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Vážení a milí, musím přiznat, 
že tak hektické první čtvrtletí 

roku jsme už dlouho nezažili. Ne‑
ustále řešíme a jednáme o čtyřech 
velkých celoměstských akcích, kte‑
ré se bytostně týkají naší městské 
části. Terminál a vlaková zastávka, 
Západní brána, příprava stavby 
prodloužení tramvajové trati do 
kampusu a stavba parkovacího 
domu na Jemelkové (naproti 
smyčky tramvaje).

Jak jsem napsal, jedná se o ce‑
loměstské akce, nicméně mají zá‑
sadní vliv na život našich občanů. 
U prodloužení tramvaje jen dočas‑
ně – především po dobu stavby, 
ale třeba u Západní brány navždy. 
A je naším úkolem, abychom tyto 
stavby ovlivnili natolik, aby na ži‑
vot v naší městské části měly co 
nejmenší negativní vliv. A aby byly 
pokud možno naopak přínosem.

Absolvujeme řadu různých 
(a někdy i velmi tvrdých) jednání 
s projektanty, developery, se zá‑
stupci města Brna, s KAM (kancelář 
architekta města Brna) a dalšími. 
Někteří totiž mají např. představu, 
že nám tu v Západní bráně postaví 
nové mnohatisícové město a veš‑
kerou dopravu nám vyvedou do 
našeho sídliště. Na námitku, že to 
je pro nás naprosto nepřijatelné 
a  neúnosné dopravní zatížení, 

řeknou, že se to potom 
„nějak udělá“. Ne, neudě‑
lá. Až se to totiž dostaví, 
byty se rozprodají a ně‑
jaká doprava nebude už 
developery vůbec zají‑
mat.

Takových mizerně 
připravených projektů bychom 
v celém Česku našli spoustu. Já 
jsem osobně na jednom jednání 
prohlásil, že takové řešení mohou 
udělat jen přes mou mrtvolu!

Ono samozřejmě existuje ře‑
šení jiné a  lepší, a to dopravní 
napojení pouze na Jihlavskou. 
Jenže to je samozřejmě dražší 
a složitější, takže se do toho moc 
nikomu nechce. A tak svádíme 
tvrdé boje, že jinou možnost než 
vjezd i výjezd z Jihlavské prostě 
nepřipustíme.

A velmi brzy bude následovat 
další problém. KAM si projektu‑
je do jedné části Západní brány 
ohromné mrakodrapy. Ano, o tom, 
že se Západní brána zastaví, víme 
dlouho a nikdo to nerozporuje. 
Ale stavět tam mrakodrapy? To 
považuji naprosto za nepřijatelné.

Popsal bych spoustu papíru, 
kdybych měl napsat, o všem, čím 
se teď vším zabýváme. Ale není 
k tomu prostor. Na závěr tedy as‑
poň pár dobrých zpráv.

Zápisník starosty

Tramvaj z Osové do kampusu
Dopravní podnik města Brna spouští nové webové stránky, které 

přinesou aktuální informace o dění na stavbě tramvajové trati 
k Univerzitnímu kampusu. Přehledně a na jednom místě se tak dozvíte, 
co je nového, jak to na stavbě vypadá, jaká dopravní omezení stavba 
obnáší nebo co o stavbě napsala média. Součástí webových stránek je 
také kontakt pro dotazy.

Všechny informace bude DPMB průběžně aktualizovat a doplňovat. 
Nacházet je budete také na stránkách Starolískoveckého zpravodaje.

Webové stránky Šalinou na kampus: salinounakampus.dpmb.cz
Průběh stavby můžete sledovat i na facebookovém profilu Šalinou na 

kampus.  (red)

Věřím, že se mi poda‑
řilo vedení města defini‑
tivně přesvědčit o tom, 
že jakákoliv výstavba 
dalších domů na místě 
parkoviště na Mikuláško‑
vě náměstí je nesmyslná 
a  nereálná a  že město 

Brno tento záměr do budoucna 
definitivně zruší.

Ohledně nahrazení parkovacích 
míst, o které přijdeme po čas vý‑
stavby „šaliny“, by měly být násle‑
dující opatření: Bývalé hlídané par‑
koviště na ulici Osova bude určeno 
pouze pro osobní vozidla, tady bez 
dodávek, autobusů a kamionů, 

které tam teď stojí. Což bude při‑
bližně 100 parkovacích míst. Dále 
se zlegalizuje parkování na celé 
silnici Osova (tam, kde to lze) a tato 
parkovací místa budou pro vozidla 
do 3,5 t. Dle výpočtu by mělo dojít 
nejen k plnému nahrazení dočas‑
ně zrušených parkovacích míst, ale 
dokonce i k navýšení.

Jako poslední bych rád vyvrátil 
fámu, že sběrný dvůr na Vltavské 
bude zrušen. Nebude. Jen bude 
přesunut cca o 50 m dál.

Přeji vám pěkné jaro a držme si  
palce, ať vše dopadne ve prospěch 
naší městské části.

