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V politice se prý může 
vše. Já si to nemyslím 

a je pro mne nepochopi‑
telné, že někdo je scho‑
pen strašit lidi neexistují‑
cími hrozbami, vyvolávat 
paniku, šířit poplašné 
zprávy, manipulovat 
s fakty, a tímto způsobem si chtít 
získávat „politické body“. Jedna 
z takových „kauz“, která rezonovala 
před volbami na podzim loňského 
roku a rezonuje i po volbách, je 
„záměr výstavby obytných domů“ 
v prostoru parkovišť na Osové ved‑
le Penzionu pro seniory. Nejprve si 
řekněme něco o tom, co je to vlast‑
ně „záměr“. Je to jakási schválená 
úvaha, že někde něco vznikne. Ale 
od této úvahy, chcete ‑li „záměru“, 
k vlastní realizaci většinou uply‑
ne velmi dlouhá doba, v které se 
prověřuje, zda to vůbec jde, co 
to přinese za výhody a nevýhody. 
A mnohokrát se dojde k tomu, že 
tento „záměr“ je nerealizovatelný. 
Takových „záměrů“ máme v Brně 
velmi mnoho. Dokonce bych řekl, 
že Brno je v „záměrech“ rekord‑
manem. Například záměr odsunu 
hlavního nádraží o 800 metrů na 
jih byl schválen ve 20. letech mi‑
nulého století. V roce 1924 byla vy‑

hlášena první architekto‑
nická soutěž. Tento záměr 
je stále aktuální, nicméně 
uplynulo už skoro 100 let 
a nové nádraží stále ne‑
stojí. Vrátím ‑li se do naší 
městské části, musím 
konstatovat, že jsem tu 

také zažil dost různých záměrů 
z úrovně města Brna, a přesto se 
dodnes nerealizoval ani jeden. Tře‑
ba v naší lokalitě zvané „Západní 
brána“ byl v devadesátých letech 
minulého století schválen záměr 
výstavby evropského vědeckého 
a  výzkumného centra CEITEC. 
A stojí tam? Nestojí. V roce 2008 
byl na stejném místě pro změnu 
schválen záměr výstavby multi‑
funkční sportovní haly. Viděl jsem 
na vlastní oči model a připravený 
projekt. A stojí tam? Železniční za‑
stávka s dopravním terminálem 
u Leskavy se už také řeší více jak 
deset let, a stále nic.

Co tímto dlouhým úvodem chci 
říci? Že ve své podstatě „záměr“ 
ještě vůbec nic neznamená.

V  každém případě bylo toto 
pseudotéma stavby nových domů 
místo parkovišť zneužito v před‑
volební kampani a byli jsme a stá‑
le jsme obviňováni ze spiknutí, 

ze zatajování informací a kdoví 
z čeho ještě.

Ale fakta jsou následující. Naše 
městská část nikdy nebyla oficiálně 
oslovena, aby se k této výstavbě 
vyjádřila. Proto to naše městská 
část ani nikdy nemohla projednat. 
Jediné, co jsme s panem místosta‑
rostou viděli, byly 4 hranolky z po‑
lystyrenu na maketě při jednání 
nad studií k budoucímu záměru 
výstavby v Západní bráně. A na to 
jsme řekli, že je to prostě „pitomost“, 
a že nechápeme, proč to tam někdo 
umisťuje, když se studie má zabývat 
pouze pozemky „Západní brány.“ 
Ostatně, mezitím došlo k tomu, že 
se opět změnily majetkové poměry 
pozemků v „Západní bráně“, a tento 
„záměr“ jde opět k ledu a bude se 
vytvářet další. Takže znovu opakuji 
– naše městská část nikdy neby‑
la oficiálně požádána o vyjádření 
a  projednání. Až minulý týden 
proběhlo první oficiální jednání 
(pouze jednání, ne projednání) na 
toto téma mezi mnou a náměstkem 
primátorky města Brna Oliverem 
Pospíšilem, který má v gesci byd‑
lení a výstavbu nových městských 
bytů. Když jsem panu náměstko‑
vi vysvětlil, jaké důsledky by tato 
výstavba ve spojení s případnou 

