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Vážení a milí spoluobčané, již více 
jak tři čtvrtiny roku píšeme leto-

počet 2020. Rok, který se asi nezapíše 
zlatým písmem do historie naší země 
a ani do historie celého lidského po-
kolení. Prožíváme těžkou dobu, která 
velmi významně zasahuje do našich 
životů. Od počátku tohoto roku se na nás valí ze 
všech sdělovacích prostředků informace o šířící 
se nákaze novým typem koronaviru, který velmi 
podstatně ovlivňuje běžný život snad každého 
občana nejen naší země.

Nařízení a zákazy střídají ještě přísnější zákazy. 
Mnozí lidé si jistě kladou otázku, kdy toto všech-
no skončí. Není to tak dávno, kdy jsem přál všem 
školou povinným, aby již nikdy nezažili dobu, kdy 

jejich školy budou zavřené, a aby nikdy 
nepřišli o to krásné právo na vzdělání. 
A neuplynulo mnoho vody a situace 
z první poloviny roku 2020 je tu znovu. 
Nejistota střídá ještě větší nejistotu a ži-
vot se nám nepřiměřeně komplikuje.

Vím, že je to pro všechny velmi ná-
ročné, ale já pevně věřím tomu, že se vše zase 
v dobré obrátí a že se zase budeme moci volně 
nadechnout a využívat svobodně všeho toho, 
co nám život na naší planetě nabízí. Než tomu 
ale tak bude, přeji všem pevné zdraví, pevné 
nervy a co nejvíce zdravého rozumu. A také 
opatrnosti není nazbyt. Nehazardujme zby-
tečně a buďme k sobě navzájem maximálně 
ohleduplní. To, co prožíváme, asi nikdo z dnes 

žijících nezažil. A já přeji všem, aby již nikdo 
něco takového zažívat nemusel.

I přes všechny každodenní starosti a pro-
blémy, které prožíváme, naplánované práce 
a akce v naší městské části stále probíhají bez 
většího omezení. Rád bych vás s některými 
z nich seznámil.

V obecních bytových domech probíhá rekon-
strukce elektroinstalace ve společných prosto-
rách s následnou opravou omítek a celkovou 
výmalbou. Práce pokračují dle schváleného 
harmonogramu a do dnešního dne bylo zrekon-
struováno 6 bytových domů. Chtěl bych tímto 
poděkovat všem těm, kteří mají již rekonstrukci 
za sebou, za trpělivost a shovívavost. 

(Pokračování na str. 5)

Ze zápisníku místostarosty
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Na Elišky Přemyslovny už roste nová tělocvična
Už více než čtvrt roku probí-
há velká přestavba ZŠ a MŠ 
Elišky Přemyslovny. O této 
velké a dlouho očekávané 
investici vám proto přináší-
me podrobnější informace 
a fotogalerii.

Na ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 
se začalo pracovat v půli le-

tošního července a práce jsou na-
plánovány na rok, aby příští školní 
rok už začínal v novém. Přestavba 
více než osmdesát let staré školy 
spočívá v tom, že na místě sta-
ré tělocvičny vznikne tělocvična 

nová, nad kterou budou ještě dvě 
nová podlaží s novými učebnami 
a kabinety. (Nejstarší z fotografií na 
této straně zachycuje stavbu školy 
před více než osmi desítkami let)

Původní letitá tělocvična byla 
zbourána už v létě, vykopána byla 
také jáma na nové základy. To zna-
menalo odvoz několika tisíc tun 
materiálu, který již na místě neměl 
využití.

Následně vznikly nové základy 
a kanalizace pod základovou deskou 
a vyzdívka 1. nadzemního podlaží. 
Nyní už budova poroste do výšky.

Podle harmonogramu se bude 
dále stavět i v zimě. Průběh prací 

se ale bude přizpůsobovat poča-
sí – tedy množství deště, sněhu 
a mrazivých dní.

Epidemie a opatření proti ne-
moci COVID-19, která nyní kom-
plikují řadu činností, se stavby 
ani pracovníků zatím výrazněji 
nedotkla. Někteří dodavatelé ale 
omezují výrobu, není tak vylou-
čeno, že se stavební firma bude 
muset vypořádat s komplikacemi 
při dodávkách materiálu.

Epidemická opatření naopak 
stavařům situaci v jednom ohledu 
zjednodušila – díky uzavření základ-
ní školy je nyní v okolí budovy men-
ší pohyb lidí i aut, což usnadňuje 

pohyb stavební techniky. Při stavbě 
také nyní není nutní brát ohled na 
probíhající výuku na základní škole.

„Rodičům dětí ze školy i lidem 
v okolí děkujeme za trpělivost se 
všemi jevy, které stavbu nutně 
provází. A prosíme také o zvýše-
nou pozornost při pohybu v okolí 
staveniště. Především děti totiž 
stavební ruch často zaujme na-
tolik, že na sebe přestanou dá-
vat pozor. Je proto potřeba, aby 
je rodiče o to více hlídali,“ prosí 
o spolupráci stavbyvedoucí Jaro-
slav Cmol ze zhotovitelské firmy 
První KEY -STAV.