Váš starosta Vladan Krásný
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Zápisy do základních a mateřských škol
Zápis do základních škol pro‑

bíhá v celém Brně ve třech 
etapách

1. Vydávání žádostí – přihlášek 
1. 3. 2020–30. 4. 2020
Žádost o přijetí dítěte k základní‑
mu vzdělávání je možné v tomto 
období získat třemi způsoby.
a. Elektronické vydání žádosti na 
internetové adrese http://zapisdo‑
zs.brno.cz ve formátu pdf nebo
b. Vyzvednutí v základní škole – na 
každé škole stanoví ředitel dny 
během výše uvedeného období
nebo
c. Vyzvednutí na Odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy Magistrátu 
města Brna, Dominikánské nám. 
3, 1. patro, Mgr. Hudcová, dveře 
č. 104, tel.: 542 172 181, hudcova.
irena.osmt@brno.cz.

Důležité informace:
Po vygenerování žádosti o přijetí 
získáte jedinečný číselný identifi‑
kátor, který zajistí anonymitu dítě‑
te (v souladu se zákonem o ochra‑
ně osobních údajů nebudou do 
systému osobní data ukládána).

Pokud si žádost vytisknete sami 
doma, nemusíte v této fázi ZŠ kon‑
taktovat. Pokud nemáte přístup 
k  internetu a  chcete přihlášku 
získat na ZŠ, sledujte aktuální in‑
formace na těch ZŠ, kam chcete 
svoje dítě přihlásit.

Pro získání žádosti některým 
z výše uvedených způsobů mu‑

síte znát číslo pojištěnce (dítěte), 
které je uvedeno na průkazu jeho 
zdravotního pojištění.

2. Sběr žádostí - přihlášek
V období 1. 4. 2020–30. 4. 2020
Sběr žádostí probíhá v tomto ter‑
mínu v době od 8.00 do 16.00 ho‑
din na jednotlivých základních 
školách. Konkrétní hodiny v rámci 
tohoto období určí ředitel(ka) ško‑
ly a zveřejní obvyklým způsobem.

Odpovědnému pracovníkovi 
ZŠ předložte řádně vyplněnou 
žádost, rodný list dítěte, svůj ob‑
čanský průkaz, doklad o trvalém 
pobytu dítěte (pokud se liší od TP 
zákonných zástupců).

Byl  ‑li žákovi udělen v loňském 
roce odklad školní docházky, je 
třeba donést rozhodnutí o udělení 
odkladu.

Dítě můžete přihlásit i do více 
ZŠ. Do každé z nich se však musíte 
dostavit osobně s dítětem z důvo‑
du odevzdání žádosti v papírové 
podobě.

Neúplně vyplněná žádost, která 
nebude v termínu stanoveném 
ředitelem(kou) školy doplněna, je 
důvodem k vyřazení dítěte z přijí‑
macího řízení!

Dle ustanovení § 37 odst.  1 
školského zákona může zákonný 
zástupce dítěte písemně požádat 
do 31. května kalendářního roku, 
v němž má dítě zahájit školní do‑
cházku, o odklad školní docházky 
z důvodu nedostatečné tělesné 

nebo duševní vyspělosti dítěte.

3. Přijímací řízení
do 30  dní od zápisu. Po celou 
dobu řízení můžete na webových 
stránkách http://zapisdozs.brno.
cz sledovat průběh přijímacího 
řízení svého dítěte. Sami takto 
můžete aktivně sledovat, kde je 
dítě přijato.

Pro bližší informace ohledně 
přijímacího řízení věnujte prosím 
v těchto dnech pozornost svému 
emailu, který jste základní škole 
poskytli ke komunikaci.

Dle ustanovení § 183 odst. 2 
školského zákona platí, že rozhod‑
nutí, kterým se vyhovuje žádosti 
o přijetí ke vzdělávání, se oznamují 
zveřejněním seznamu uchazečů 
pod přiděleným jedinečným čísel‑
ným identifikátorem s výsledkem 
řízení u každého uchazeče.

O  odvolání proti rozhodnutí 
ředitele školy o přijetí nebo ne‑
přijetí k základnímu vzdělávání 
rozhoduje Krajský úřad Jihomo‑
ravského kraje.

Důležité termíny ve St. Lískovci
ZŠ Labská
https://www.zslabska.cz/

Zápis
čtvrtek 2. 4. 2020  14.00–18.00
pátek 3. 4. 2020  14.00–18.00
Den otevřených dveří
úterý 24. 3. 2020  9.00–11.30
možnost nahlédnutí do vyučování
úterý 24. 3. 2020  14.00–16.00
výukové dílny pro veřejnost
úterý 24. 3. 2020  16.00–18.00
ochutnávka ve školní jídelně, ko‑
mentovaná prohlídka školy s do‑
provodným programem pro děti

ZŠ Bosonožská
https://zsbos9.cz/
Zápis
čtvrtek 2. 4. 2020  14.00–18.00
pátek 3. 4. 2020  14.00–18.00
 

Zápis bude probíhat motivač‑
ní for mou pohádkové cesty po 
oba dny. Rodiče mohou využít 
možnost rezervovat si čas, kdy 
chtějí přijít k nám do školy přes 
rezervační systém také v aplikaci 
zapisdozs.brno.cz.

ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10
www.zspremyslovny.cz
Zápis
čtvrtek 2. 4. 2020  13.00–17.30
pátek 3. 4. 2020  13.00–17.30

 

 

Ukliďme 
konečně konečnou !  

4. dubna 2020 
Sejdeme se v 9 hodin 

na tramvajové zastávce Starý Lískovec 
smyčka 

Pytle a rukavice zajištěny, 
nezapomeňte na pevnou obuv! 

