ani nemluvím o tom, 
že jsem zjistil při svém vyšetřování, že oslovené firmy nabízí podobné 
služby od 160 Kč respektive 180 Kč na hodinu. To bylo vedení radnice 
před volbami tak vystrašené, že ignorovalo zákony o zadávání veřejných 
zakázek a o správě veřejného majetku, když schválili tuto předraženou 
ostrahu, která stejně nic nezmůže?!!

Petr Hudlík, zastupitel

V předchozím vydání našeho zpravodaje jsem psal, že naše „opozice“, 
(konkrétně zastupitel Petr Hudlík a zastupitelé hnutí ANO) se hned 

po podzimních volbách rozhodla vést permanentní nepravdivou a ma‑
nipulační volební kampaň, bohužel prostřednictvím tohoto zpravodaje, 
ze kterého vytvářejí – naštěstí jen na malé části – jakýsi místní bulvár.

Je pravděpodobné, že podobné nesmysly, jako si můžete přečíst vedle 
tohoto článku, budete nacházet i v budoucích číslech tohoto zpravodaje. 
Není to tím, že by na nich bylo byť jen za mák pravdy, ani tím, že bychom 
je nedokázali rozporovat. Je to proto, že toto právo na „názor“ (ať se pod 
tímto slovem skrývá cokoliv), opozici poskytuje tiskový zákon. Ani já, ani 
pan místostarosta, nehodláme na tuto vlnu naskakovat a dále reagovat 
nebudeme. Věříme, že soudný občan si o úrovni takových pamfletů 
udělá obrázek sám.

Nyní tedy naposledy k tomu, co zastupitel Hudlík kritizuje: k angažo‑
vání soukromé bezpečnostní služby jsme přistoupili poté, co městská 
policie nebyla schopna efektivně řešit přítomnost jistých individuí na 
prostranství u polikliniky. Cena byla řádně vysoutěžena a je standardní 
pro tuto úroveň ostrahy. Že tuto službu kritizuje zrovna Petr Hudlík, 
který se s osobami, kvůli kterým jsme ostrahu najímali, přátelí a sám je 
zásobuje alkoholem, už je jen smutnou tečkou na konci tohoto příběhu.

Vladan Krásný, starosta

Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů Reakce starosty
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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

www.stofcom.cz
Tel. 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

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

RAŠINO a.s.
www.ford-rasino.cz

PRO DOBROU JÍZDU

Zkontrolujeme vám 
stav podvozku 
a ochranného nátěru, 
a zároveň otestujeme 
brzdy  Vašeho vozidla, 
za zvýhodněnou cenu 
299,- Kč včetně DPH.

Objednejte se u našich přijímacích techniků.
Brno, Vídeňská 98, tel: 543 214 090 
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NÍZKÝ
DOPLATEK
NA RECEPT*

%
SLEVA

z doplatku

až

*Členům zákaznického programu BENU PLUS poskytneme slevu až do výše 60 % z doplatku u léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to dle možností přípustných právními předpisy. Informace o regulovaném doplatku léků jsou k nalezení na internetových stránkách 
Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz nebo na účtence k nákupu. Akce platí do odvolání pouze v BENU Lékárně Brno – Starý Lískovec. Slevu uplatníte předložením karty BENU PLUS s receptem.

Snížená cena platí pouze na vybrané produkty při předložení karty BENU PLUS do odvolání nebo vyprodání zásob. Bližší informace o produktech a o aktuálních snížených cenách získáte v kamenné BENU Lékárně Brno – Starý Lískovec. V některých lékárnách BENU je zboží k dostání pouze 
na objednávku. Informujte se ve své lékárně o dostupnosti zboží. Běžné ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékařem nebo lékárním. Cílem tohoto informativního letáku není podpora zvýšeného 
užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. 

U Pošty 14, Brno 
Provozní doba:
po-pá 7:30 – 17:30 hod., so 7:30 – 13:00 hod.
tel.: 731 638 184, mail: brno.sliskovec@benu.cz

Lék k perorální aplikaci s účinnou látkou Ibuprofenum. 
Pečlivě čtěte příbalový leták.

IBALGIN 400 MG
100 tablet

109 Kč snížená cena 
s kartou:

149  Kč 

Lék k perorální aplikaci s účinnou látkou 
Paracetamolum. Pečlivě čtěte příbalový leták.

platí pouze na vybrané produkty při předložení karty BENU PLUS do odvolání nebo
. Informujte se ve své lékárně o dostupnosti zboží. Běžné ceny se mohou v jednot
oplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. 

Lék k perorální aplik
Paracetamolum. Pe

PARALEN 500 MG
24 tablet

snížená cena 
s kartou: 29 Kč 

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY

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

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

jarek.sotek@volny.cz