Zuzana Šrámková
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Modernizace železnice: přejezdy budou uzavřené

Tramvaj do kampusu: stavbu potrápily vytrvalé deště

Zhotovitelské sdružení Skanska, a. s. + Elek-
trizace železnic Praha přináší přehled ak-

tuálního dění na modernizaci železniční trati 
z Brna do Zastávky u Brna.

Jaké práce nyní probíhají na stavbě?
„Na většině trati jsou už hotovy práce na 

železničním spodku 1. koleje. Ze směru od 
železniční stanice Střelice provádíme před-
štěrkování, realizujeme drážku pro pokladač 
pražců a zahájili jsme montáž kolejového roštu,“ 
nastínil projektový manažer společnosti Skan-
ska Ondřej Zedník.

Mosty a propustky jsou dokončeny v rozsahu 
potřebném pro pokládku koleje. Nyní na nich 

probíhají dokončovací práce před hlavní mostní 
prohlídkou a zimní přestávkou. Finalizují se 
také práce na protihlukových stěnách. Ve sta-
nici Střelice se pracuje na podchodu a dalších 
umělých objektech.

Co se odehrálo za poslední 
měsíc v katastrálním území Starý 
Lískovec?

Během posledního měsíce došlo ke zbu-
dování dvou nových propustků a dokončení 
násypového tělesa železničního spodku, na 
kterém bude ležet část nové zastávky Starý 
Lískovec. V témže místě byla dokončena rampa 
i část tubusu podchodu pod první traťovou 
kolejí. Dále pokračovaly práce na železničním 
spodku včetně odvodnění a navážení nových 
konstrukčních vrstev.

Co se bude na staveništi dít 
v listopadu?

V listopadu proběhne samotná pokládka 
kolejového roštu včetně zaštěrkování, svaření 
a podbití do definitivního stavu. Bude také 

postavena jedna hrana nástupiště budoucí 
zastávky Starý Lískovec.

S jakými dopravními omezeními 
musí lidé nyní počítat?

Přejezd v ulici Martina Ševčíka bude uza-
vřen v termínech 31. 10.–1. 11. a 21. 11. (od 
12.30)–22. 11. 

Přejezd v ulici Podsedky bude uzavřen v ter-
mínu 26. 10.–30. 11.

V prosinci také dojde ke změně provozu ko-
leje. V pátek 4. 12. bude změněna výluka z 1. na 
2. traťovou kolej a ta pak bude mimo provoz až 
do poloviny příštího roku. Zároveň s ukončením 
výluky na 1. koleji bude u 1. koleje zprovozněna 
zrekonstruovaná zastávka Střelice dolní.

Petra Havrlantová

Starolískovecký zpravodaj 
ve spolupráci s  Doprav-
ním podnikem města Brna 
a zhotovitelským sdružením 
firem FIRESTA – Fišer a ME-
TROSTAV přináší další aktu-
ální informace o průběhu 
stavby tramvaje z Osové do 
kampusu.

V plánu je stále přerušení chod-
níku v ulici U Penzionu, to se 

však zatím o několik týdnů od-
kládá. Není totiž ještě zbudovaná 
náhradní komunikace na stropě 
budoucího tunelu.

Jiné změny v režimech dopravy 
pro chodce, řidiče ani městskou 
hromadnou dopravu se přes zimu 

nepředpokládají. Pokud by k nim 
došlo, najdete informace na webu 
městské části v sekci Dění v měst-
ské části – Uzavírky 2020: https://

www.staryliskovec.cz/cs/deni -v-
mc/uzavirky-2020.html, případně 
o nich bude informovat Dopravní 
podnik města Brna

Pokračují práce na budování tu-
nelu. Každý týden se podaří zabe-
tonovat další části či vykopat další 
úsek. A to i přesto, že například 
prudké deště posledních týdnů 
stavební práce výrazně zkompliko-
valy a ještě nějakou dobu potrvá, 
než bude vše v původním stavu. 
Situace komplikují také nemoc 
COVID-19 a související epidemická 
opatření. Prořídl kvůli němu tým 
pracovníků a vytřídil subdodava-
tele, kteří sami řeší potíže.

Největší pokroky jsou aktuálně 
vidět na zastávce Nová Jihlavská 
a v místě křížení s ulicí Jihlavská, 

kde se postupně dělníci dostávají 
na dno stavební jámy a budují za-
ložení tunelu.

Na Mikuláškově náměstí přibý-
vají stropy tunelu, do Vánoc by 
měly být v tomto místě dokončeny 
téměř všechny.