Lucie Honzová 
Novák 725 488 813 
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Spádovost škol
V  souladu s  ustanovením § 36 
odst. 5 školského zákona plní žák 
povinnou školní docházku v zá‑
kladní škole zřízené obcí nebo 
svazkem obcí se sídlem ve škol‑
ském obvodu, v  němž má žák 
místo trvalého pobytu (dále jen 
„spádová škola“), pokud zákonný 
zástupce nezvolí pro žáka jinou 
než spádovou školu. Ředitel spá‑
dové školy je povinen přednostně 
přijmout žáky s místem trvalého 
pobytu v  příslušném školském 
obvodu.

Pro určení spádové školy je 
rozhodné místo trvalého pobytu 
dítěte.

Základní škola, Brno, Bosonož-
ská 9, příspěvková organizace
Bosonožská, Irkutská, Jemelkova, 
Klobásova (od č. 41), Kroupova (od 
č. 40), Krymská, Kurská, Kyjevská, 
Palachovo náměstí, Sevastopol‑
ská, Točná (od č. 35), U Hřiště, ul. 
Kosmonautů (od č. 17).

Škola zajišťuje výuku žáků 6.–9. 
ročníků přecházejících ze Základní 
školy a Mateřské školy Brno, Bo‑
sonožské nám. 44, příspěvková 
organizace. Jedná se o žáky bydlící 
v MČ Brno ‑Bosonohy:

Achtelky, Bosonožské nám., 
Horynova, Hoštická, Hrazdírova, 
Chironova, Jámy, K Berce, Kolmá, 

Konopiska, Křivánky, Mlaty, Osto‑
povická, Padělíky, Pražská, Práčata, 
Průjezdní, Přímá, Pusty, Rebov‑
ka, Rušná, Sedla, Skalní, Sojkova, 
Ševčenkova, Troubská, U Smyč‑
ky, Vratná, Vrchní, Vzhledná, Za 
Vodojemem, Zájezdní, Ztracená, 
část obce Moravany pro žáky 1.–5. 
ročníku vymezena ulicemi: Jablo‑
ňova, Krátká, Lískovecká, Luční, Na 
Rozcestí, Pod Remízkem, Švédské 
kříže, U Hájku, V Jámách, Višňová. 
Celé území obce Moravany pro 
žáky 6.–9. třídy.

Základní škola, Brno, Labská 27, 
příspěvková organizace
Dunajská, Karpatská, Labská, Mi‑
kuláškovo nám., Oderská, Osová, 
U Pošty, ul. Kosmonautů (do č. 15), 
Valašská, Vltavská.

Základní škola a Mateřská ško-
la, Brno, Elišky Přemyslovny 10, 
příspěvková organizace
Čermákova, Elišky Přemyslovny 
(č. 1–27), Hermannova, Klobásova 
(do č. 40), Kroupova (do č. 38), Má‑
chalova, Malešovská, Malostran‑
ská, Martina Ševčíka, Pod Školou, 
Příčky, Pšikalova, Svah, Šoustalova, 
Točná (do č. 33), U Leskavy.

Zápis do mateřský škol
Zápis dětí do mateřských škol pro‑
bíhá ve třech fázích.

I. fáze – Vydávání přihlášek 1. dub‑
na – 30. dubna 2020
II. fáze – Sběr přihlášek 4. a 5. květ‑
na 2020
Sběr přihlášek probíhá v tomto ter‑
mínu v době od 8.00 do 16.00 ho‑
din na jednotlivých mateřských 
školách. Konkrétní hodiny v rámci 
tohoto období určí ředitelka školy 
a zveřejní obvyklým způsobem.
III. fáze  – Přijímací řízení Od 
11. května 2020
Od tohoto termínu můžete oče‑
kávat informaci o přijetí/nepřijetí 
Vašeho dítěte do MŠ.

I. fáze– Vydávání přihlášek 
1. dubna – 30. dubna 2020
Přihlášku pro zápis dítěte do ma‑
teřské školy je možné získat třemi 
způsoby v období vydávání přihlá‑
šek (1. dubna – 30. dubna 2020):
a. Elektronické vydání přihlášky 
na internetové adrese www.za‑
pisdoms.brno.cz ve formátu pdf
nebo
b. Vyzvednutí na každé MŠ ve 
dnech stanovených ředitelkami 
jednotlivých škol během výše uve‑
deného období
nebo
c. Vyzvednutí na Odboru školství, 
mládeže a tělovýchovy MMBrna, 
Dominikánské nám. 3, 1. patro, 
Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo 
paní Hofbruckerová, dveře č. 103.

Ukliďme konečně konečnou! 
Startuje další ročník celo‑
republikové akce Ukliďme 
svět, ukliďme Česko 2020. 

Starý Lískovec u toho rozhodně 
nesmí chybět – dobrovolnická 

akce se rozběhne v sobotu 4. dub‑
na v 9.00 ráno. Sraz dobrovolníků 
je na zastávce Starý Lískovec smyč‑
ka. Budou se uklízet plochy mezi 
smyčkou a rozvodnou. Rukavice 
a pytle na odpad budou k dispo‑
zici. Letos bude pro dobrovolníky 
připraveno drobné občerstvení 
a malé poděkování za pomoc při 
úklidu.

Cílem dobrovolnické akce Ukliď‑
me svět, ukliďme Česko je zbavit 
města, vesnice, přírodu a krajinu 
volně odhozených odpadků a ne‑
pořádku. Akce se snaží zlikvidovat 
i černé skládky odpadů, upozornit 
na tuto problematiku a přispět tím 
k prevenci jejich vzniku.