výstavbou v „Západní bráně“ a ve 
spojení s  dalšími plánovanými 
velkými developerskými projek‑
ty v okolních městských částech 
znamenala, pan náměstek všechny 
moje argumenty rychle pochopil 
a ztotožnil se s nimi. Všechny tyto 
záměry prostě nejde realizovat, 
dokud nebude vyřešena doprav‑
ní obslužnost, zkapacitněna ulice 
Jihlavská, kruhový objezd „u Lidlu“ 
a dostatečný počet nových parko‑
vacích míst. Už v této době doprava 
na Jihlavské běžně kolabuje, zvláště 
když se uzavře dálnice. Co by asi na‑
stalo, kdyby se tu vybudovaly tisíce 
nových bytu a mnoho kanceláří? 
Dopravní katastrofa. A o parkování 
nemá vůbec ani smysl mluvit. To je 
naprosto nepřijatelné, abychom ab‑
sorbovali stovky až tisíce dalších aut 
denně. Dokud tyto základní věci ne‑
budou plně a uspokojivě vyřešeny 
ve prospěch stávajících občanů naší 
městské části, nehodláme jakýkoliv, 
ani předběžný, souhlas udělovat. 
Ale to nastane, až nás město Brno 
o toto vyjádření požádá. A k tomu 
dodnes nedošlo. Myslím, že ještě 
dlouho nedojde.

Přeji Vám všem hezké a příjem‑
né jaro. 

Váš starosta Vladan Krásný

Zápisník starosty

Třicet dobrovolníků sesbíralo ve Starém Lískovci tunu odpadu
Lidem ze Starého Lískovce není příroda 

lhostejná. Ukázala to akce Ukliďme 
Česko, která si letos ve Starém Lískovci 
připsala největší účast za celou dobu 
konání. Letos se přišlo s odpadem vy‑
pořádat třicet dobrovolníků, z toho tři 
děti. Všichni společně sesbírali asi tunu 
odpadu a za svou práci dostali účastníci 
akce poprvé i malou odměnu – placku 
s logem. Po práci se všichni posilnili vý‑
bornými špekáčky, které jsme si opekli 
na ohni.

Několikaletá akce má úspěch i jinde 
v České republice. Letos se v rámci Česka 

během prvního dubnového víkendu za‑
pojilo na 65 tisíc dobrovolníků, kteří spo‑
lečně sesbírali 1 120 tun odpadu na 2 273 
místech v ČR. Přes 500 úklidů naší země 
se konalo již v předtermínech, na zbytek 
jara je naplánováno dalších 600 akcí. Do‑
hromady je to více akcí, než za celý loňský 
rok. Pořadatelé ze spolku Ukliďme Česko 
a Českého svazu ochránců přírody se 
letos zaměřili na vyhozené pneumatiky, 
po úklidech jich evidují 16 500.

Lucie Honzová, Referentka OVš
ÚMČ Brno-Starý Lískovec
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Volby do Evropského parlamentu – INFORMACE
1) Seznam voličů:  Voliči mají možnost osob‑

ně si v úředních hodinách ověřit, zda jsou zapsá‑
ni v seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu na Úřadu městské části Brno ‑Starý 
Lískovec u pověřených úřednic (Bušovová, 
Novosádová, Prátová).

Volební zákon neumožňuje dopsání voliče 
do seznamu voličů pro volby do EP po datu 
14. dubna 2019 a ani ve dny voleb ve volební 
místnosti, až na výjimky v souvislosti se stěhová‑
ním, změnou příjmení při sňatku a vyškrtnutím 
ze zvláštního seznamu voličů na zastupitelském 
úřadě.

2) Změna bydliště: Volič, který v období od 
14. dubna do 22. května 2019 změní adresu mís‑
ta trvalého pobytu, bude zapsán do seznamu vo‑
ličů v novém bydlišti v městské části Brno ‑Starý 
Lískovec pouze po předložení potvrzení, že byl 
v původním bydlišti ze seznamu vyškrtnut. Toto 
potvrzení předloží Úřadu městské části Brno‑
‑Starý Lískovec nejpozději 22. května 2019 do 
16 hodin nebo ve dnech voleb okrskové volební 
komisi spolu s novým občanským průkazem 
(OP) nebo původním OP s odstřiženým rohem 
a potvrzením o změně trvalého pobytu.

Jednodušší možností, jak si zajistit bezproblé‑
movou účast na volbách, je nechat si v původ‑
ním bydlišti před odhlášením z trvalého poby‑
tu vystavit voličský průkaz. Lhůty pro podání 
žádosti o voličský průkaz jsou uvedeny dále.