Při loňském rekordním ročníku 
akce sesbírali dobrovolníci celkem 
přes 2 400 tun odpadů z našich 
měst, obcí a především přírody.

 „Podle údajů, které máme k dis‑
pozici, se během jara konalo 3 458 
úklidových akcí, do kterých se za‑
pojilo téměř 145 000 dobrovolní‑
ků. Dobrovolníci z přírody odstra‑
nili 2 420 tun odpadů a z toho se 
jim téměř 500 tun podařilo vytřídit. 
Jedná se o rekordní účast, kdy se 
nám již během jara podařilo pře‑
konat počet dobrovolníků, kteří 
s námi uklízeli za celý loňský rok,“ 
shrnul dosažené výsledky Miroslav 
Kubásek ze spolku Ukliďme Česko.

„Častým nálezem jsou například 
pneumatiky. A to i přesto, že již 
několik roků u nás funguje systém 
zpětného odběru pneumatik, díky 
kterému je může každý motorista 
bezplatně odevzdat na jednom 
ze zhruba 3 000 sběrných míst,“ 

říká další z organizátorů, Radek 
Janoušek.

Zapojte se i Vy obyvatelé Sta‑
rého Lískovce a ukažte nepořád‑
níkům, že Vám není lhostejné, 
v  jakém prostředí žijete. Proto 
zveme i ty, kteří se této akce zatím 
neúčastnili: přijďte mezi nás a roz‑
šiřte naše řady. Uvidíte, že při práci 
zažijete i legraci a dobrou náladu.

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

Informace k  našemu úklidu 
a registrace dobrovolníků: www.
UklidmeCesko.cz/event/25203/

a také na Facebooku: 
https://www.facebook.com/
events/183254683089918/

Lucie Honzová, odbor všeobecný

Důležité informace:
Po vygenerování přihlášky získá‑
te jedinečný číselný identifikátor, 
který zajistí anonymitu dítěte 
(v souladu se zákonem o ochra‑
ně osobních údajů nebudou do 
systému osobní data ukládána).
Pokud si přihlášku vytisknete sami 
doma, nemusíte v této fázi MŠ 
kontaktovat.
Pokud nemáte přístup k internetu 
a chcete přihlášku získat na MŠ, 
sledujte aktuální informace na 
těch MŠ, kam chcete svoje dítě 
přihlásit.
Vyplňování přihlášky věnujte 
náležitou pozornost – dbejte na 
čitelnost, neopomeňte nechat 
potvrdit požadované údaje od 
dětského lékaře – očkování. 
(Netýká se dětí, které budou od 
1. 9. 2020 plnit povinné předškolní 
vzdělávání.)
Pro získání přihlášky některým 
z  výše uvedených způsobů je 
vhodné znát číslo pojištěnce (dí‑
těte), které je uvedeno na kartičce 
jeho zdravotní pojišťovny.

Spádovost školek  
ve Starém Lískovci:
Mateřská škola, Brno, Bosonož-
ská 4, příspěvková organizace
Bosonožská, Irkutská, Krymská, Ky‑
jevská, Sevastopolská, Malešovská, 
Malostranská, Točná.

Základní škola a Mateřská ško-
la, Brno, Elišky Přemyslovny 10, 
příspěvková organizace
Čermákova, Elišky Přemyslovny 
(po hranici městské části), Herma‑
nnova, Klobásova (do č. 40), Pod 
Školou, Pšikalova, Svah, Šoustalo‑
va, U Leskavy.

Mateřská škola, Brno, Labská 7, 
příspěvková organizace
Jihlavská (po hranici městské čás‑
ti), Labská, Mikuláškovo náměstí, 
Osová, Vltavská, Palachovo ná‑
městí.

Mateřská škola, Brno, Oderská 
2, příspěvková organizace
Dunajská, Oderská, U Pošty.

Mateřská škola, Brno, ulice Kos-
monautů 2, příspěvková orga-
nizace
Jemelkova, Karpatská, Klobásova 
(od č. 41), Kroupova, Kurská, U Hři‑
ště, ulice Kosmonautů, Máchalova, 
Martina Ševčíka, Příčky, Valašská.

(red)
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Ukázkové hodiny prvňáčků

Nezapomeňte přeparkovat. V dubnu opět začne blokové čištění

Těsně před koncem 1. pololetí 
připravili prvňáčci se svými 

třídními učitelkami pro své rodiče 
návštěvu ve škole. I letos proběhly 
odpolední ukázkové hodiny v prv‑
ních třídách včetně třídy příprav‑
né. Ve středu 29. 1. 2020 navštívili 
tyto hodiny nejen rodiče nejmlad‑
ších žáků, ale i zájemci z řad rodičů 
předškoláčků z mateřských škol. 
Mohli se tak seznámit s prostředím 
školy a se způsoby vedení výuky 
žáků v 1. ročníku.

Program začínal v  půl čtvrté 
odpoledne: během jedné vyučo‑
vací hodiny mohli rodiče vidět, jak 
pracují děti v různých předmětech. 
Paní učitelky si připravily průřez 
metodami výuky, využívaly roz‑

manité pomůcky a didaktickou 
techniku. I přes velmi pozdní ho‑
dinu plnili s vervou a obrovským 
nasazením naši nejmenší školáci 
úkoly hravými a tvořivými činnost‑
mi v českém jazyce i v matematice. 
Prvňáčci potvrdili, že toho ve škole 
už zvládají mnoho, a mají dobře 
nakročeno do dalšího vzdělávání.

Rodičům a přátelům školy dě‑
kujeme za bohatou účast na této 
akci, která dokladuje zájem o to, 
jak probíhá vzdělávání v ZŠ Boso‑
nožská. Zanedlouho, 2. a 3. dubna, 
se s mnohými návštěvníky a jejich 
ratolestmi setkáme při zápisu do 
první třídy. 

Danuše Kotolanová,
ZŠ Bosonožská

S koncem zimy opět nastává čas na pravidelný úklid silnic. Čisticí vozy 
odstraní po zimě posypový materiál a další špínu. Řidiči by si tak měli 

dát pozor na přenosné dopravní značky, které kvůli čištění dočasně mění 
možnosti parkování.

Při blokovém čištění v městské části Brno ‑Starý Lískovec budou umis‑
ťovány 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 návrhu projektové doku‑
mentace PČR DI podle § 19a Zákona č. 13/1997 Sb. Zákon o pozemních 
komunikacích.

Značka ZÓNA označuje oblast (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 symbolem 
(v našem případě je zde uvedena ulice, datum a čas).

Značky jsou umístěny dle projektu dopravního značení (blokového 
čištění), který naleznete na webových stránkách Starého Lískovce, pří‑
padně je do projektu dopravního značení možno nahlédnout 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 
od 7:45‑11:00 a 12:00‑17:00.

Informace o termínech blokového čištění jsou pravidelně zveřejňovány 
na úřední desce, ve Starolískoveckém zpravodaji, na webových stránkách 
Starého Lískovce (http://www.staryliskovec.cz/cs/deni ‑v ‑mc/blokove‑
‑cisteni.html), popř. v aplikaci Brněnských komunikací (v této aplikaci 
nelze vyznačit některá parkoviště a úseky vozovek)

Rozpis čištění vozovek v kompetenci Brněnských komunikací – čištění 
jaro 8. 4. 2020 a čištění podzim 12. 11. 2020. Čistí se pouze ZÁKOS (Labská, 
Dunajská, Kyjevská, ul. Kosmonautů).

Pravidla odtahů při blokovém čištění
Rada města Brna dne 27. 2. 2019 odsouhlasila úpravu schváleného 

postupu při odtazích vozidel při blokovém čištění, změna se týká:
 – úhrady odtahů zajišťuje pro statutární město Brno společnost Brněn‑

ské komunikace
 – informace o manipulaci s vozidlem bude umístěna na předmětné 

vozidlo po vrácení vozidla na místo odtahu
 – Městská policie Brno bude při odtazích přítomna dle svých kapacit‑

ních možností
 – služba bude zabezpečena jak společností Brněnské komunikace, tak 

prostřednictvím subdodavatele

Rada města Brna dne 27. 2. 2019 rovněž schválila cenu za technický 
úkon, zpětný odtah v místě ve výši 1.500, - Kč vč. DPH prováděný dle 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů.

Pro doplnění uvádím, že technický úkon znamená, že odtahované 
vozidlo bude naloženo na odtahové vozidlo, které odjede z místa 
provádění blokového čištění na jiné vhodné místo v okolí, počká se 
na provedení čištění (nebo složí toto vozidlo a po provedení čištění se 
vozidlo opět naloží a převeze zpět na původní místo) a vozidlo se opět 
složí zpět na původní místo.

Blokové čištění bude provedeno vždy v časovém rozmezí vždy od 
9.00–17. 30. Parkoviště Akademická budou čištěna v rámci nočního 
čištění ZÁKOSu.

Blok č. 1 – termín čištění 2. 4.
Labská 1–37 vč. parkovišť a ZÁKOS, Mikuláškovo nám. 14, 15, 16, 17, 
vč. parkoviště, Mikuláškovo nám. oba vnitrobloky vč. parkoviště před 
domy 5 a 6, Vltavská ZÁKOS vč. zálivů pro parkování vozidel, Vltavská 

9–13 vč. parkoviště, Vltavská 1–3 vč. parkoviště, Vltavská parkoviště 
nad tramvajovou zastávkou MHD, spojnice Vltavská x Osová, parkoviště 
Osová nad trolejbusovou točnou.

Blok č. 2 – termín čištění 3. 4.
Osová 2–8 vč. zálivů pro parkování a parkoviště, Dunajská 1–5, 7–15, 
17–25, 27–35, 37–45 vč. jednosměrných spojnic, parkovišť u těchto 
bloků a ZÁKOSu, Karpatská 1–9 vč. parkovišť.

Blok č. 3 – termín čištění 6. 4.
U Hřiště vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště pod U Hřiště č. 9, 
U Hřiště ZÁKOS, Valašská vč. parkovišť, U pošty vč. parkovišť, Bosonožská 
vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, včetně zásobovací komuni‑
kace k MŠ Bosonožská, Kyjevská vč. parkovišť a ZÁKOS.

Blok č. 4 – termín čištění 7. 4.
Oderská 12–1 vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, Oderská x 
Dunajská spojnice ulic, Sevastopolská vč. zálivů pro parkování vozidel 
a parkoviště, ul. Kosmonautů parkoviště, odstavné plochy a příjezdy 
k domům č. 17 a 19, Irkutská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť 
a komunikace Ke Mlýnu.