3) Voličské průkazy: Volič, který je v MČ 
Brno ‑Starý Lískovec zapsán v seznamu voličů 
pro volby do Evropského parlamentu a ne‑
bude moci anebo nehodlá volit ve volebním 
okrsku, ve kterém je v tomto seznamu veden, 
může požádat o vydání voličského průkazu 
(VP) ode dne vyhlášení voleb, a to osobně nebo 
písemným podáním opatřeným ověřeným 
podpisem voliče, případně zasláním žádosti 
v elektronické podobě prostřednictvím vlastní 
datové schránky voliče Úřadu městské části 
Brno ‑Starý Lískovec (ÚMČ).

Písemné (elektronické) podání žádosti o vy‑
dání VP musí být ÚMČ doručeno nejpozdě‑
ji 17. května 2019. Lhůta pro podání osobní 
žádosti o vydání voličského průkazu končí 
22. května 2019 v 16.00 hodin.

Městská část může začít vydávat VP osob‑
ně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče nejdříve od 

9. května 2019. VP může být také voliči zaslán 
doporučenou poštou.

VP opravňuje voliče ve dnech voleb do Ev‑
ropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv 
volebním okrsku na území České republiky.

Další informace k  volbám do Evropské‑
ho parlamentu získáte na telefonních čís‑
lech 547 139 245, 724 573 421, 547 139 243, 
547 139 242.

Bc. Eva Novosádová, pověřená osoba

Oznámení o době a místě konání voleb do evropského parlamentu
Starosta městské části Brno ‑Starý Lískovec 

podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o vol‑
bách do Evropského parlamentu a o změně 
některých zákonů v platném znění oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se usku‑
teční ve dnech
24. května 2019 od 14.00 do 22.00 hod. a
25. května 2019 od 8.00 do 14.00 hod.

ve volebním okrsku č. 22001
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Mikuláškovo náměstí; Osová; Palachovo 
náměstí; U Penzionu

ve volebním okrsku č. 22002
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Čermákova; Elišky Přemyslovny; Mácha‑
lova; Pod Školou; Svah; Šoustalova; U Leskavy

ve volebním okrsku č. 22003
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: ulice Kosmonautů 1–9 lichá; U Pošty

ve volebním okrsku č. 22004
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Hermannova; Klobásova; Kroupova 2–40, 
47–65 lichá; Malešovská; Malostranská; Martina 
Ševčíka; Příčky; Pšikalova; Točná; ulice Kosmo‑
nautů 11–15

ve volebním okrsku č. 22005
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9

ulice: Jemelkova 1, 3, 4–18 sudá; Karpatská; 
Kroupova 42–108 sudá; U Hřiště 1, 7, 2–22 sudá; 
ulice Kosmonautů 2, 17–23; Valašská

ve volebním okrsku č. 22006
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská 1–11; Sevastopolská; Klo‑
básova 71

ve volebním okrsku č. 22007
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská 13–17; Irkutská; Krym‑
ská 3–15

ve volebním okrsku č. 22008
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Jemelkova 7–17 lichá, 20–79; Krymská 1; 
Kurská; Kyjevská

ve volebním okrsku č. 22009
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Oderská; Vltavská 5–13 lichá; Vltavská 
2–8 sudá

ve volebním okrsku č. 22010
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 1–25; U  Hřiště 9–13 lichá;  
Vltavská 1,3

ve volebním okrsku č. 22011
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 27–45; Labská 31–37; U Hřiště 
15, 17

ve volebním okrsku č. 22012
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Labská 1–29; Vltavská 15–21 lichá

2. Právo volit do Evropského parlamentu má 
na území České republiky každý občan České 
republiky, který alespoň ve druhý den voleb 
dosáhl věku 18 let a občan jiného členského 
státu Evropské unie, který alespoň ve druhý 
den voleb dosáhl věku 18 let0, a je po dobu 
nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel 
podle zvláštního právního předpisu (dále volič).
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, co 
prokáže svoji totožnost a státní občanství České 
republiky (platným občanským průkazem, ces‑
tovním, diplomatickým, nebo služebním pasem 
České republiky, anebo cestovním průkazem). 
Volič, který se dostavil do volební místnosti 
s voličským průkazem, je povinen okrskové 
volební komisi tento průkaz odevzdat.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 
3 dny přede dnem voleb do Evropského par‑
lamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb může 
volič obdržet hlasovací lístky i ve volební míst‑
nosti.
5. Volič může ze závažných, zejména zdravot‑
ních důvodů požádat úřad městské části a v den 
hlasování okrskovou komisi, aby mohl hlasovat 
mimo hlasovací místnost.