Blok č. 5 – termín čištění 8. 4.
Ul. Kroupova obě komunikace, Jemelkova pouze parkoviště, Krymská 
vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště, Kurská vč. parkovišť, Ma-
lešovská, Malostranská, Martina Ševčíka, Šoustalova.

Blok č. 6 – termín čištění 9. 4.
U penzionu parkoviště, Hermannova, Svah, Příčky vč. parkoviště, 
Čermákova vč. parkovišť v sídlišti, Máchalova, Pšikalova, Točná i za 
dálnicí D1, Klobásova slepá odbočka, Kosmonautů vč. zálivů pro 
parkování vozidel.

ZÁKOS: Místní komunikace ZÁKOS (uvedeny v jednotlivých blocích), 
Akademická vč. parkoviště, Bítešská, Elišky Přemyslovny, Jemelkova, 
Jihlavská, Klobásova, Netroufalky, Osová, komunikace na Ostopovice.

Lucie Honzová, odbor všeobecný
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Hledáme seniory s chutí 
pomáhat

Senioři 
ve Starém Lískovci

Jste v důchodu a přemýšlíte, jak smysluplně vyplnit svůj 
čas? Jste tu rádi pro druhé a máte chuť pomáhat? Staňte 
se dobrovolníkem v domově pro seniory a věnujte hodinu 
týdně těm, kteří se cítí osamělí.

K dobrovolnictví s DC Adra Brno 
nepotřebujete žádné speciální 

dovednosti. Stačí, pokud si rádi po‑
vídáte, hrajete stolní hry, chodíte 
na procházky, společně čtete nebo 
třeba prohlížíte fotografie. Se vším 
ostatním vám rádi pomůžeme.

V současnosti v Brně spolupra‑
cujeme s bezmála dvaceti starší‑
mi dobrovolníky a moc rádi mezi 
sebe přivítáme další. „Sám jsem 
senior, a tak mám čas. Rád pomá‑
hám a poznávám životní příběhy,“ 
vysvětluje jeden z našich dobro‑
volníků, 75letý Miroslav. „Věřím, 
že i já budu stárnout s laskavými 
lidmi okolo sebe. Mezi seniory, 
kteří mají více jak 90 let, jsem ještě 
ale mladík,“ dodává s úsměvem. 
Smysl v dobrovolnictví vidí i 63letá 
Andělka. „Nemám vnoučata, chci 

být užitečná,“ říká. Dobrovolníci 
darují druhým svůj čas, zároveň ale 
z každé návštěvy sami odcházejí 
obohacení.

A jak se stát dobrovolníkem? 
První krok je jednoduchý, stačí se 
ozvat na adrabrno@adra.cz nebo 
telefonní číslo 733 598 494. Nej‑
prve vám nabídneme schůzku, 
abychom zjistili, zda můžeme na‑
plnit vaše očekávání. Následně 
vás pozveme na školení, pojistíme 
a pomůžeme s dokumentací. Na 
první návštěvu domova vás rádi 
doprovodíme a i nadále vám bu‑
deme na blízku.

Těšíme se na vše, co nás na spo‑
lečné cestě dobrovolnictvím čeká. 
Jsme tu s vámi pro druhé.

Dobrovolnické centrum Adra

I ve 2. pololetí minulého roku 
jsme byli velmi aktivní. Kromě 

pravidelných schůzek každé úterý 
v klubu jsme chodili na vycház‑
ky po okolí, a to podle fyzických 
možností, účastnili jsem se růz‑
ných zájezdů a výletů. Např. zá‑
jezd v Nových Hradech a do Mo‑
ravské Třebové. Jezdili jsme na 
výlety vlakem nebo autobusem 
do Mikulova – prohlídka zámku, 
židovského hřbitova a  hrobky 
rodiny Dietrichsteinů. Při výletu 
do Ostravy jsme po prohlídce 
města navštívili naši kamarádku 
v nedalekých lázních Klimkovice. 
V září jsem se zúčastnili krásného 
zájezdu celé naší organizace seni‑
orů na Bítov. V říjnu jsme zavítali 
do Kunštátů v Blanickým rytířům 
a také na výlet do Starého Města 

u Uherského Hradiště do KOVO 
ZOO. Dále jsme na podzim navští‑
vili krásnou floristickou výstavu 
ve vile Stiassni. V prosinci jsem se 
v plném počtu sešli na vánočním 
posezení s harmonikou a podívali 
se na vánoční trhy v Brně a zavítali 
do Rajhradu na vánoční výstavu 
zahradnické školy. Přitom jsem si 
také prohlédli klášter v tomto krás‑
ném městě. Všechny výlety se vy‑
dařily a těšíme se na nové. Letošní 
rok začal také aktivně – upořádali 
jsme ples v Sokolovně ve Starém 
Lískovci s pěknou hudbou a boha‑
tou tombolou tak jako každoročně. 
Věříme, že i nadále budeme moci 
pokračovat v zajímavých akcích.

František Maršálek
předseda klubu seniorů

Jménem Diecézní charity Brno ze srdce děkujeme 
všem koledníkům, vedoucím skupinek, duchovním a dárcům 

za podporu Tříkrálové sbírky 2020.

Mons. Mgr. Josef Zouhar
prezident Diecézní charity Brno

Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA
ředitel Diecézní charity Brno

PODĚKOVÁNÍ

Na území brněnské diecéze (jižní Moravy) se letos vykoledovalo 
30,2 mil. Kč, což je téměř o 2 mil. Kč více než v loňském roce.

V Brně dárci přispěli do kasiček 2 885 464 Kč, 
což je o 250 tis. Kč více než loni.

2020
TRÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA

www.facebook.com/trikralovasbirka
www.trikralovasbirka.cz

V Bohunicích a Starém Lískovci 

se vykoledovalo 126 164 Kč

DĚKUJEME VÁM!
TJ Tatran Starý Lískovec pořádá 28.–29. 3. 2020 turnaje žáků a pří‑
pravek ve fotbale. V sobotu se odehraje turnaj mladší přípravky 
(ročník 2011) a ml. a mladších žáků (ročníky 2007–2008). V neděli 
svoje zápasy odehraje kategorie starší přípravky (ročník 2009‑
2010). Pozvány byly kluby z Brna a okolí. Srdečně vás všechny 
zveme na fotbal, který se uskuteční v areálu hřiště TJ Tatran Starý 
Lískovec, Klobásova 79, Brno. Přijďte podpořit naše mladé fotba‑
listy. Děkujeme

Výbor TJ Tatran Starý Lískovec

Pozvánka na fotbalový turnaj

Výstavba už na podzim?!
Kdo nás už sleduje na Face‑

booku (ANO – MO Brno ‑Starý 
Lískovec), tak možná už četl 
ohledně námi několikrát avizo‑
vané výstavbě. Tentokrát se za‑
měříme na vývoj u výstavby mezi 
ulicemi Jihlavská, Osová a Labská. 
Na těchto pozemcích je aktivní 
hned několik investorů, developer 
Západní brána poblíž chystá pět 
výškových domů až s 18 patry pro 
různý typ bydlení. Dále investor 
T.E, který zde v minulých letech 
koupil 2,5 hektarový pozemek, kde 
chce vybudovat dalších 700 bytů 
společně s prostory pro trávení 
volného času. I když kvitujeme 
snahu radnice, která se snaží na‑

stavit investorům několik podmí‑
nek, jak by prostory měli vypadat, 
tak to vesměs nebude mít žádný 
výsledek, jelikož se jedná o soukro‑
mého investora a jeho pozemek. 
Začátek výstavby by podle inves‑
tora měl být už na podzim 2020, 
i když my si myslíme, že to spíše 
bude až na jaře 2021, což i tak zna‑
mená, že za chvíli tady bude další 
obrovská stavba na našem území, 
a to ani nemluvíme o výstavbě 
družstevního bydlení U penzionu!

Michal Němeček
Zastupitelský klub ANO 2011

(Příspěvky zastupitelů neprochází 
jazykovou korekturou)

Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů
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Inzerce
 � Čištění koberců a čalouněného nábytku. 
605 983 853.

 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvíř‑
ka skříňky a pracovní desky na míru. Vrba 
603438707.

 �MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350Kč/ks, radi‑
átorů, oken, střech, zábradlí, rýn, fasád, plotů, 
zednické práce, tapetování, sádrokartony, 
podlahy, elektřina, voda. Živnostníci pro STARÝ 
LÍSKOVEC. Tel: 606 469 316. Platba hotově = 
sleva 250 Kč! www.maliribrno‑hezky.cz

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

 �  Rekonstrukce bytových jader, koupelen 
a topení. Poradenství, návrh, realizace na klíč. 
Tel: 513 034 551, Mob: 704 458 187, e‑mail. 
info@tbzcentrum.cz, www.tbzcentrum.cz

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

 � Vodoinstalatér tel: 602 861 402.

Koláče vás ohromí nejen skvělou chutí, ale 
i velmi snadnou přípravou.

Ingredience: 
500 g listového 
těsta, olivový 
olej, velká žlutá 
cibule nakrájená 
na tenké plátky, 
2 stroužky pro‑
lisovaného čes‑
neku, sůl, pepř, 
3  polévkové 
lžíce vývaru, 
2 lžičky čerstvé‑
ho tymiánu, půl 
šálku nastrouhaného parmezánu, 150 g čerstvé 
mozarelly nakrájené na 2 cm kostky, 2 větší raj‑
čata nakrájená na tenké plátky, 3 lžíce krájené 
čerstvé bazalky.

Příprava: Předehřejte troubu na 220 °C. 
Rozválejte těsto na dva velké čtverce (asi 25 × 
25 cm). Pomocí vykrajovačky o průměru 7 cm 
vyřízněte 9 koleček z jednoho listu těsta. Opa‑
kujte vykrajování i na druhém listu těsta. Měli 
byste mít celkem 18 ko leček.

Položte kolečka těsta na 2 plechy vyložené 
pečícím papírem. Umístěte je do chladna, do‑
kud je nebudete potřebovat k další přípravě.

Ve velké pánvi zahřejte 3 lžíce olivového 
oleje, snižte na středně nízkou teplotu. Přidej‑
te tence nakrájenou cibuli a drcený česnek. 
Restujte po dobu 6 minut, za stálého míchání, 
dokud nebude cibule průsvitná.

Přidejte do směsi cibule ½ lžičky soli, ¼ lžičky 
černého pepře, kuřecí vývar a tymián. Míchejte 
a vařte dalších 5 minut, dokud cibule nebude 
lehce zhnědlá a odstavte ze sporáku.