Mgr. Vladan Krásný, starosta městské části 
Brno-Starý Lískovec

Abychom vám umožnili snadnější plá‑
nování příspěvků do Starolískovec‑

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

Termíny uzávěrek zpravodaje
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Školky o prázdninách

Starolískovecké studny 
ožily, pečujte o ně

Oslavy života

Rodiče školkových dětí mohou využít prázdninový provoz mateřských 
škol ve Starém Lískovci. Ty pokryjí kromě prvního týdne v červenci 

a posledního týdne v srpnu celé letní prázdniny.

1. 7. 2019 – 5. 7. 2019 nikdo

8. 7. 2019 – 19. 7. 2019 MŠ Brno, Oderská 2

22. 7. 2019 – 26. 7. 2019 MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10

29. 7. 2019 – 9. 8. 2019 MŠ Brno, Bosonožská 4

12. 8. 2019 – 23. 8. 2019 MŠ Brno, Labská 7

Ve Starém Lískovci máme sedm 
veřejných studní (na ulicích 

Martina Ševčíka 20, U hřiště 10, 
Kroupova 82, Kroupova 22, Krou‑
pova 58, Hermannova 10, Klobá‑
sova 40). Voda v těchto studních 
je pouze užitková. Městská část 
nemá povinnost provozovat ve‑
řejné studny, ale přesto se všechny 
loni dočkaly oprav za celkovou 
cenu 847 tisíc korun. Všechny 
studny jsme nechali demontovat, 
prohloubit a vystrojit skružemi. 
Následovala sanace, demontáž 
stávající čerpací technologie a osa‑
zení nové ruční pumpy s příslušen‑
stvím. Poté jsme na každé studni 
provedli čerpací zkoušky, rozbor 
vody a upravili její blízké okolí. 
U některých studní jsme však kvůli 
špatně napojené kanalizaci ne‑
mohli nechat zbudovat odtokový 
kanálek.

Přes zimu jsou studny uzamče‑
ny. Jednak proto, aby u nich ne‑
vznikalo nebezpečné náledí, tedy 

z důvodu bezpečnosti, a také pro‑
to, že čerpaná voda by v potrubí 
mohla zamrznout a poškodila by 
vnitřní zařízení. Každou starolís‑
koveckou studnu však pravidelně 
servisujeme. Jarní servis zahrnuje 
odzimování čerpacího zařízení, 
kontrolu jeho těsnosti, vyčištění 
hladiny vody od hrubých nečis‑
tot, desinfekce vody a čerpacího 
systému a také příprava studny 
na provoz.

Není to málo práce. Bohužel 
jsme i zde narazili na vandalis‑
mus: několik zámků a řetězů na 
stojanech někdo zničil tak, že je 
musíme nechat vyměnit. Na uli‑
ci Martina Ševčíka je poškozený 
i celý stojan. Pokud se vandalové 
budou pouštět do ničení stud‑
ní opakovaně, může nastat den, 
kdy městská část už nezvládne 
investovat finanční prostředky do 
oprav. Pečujme o naše studny. Je 
v zájmu nás všech, aby se taková 
situace neopakovala.

I letos bude pravidelně probíhat Vítání starolískoveckých občánků, ale 
také oslava významných jubileí našich starších spoluobčanů. Přijďte 

s námi oslavit nový život, anebo zasloužené roky toho stávajícího.
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.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 zúčastnit v dalším 
možném termínu.
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Školkáčci si užili kouzelný 
večer s Andersenem

Linka oslavila Velikonoce 
a chystá Zahradní slavnost

Úspěšný veslař z Bosonožské

První stupeň žáčků z Labské si užil lyžařský kurz

V pátek 29. března se děti a za‑
městnanci Mateřské školy 

Kosmonautů již posedmé připojili 
k projektu podporující čtenářskou 
gramotnost „Noc s Andersenem“. 
Ve spolupráci s  obcí a  farnos‑
tí Starého Lískovce se podařilo 
naplánovat a  uskutečnit velmi 
zajímavý den jak pro děti, tak 
i rodiče. Netradiční „Pohádkový 
večer s  Princeznou na hrášku“ 
H. Christiana Andersena, četba 
z knihy, lampiónový průvod ke 

kostelu a poslech písní za dopro‑
vodu varhan přinesl dětem velkou 
radost. Malí kamarádi si vyrobili 
plošné loutky, zkoušeli ulehnout 
do postýlky princezny, zažili ta‑
nec s peřinou, skládali a plnili další 
rozmanité úkoly s překvapením. 
Odvážní prošli také stezkou od‑
vahy ‑ „noční putování princezny 
k  zámku“. Pohádkový večer se 
proměnil v kouzelný, a my už se 
těšíme na ten příští.