Nyní budete opět potřebovat kolečka těs‑
ta. Pomocí ostrého nože udělejte každému 
kolečku okraj o šířce necelého cm. Kolečka 
uvnitř ohraničeného kraje propíchejte vidličkou 
a posypte lžičkou sýra parmazánového typu. 
Na každý koláček se sýrem položte jednu lžíci 
směsi z cibule. Na směs cibule umístěte do 
středu jeden plátek rajčete. Potřete olivovým 
olejem a posypeme bazalkou, solí a pepřem. 
Na horní část každého rajčete umístěte jednu 
kostku mozzarelly. Pečte 15–20 minut, nebo 
dokud nebude pečivo pěkně zlatavé.

Podávejte teplé a užívejte si.

Taťana Absolínová

Gourmet
Malé slané koláče

Šikovné ruce
Beruška

Čeká nás v rodině naroze‑
ninová oslava. Přemýšlela 

jsem, jak do oslavy zakom‑
ponovat blížící se jaro, a na‑
padlo mě, udělat roztomilou 
malou berušku jako zápich 
do zákusků.

Co potřebujete:
Červený a černý tužší pa‑

pír, bílou tužku, malé nůžky, 
lepidlo, párátka, černou fixu

Jak na to:
Obkreslíme si hlavičku berušky na černý pa‑

pír a 2x krovky na papír červený. Všechny díly 

vystřihneme. Na krovkách 
umístíme ve vyznačeném 
bodě párátko a  oba díly 
(záda + přední díl) slepíme 
k sobě. Vystřihneme hlavič‑
ku berušky a dáváme pozor, 
abychom nepřestřihli tyka‑
dla. Hlavičku přilepíme ve 
vyznačeném místě ke krov‑
kám. Na závěr nakreslíme 
bílou tužkou pusu a oči, na 
krovkách vybarvíme černou 
fixou puntíky.

Doufám, že se vám beruš‑
ka zadaří a přivolá jarní náladu.

Taťana Absolínová

MALÍŘSTVÍ MALÍŘSTVÍ 
NATĚRAČSTVÍNATĚRAČSTVÍ

• malování pokojů, bytů, domů, kanceláří...
• nátěry oken, dveří, konstrukcí...
• stříkání radiátorů
• úklid po malování
• nátěry fasád, střech

tel.: 603 243 852  info@profimalby.cz
tel.: 547 211 709   www.profimalby.cz
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Provádime servis, sporáků, pečících trub, 
varných desek plynových i eleketrickcýh, 

praček, myček, průtokových ohřívačů 
vody, plynových topidel.

www.levnesporaky.cz

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

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

provozovna:

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

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

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

POHŘEBNÍ SLUŽBAPOHŘEBNÍ SLUŽBA

HARMONIEHARMONIE

Brno-střed
Lidická 44

Tel.: 545 573 804
723 283 290

Brno-Starý Lískovec, 
Mikuláškovo náměstí 1.

Tel.: 547 210 465 
737 879 199

Brno-Kohoutovice 
Libušina tř. 2.

Tel.: 702 276 176

www.pohrebni-sluzba.czwww.pohrebni-sluzba.cz

NOVÝ PEUGEOT 208
UNBORING THE FUTURE

Poznejte nový Peugeot 208, neodolatelný městský vůz budoucnosti! Vaši pozornost okamžitě upoutá design karoserie s dravým světelným podpisem tvořeným Full LED světlomety s typickou kresbou tří lvích drápů. Futuristického ducha vozu potvrzují 
technologie nejnovější generace, jako je například vyvýšená digitální přístrojová deska PEUGEOT i-Cockpit® 3D, zobrazující informace ve formě hologramu přímo do zorného pole řidiče, nebo 10“ dotykový HD displej s  navigací 3D. Dokonalý komfort 
a zážitek z jízdy vám umožní nová automatická 8st. převodovka EAT8 v kombinaci s výkonnými, ale zároveň úspornými motory! Nový Peugeot 208 vám otevře éru poloautonomního řízení díky řadě bezpečnostních a asistenčních systémů. Vítejte v nové éře!

Spotřeba a emise CO2 modelu 208 v kombinovaném provozu 3,2–4,5 l/100 km, 84–101 g/km. Foto je pouze ilustrativní. * Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté 
záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km.

PEUGEOT I-COCKPIT® 3D

POLOAUTONOMNÍ ŘÍZENÍ 

AUTOMATICKÁ 8st. PŘEVODOVKA

Nabízíme k prodeji novostavbu bytu 3+kk 72 m2 
s terasou. Byt se nachází na okraji Brna, v blízkosti 
obchodního centra Futurum. 
Více informací na tel.: 775 674 573

ELEKTROINSTALACE

- kompletní elektroinstalace 
- bytová jádra
- rekonstrukce

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

www.chladservis.cz
Křenová 19, Brno

6 990 Kč

EWT1062IFW
A++, 6 kg,  
1000 ot./min.

tel.: 543 255 555

Příjem inzerce do zpravodajů

Brno-střed, 
Královo Pole,

Bohunice, 
Starý Lískovec,

tel.: 774 458 060
inzerce@zpravodajebrno.cz
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547 221 591
www.stofcom.cz

- Servis a prodej notebooků, počítačů a příslušenství
- Odvirování, záloha dat
- Instalace a poradenství
- Správa a montáž datových sítí

STOFCOM s.r.o., Žebětínská 70, Brno-Kohoutovice Po - Pá: 9 - 12, 13 - 17 hod.

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