Hana Ondráčková

V dubnu jsme měli v Lince plné 
ruce práce. Nejdříve jsme 

chystali velikonoční dílny pro ško‑
ly i veřejnost, a na závěr měsíce 
nás čekal již tradiční Den země, 
kterým vás tentokrát provedly kla‑
sické pohádkové postavy. Kromě 
zábavných stanovišť si děti užily 
také živá zvířátka nebo opékání 
špekáčků.

Pokud jste náš Den země ne‑
stihli, nezoufejte. V plném proudu 
je příprava každoroční Zahradní 

slavnosti, která se letos uskuteční 
ve čtvrtek 30. května od 16.00 ho‑
din. Těšit se tak můžete na nejrůz‑
nější dílničky a vyrábění, táborák, 
grilování, a hlavně na závěrečné 
vystoupení našich kroužků. S kon‑
cem května totiž přichází také ko‑
nec kroužků v letošním školním 
roce. Budeme se na vás těšit na 
letních příměstských a pobyto‑
vých táborech, a hlavně v krouž‑
cích v příštím školním roce.

Barbora Dedková

Zimním sportům zcela jistě 
kraluje lyžování. I naši žáci se 

v něm letos měli možnost zdo‑
konalit. Všichni zájemci z  3. až 
5. ročníku ZŠ Labská se v letoš‑
ním školním roce vydali do Deštné 
v Orlických horách, kde pro nás 
již tradičně každý rok probíhá ly‑
žařský výcvikový kurz pro první 
stupeň.

Celý týden si tak žáci užívali 
nejenom výuku lyžování, ale také 
zábavné hry na chatě, vycházky 

do zimní přírody a další. Kromě 
soutěžení na lyžích proběhl také 
karneval. Masky byly pro ostatní 
lyžaře na sjezdovce velkým pře‑
kvapením! Nestává se totiž často, 
abyste na sjezdovce potkali ku‑
chaře, námořníka, kostlivce, prin‑
ceznu, čarodějnici nebo kašpárka. 
Z úspěšného kurzu máme radost 
a  věříme, že v  příštím školním 
roce se nám podaří uskutečnit 
další ročník.

Organizátoři kurzu, ZŠ Labská

Radima Höniga, žáka ZŠ Bosonožská, jako talentovaného veslaře již 
znáte. Asi před rokem jsme veřejnost informovali cestou Starolísko‑

veckého zpravodaje o jeho sportovních výsledcích. Radim je stále členem 
Českého veslařského klubu Brno – ČVK (loděnice Brněnská přehrada), 
a v roce 2018 začal poprvé závodit v náročnější kategorii – přestoupil 
z mladších žáků do kategorie starší žáci v disciplínách skif, dvojskif, párová 
čtyřka s kormidelníkem, nepárová čtyřka s kormidelníkem a nepárová 
osma, vše na vzdálenost 1000 metrů.

Asi nejvýznamnějším dosaženým výsledkem v roce 2018 jsou dvě 
bronzové medaile na Mistrovství České republiky v Račicích konaném 
v kategorii nepárová čtyřka s kormidelníkem, a také druhé místo v ka‑
tegorii nepárová osma s kormidelníkem v legendárních veslařských 
závodech 108. Primátorky 2018 v Praze.

Perfektní snídaně, oběd, svači‑
na, dokonce i večeře…

Ingredience: 2 × toastový nebo 
celozrnný chléb, půlka dobře vy‑
zrálého avokáda, sůl, černý čerstvě 
mletý pepř. Na oblohu volské oko 
nebo jahody, rajčata, nať petržele 
či koriandru.

Jak na to: Nejdůležitější složkou 
opravdu dobrého avokádového 
toastu (kromě perfektně zralého 
avokáda) je vydatný a chutný ce‑
lozrnný chléb. Nejprve chléb leh‑
ce opeču, pak na talíři rozmělním 
polovinu zralého avokáda a pone‑
chám ho trochu hrubší jen proto, 
že se mi to líbí. Namažu na chle‑
ba silnou vrstvu avokáda, a pak ji 
vydatně ochutím čerstvou citro‑
novou nebo limetkovou šťávou. 
Nakonec toasty osolím a opepřím 
čerstvě mletým černým pepřem. 
Vidíte, je to tak jednoduché, ale 
naprosto fantastické! Perfektní 
snídaně, oběd, svačina, dokonce 

i večeře… Můžete samozřejmě 
zvolit luxusnější verzi. Skvělá volba 
je avokádový toast s vejcem. Aby 
se zvýšila dávka bílkovin, tak ně‑
kdy toast obložím volským okem. 
Nebo čerstvé jahody jsou překva‑
pivě chutnou oblohou, stejně jako 
cherry rajčata a koriandr.

Určitě vám bude chutnat.

Taťana Absolínová

Gourmet Avokádový toast



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.czDuben 2019 5

Starosta navrhl ocenit ředitelku ZŠ Bosonožská

Senioři si znovu adoptovali 
papouška Edu

Před 74 lety získal Starý Lískovec znovu svobodu

Už osm let vede Mgr. Lenka Špačková Zá‑
kladní školu Bosonožská, a za tu dobu 

pod jejíma rukama škola rozkvetla. A to ne‑
jen budova školy, kterou kdysi paní Špačková 
označila za vrtošivou dámu, a která po mnoha 
menších i větších přestavbách zkrásněla zevnitř 
i zvenčí. Ale změnil se především školní život 
uvnitř této budovy.

Lenka Špačková podporuje dobré vztahy 
všech, kteří školu školou dělají. Je přemýšlivou 
rádkyní, která umí naslouchat, ale i konstruktiv‑
ním kritikem, jenž posuzuje a realizuje navržené 
a posouvá věci vpřed. Váží si člověka i spoluprá‑

ce a potřebné sounáležitosti ostatních. Veškeré 
její působení, vedení pedagogů i správních 
zaměstnanců školy směřuje ke vzdělávání a vý‑
chově bosonožských žáků. Lenka Špačková dbá 
na to, aby se každému z nich dostalo potřebné 
podpory, která pozitivně ovlivní jeho všestranný 
rozvoj a pomůže mu uplatnit se v praxi.

Paní ředitelka také aktivně komunikuje s Pe‑
dagogikou fakultou Masarykovy univerzity, a tak 
se ZŠ Bosonožská podílí jako fakultní škola na 
výchově a praktickém vzdělávání budoucích uči‑
telů. Těm také v pozici odborníka z praxe předává 
zkušenosti v seminářích na pedagogické fakultě. 

Pod vedením Lenky Špačkové je ZŠ Bosonožská 
otevřenou školou, která spolupracuje s rodiči 
žáků, se zřizovatelem i ostatními základními 
školami v rámci Sdružení brněnských otevřených 
škol. V posledních dvou letech navíc ZŠ Bosonož‑
ská otevřela pro žáky s odkladem povinné školní 
docházky přípravnou třídu, o kterou je poměrně 
velký zájem. A stejně tak i o školu, neboť počet 
žáků se za poslední dobu zvýšil o dvacet procent. 
Ke Dni učitelů tak starosta Starého Lískovce Vla‑
dan Krásný a místostarosta Jiří Dvořáček navrhli 
městu Brnu ocenit paní Lenku Špačkovou jako 
Výraznou pedagogickou osobnost roku.

Klienti z Domova pro seniory na 
Mikuláškově náměstí se letos 

už potřinácté stali adoptivními 
rodiči papouška Edy ze Zoo Brno. 
Spolu se zaměstnanci domova pro 
seniory na Mikuláškově náměs‑
tí přispěli symbolickou částkou 
na krmivo a jiné potřeby našeho 
svěřence. Ten k nim po roční pau‑
ze na konci února zavítal a má se 
čile k světu. Z Ary Ararauny Edy 
je statný papoušek, který nám 
dělá radost. Již při příchodu do 
společenské místnosti nás uvítalo 
pozdravné: „Eda, Eda!“.

Beseda probíhala v duchu vi‑
zuální prezentace zvířeny zoo. Na 
závěr besedy si naši klienti mohli 
pohladit nejen papouška Edíka, 
ale také fretku, morčata či králíka, 
kteří všem udělali velkou radost. 
Doufáme, že se shledáme i v příš‑

tím roce a naše spolupráce bude 
nadále pokračovat.

V domově nemohla chybět ani 
muzika. Tentokrát nás potěšily li‑
dové písničky v podání oblíbené 
cimbálové muziky Fujárka, které 
klienty vrátily do dětství, do rod‑
né vesničky, mezi vinohrady a do 
míst, kde si prožili krásné chvíle.

Primáš totiž zabrousil mezi pís‑
ničky Moravského Slovácka, kte‑
ré v nás všech rozproudily svižné 
rytmy. Zazněly i tklivé a milostné 
písně dalších regionů jako je Pod‑
luží nebo Horňácko. Každý si tu 
přišel na své a všichni společně si 
zazpívali. Klienti odcházeli dobře 
naladěni a s příjemnou vzpomín‑
kou, která nám určitě vydrží do 
příštího setkání.

Zaměstnanci DPS 
Mikuláškovo náměstí

V bojích při osvobozování Brna a jeho okolí, 
položilo život přes 16 tisíc vojáků Rudé 

armády. Blížící se frontu v dubnu roku 1945 
oznamovalo téměř denně hromobití výbuchů 
jižně od Brna, ale také nálety spojeneckých 
i sovětských letadel. První nálet byl v neděli 
8. dubna. Další přišel 12. dubna, tehdy byla na 
Joštově ulici zasažena tramvaj – mimo jiných 
tam zahynuli dva občané Starého Lískovce – 
Eduard Valoušek a Jindřiška Mokrá.

Německá vojska se usilovně připravovala na 
obranu a začala s kopáním zákopů směrem od 
Bosonoh, přitom také káceli třešňové stromy 
jako zátarasy. Ve škole na ulici Elišky Přemys‑
lovny zřídili vojenský lazaret, na faře byly uby‑
továny zdravotní sestry. Starolískovecký farář 
našel útočiště u Peloušků.

Další nálety byly 15.  dubna... V  pondělí 

23. dubna se začala dělostřelecká palba stup‑
ňovat. Častější byly i nálety sovětských letadel. 
Hořelo několik střech a byl také velmi poškozen 
kostel. Po těžkých bojích u Ořechova se soustře‑
dily čtyři brigády 7. mechanizovaného sboru 
pod vedením generálporučíka Plijeva kolem 
Střelic. Po překročení Bobravského údolí vojska 
osvobodila Střelice a Nebovidy.

V noci mezi 24. a 25. dubnem projela Lískov‑
cem kolona asi 120 německých tanků. To byla 
známka ústupu německých vojsk, u kostela 
zůstala jen menší skupina s obrněnci. A pak 
přišla středa 25. dubna! Kolem 5 hodiny ráno 
Rudá armáda obsadila Troubsko a zahájila boj 
před Ostopovicemi a Bosonohami, kterých se 
zmocnila mezi 14. a 15. hodinou. Ve stejnou 
dobu byli spatřeni první vojáci, pak na polní ces‑
tě od mlýna první tank střílející po německých 

zákopech, a za ním další. Jiní vojáci přicházeli 
od Moravan a Nebovid, další vojáci i technika 
po silnici od Ostopovic. Ten den asi v 16 hodin 
byl Starý Lískovec osvobozen.

Ze Starého Lískovce padlo 13 lidí, z Bohunic 7, 
z Nového Lískovce 28 a 1 z Kohoutovic. Při osvo‑
bozování Starého Lískovce byl usmrcen občan 
Pelegrin Švestka. Na zranění později zemřeli Jan 
Tašnar a Josef Hort a paní Smutná.

 Přátelé, vážení občané, není možné zapo‑
menout. Jinak by všechny ty válečné oběti, 
včetně 360 tisíc občanů Československa i mno‑
ha milionů vojáků a civilistů na celém světě ve 
II. Světové válce, položily životy za svobodu 
zbytečně.

Věra Hádlíková Ondrášková,
Rostislav Maleňák, zastupitel 
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 � SERVÍRKA. Restaurace Podskalní mlýn v Brně‑Ostopovicích přijme 
SERVÍRKU po–čt 15–20 hod., možný přivýdělek i o víkendech. Nástup 
možný ihned, i brigádně. Tel: 602 770 262, email: info@podskalnimlyn.cz
 �  OŠETŘOVATEL/KA KONÍ. Jezdecký areál Podskalní mlýn v Brně‑Osto‑
povicích přijme ošetřovatele/ku ke koním. Mzda 1200 kč/čistého za 
směnu, 15–16 dnů v měsíci. Tel: 602 404 828, email: info@podskalni‑
mlyn.cz
 � Čištění koberců a čalouněného nábytku. Tel: 605 983 853.
 �  Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skříňky a pracovní desky 
na míru. Vrba 603 438 707
 � Pronajmu zahradu na ulici Kejbaly za FN Bohunice á250 m, zah. 
chatka, voda, skleník, stromy. Tel: 777 856 722
 � 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. 
 �  Přímá zájemkyně koupí byt 2+kk s balkonem ve St. Lískovci.  
Tel: 775 674 540

 �  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!
 � Vodoinstalatér. Tel: 602 861 402
 �  Žaluzie – výměny, opravy, sítě a dveře proti hmyzu.  
Hanák Tel: 604 850 396
 �  OPRAVY, ÚPRAVY I PŘEMODELOVÁNÍ ODĚVŮ provádím na Vltav‑
ské 5. Volejte 737 405 554. Termín Vaší návštěvy domluvíme ihned.
 � SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ. Tel: 608 880 107.
 �  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
 �  Poskytujeme hotovostní i bezhotovostní půjčky. Bez ručitele, 
s možností pojištění. Bez registru, s exekucemi i po ukončené insol‑
venci. Tel: 607 769 847.

Inzerce

Střípky z předvolební kampaně

Jak jsme slibovali, tak se v tomto článku společně 
ohlédneme za údajnou lživou a negativní předvo‑

lební kampaní. Každý starosta by si určitě přál, že by 
byl veleben opoziční stranami, tak to bohužel v realitě 
ale nefunguje. My jsme během předvolební kampaně 
pouze poukazovali na nedostatky a rezervy ve vedení 
radnice, což se evidentně staronovému vedení radnice 
nelíbilo. Během předvolební kampaně jsem byl já 
a celá místní organizace osočována z nepravd, nekom‑
petentnostni a ze zkreslování údajů. Za prvé, největším 
problémem předvolební kampaně se ukázalo, že jsem 
nešel osobně na schůzku s panem starostou ohledně 
psích exkrementů já, ale náš volební manažer. Neu‑
stále jsme byli osočováni z toho, že nedržíme dohody 
a česté slovo, ale byl to právě pan Starosta, který ji 
jako první porušil, když svými až urážlivými výroky 
prostřednictví sociálních sítí komentoval naše články, 
jako bylo hřiště, parkovací dům a výstavba. Za jednu 
věc se Vám milý spoluobčané musíme ale hluboce 
omluvit. Na sociálních sití a v našich předvolebních 
novinách, jsme uvedli hodinou sazbu specialisty bez‑
pečnostní agentury 355 Kč, avšak hodinová sazba toho 
vybaveného specialisty je 420 Kč s DPH! Ale co mě 
osobně nejvíce mrzelo na celé kampani, bylo množství 
nevhodných a vulgárních urážek na moji osobu od 
lidí, kteří se schovávali za profily na sociáních sitích, 
grafitech na našich billboardech aniž by se zastavili 
na našich stáncích a chtěli znát pravdu.

David Růžička, zastupitel a předseda MO ANO 2011

(Text byl redakčně krácen, avšak neprošel jazykovou 
korekturou.)

Prostor pro vyjádření  
názoru zastupitelů

Šikovné ruce Ptačí hejno

Dnes ráno jsem šla kolem místního květi‑
nářství, vonělo jarem a lákalo barvami. 

Nedalo mi to a pár pěkných větviček vrby 
jsem si odnesla domů. Ve váze byly sice moc 
pěkné, ale napadlo mě přizdobit větvičky 
ještě papírovým ptačím hejnem.

Co potřebujete: Jednobarevný tužší pa‑
pír, barevný papír, nůžky, lepidlo, stuhu, šídlo 
na propíchnutí dírky

Jak na to: Obkreslete si ptačí šablonu 
a vysřihněte z jednobarevného tužšího pa‑
píru hlavní část těla. Teď si na barevný papír 
obkreslete 2 × vrchní část těla a vystřihněte 
ji. Nalepte na obě strany základního těla 
barevnou část. Nebo můžete vystřižené 
ptáčky jednoduše v horní části vybarvit pas‑
telkami. V označené části udělejte pomocí 
šídla dírku. Tou protáhněte úzkou stuhu 

k zavěšení. Hejno ptáčků vám může nejen 
zdobit domov, ale ptáčka můžete použít 
i jako visačku na dárek. Přeji hezké jarní dny 
plné ptačího zpěvu.

Taťana Absolínová
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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

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
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Brno
-Starý Lískovec
a okolí
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