Martin Langer, 
manažer projektu, FIRESTA‑Fišera

Zuzana Šrámková

Zhotovitel Firesta a Metro-
stav děkují všem občanům za 
toleranci k výstavbě a za respek-
tování stanovených průchodů 
staveništěm. Případné dotazy 
směřujte prosím na email sali-
nounakampus@dpmb.cz

Víte, že:
–   jízdní doba ze zastávky Oso-

vá na konečnou Nemocnice 
Bohunice bude 2,5min.

– tunel bude každou noc uza-
vírán automatickými vraty, 
stejně jako zastávka Nová 
Jihlavská

– konečná zastávka Bohunice 
nemocnice bude přestup-
ní uzel, na kterém budou 
spoje autobusu, trolejbusu, 
tramvaje a v budoucnu 
možná i plánované lanové 
dráhy z Pisárek

Informace o zprovoznění zastávky ve 
Starém Lískovci byly uvedeny v říjnovém 
čísle zpravodaje, který je nyní dostupný na 
webových stránkách městské části.
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1. Otevírací doba veřejných pohřebišť
Ve dnech 29. 10.–6. 11. 2020 je otevírací doba na Ústředním hřbitově 

a hřbitově v Židenicích od 7.00 do 19.00
Ostatní hřbitovy jsou otevřeny od 7.00 do 21.00

2. Výzva Správy hřbitovů města Brna, příspěvkové 
organizace

S ohledem na skutečnost, že je neustále velké množství neudržovaných 
hrobů na brněnských veřejných pohřebištích, žádáme nájemce hrobových 
míst, aby je při příležitosti Památky zesnulých uvedli do řádného stavu 
a i nadále takto udržovali. Povinnost nájemce zajišťovat údržbu prona-
jatého hrobového místa je mimo jiné stanovena i zákonem č. 193/2017 
Sb., o pohřebnictví. Pokud nájemce řádně nezajišťuje údržbu hrobového 
místa, dopouští se přestupku. Věříme, že vztah našich spoluobčanů ke 
svým předkům nedovolí nechat místa jejich posledního odpočinku 
v období Památky zesnulých v neupraveném stavu.

3. Omezení provozu vozidel na Ústředním hřbitově 
a hřbitově v Židenicích

Z důvodu zachování piety, klidu a bezpečnosti výrazně zvýšeného 
počtu pěších návštěvníků brněnských veřejných pohřebišť v období 
Památky zesnulých, omezuje Správa hřbitovů města Brna ve dnech 

Památka zesnulých v roce 2020 na brněnských hřbitovech
29. 10.–6. 11. 2020 vjezd vozidel návštěvníků na pohřebiště. Vjezd bude 
v souladu s Řádem veřejného pohřebiště statutárního města Brna a za 
jím stanovených podmínek umožněn a to od 7.00 do 16.00, přičemž 
vozidla návštěvníků jsou povinna opustit areál pohřebiště do 16.30 hod. 
Toto omezení platí i pro vozidla návštěvníků s průkazem TP, ZTP a ZTP -P.

4. Předcházení krádežím na brněnských veřejných 
pohřebištích

Upozorňujeme občany, že není vhodné bez dozoru si odkládat na 
hrobová místa a jejich okolí osobní věci, zejména svršky a kabelky. V době 
Památky zesnulých je na veřejných pohřebištích velká koncentrace 
lidí, která dává prostor ke krádežím. Těmto je možno předcházet nebo 
zabraňovat zejména zvýšenou pozorností návštěvníků. V případě, že 
návštěvníci pohřebiště zjistí přestupek nebo trestný čin, je třeba ihned 
kontaktovat PČR nebo Městskou policii.

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu a stálým změnám, sledujte 
prosím případné aktualizace na našich webových stránkách www.
hrbitovybrno.cz.

Děkuji za spolupráci a přeji pěkný den

Ing. Alena Říhová, ředitelka organizace

Školní parlament  
na ZŠ Bosonožská

Distanční výuka 
na ZŠ Labská

Na začátku školního roku proběhly ve všech třídách od 
3. ročníku volby do školního parlamentu, u nejstarších žáků 
8. a 9. tříd se konaly v rámci občanské výuky.

Teď se scházíme, abychom dali 
společně hlavy dohromady 

a vytvořili plán akcí pro nadchá-
zející školní rok. Rádi bychom 
navázali na poslední akci konce 
školního roku, která byla sice ná-
ročná, ale měla značný ohlas:

Již delší dobu jsme s žáky školní-
ho parlamentu naší ZŠ přemýšleli 
o nějakém dobročinném projektu, 
kterého bychom se mohli zúčast-
nit. Když jsme se dověděli o Ba-
tůžkovém projektu charitativní 
organizace Mary’s meals, neváhali 
jsme a začali konat. O čem že to 
vlastně mluvíme a co bylo cílem 
naší snahy? Úkol zněl jasně – na-
plnit batohy předem daným se-
znamem věcí a umožnit tak dětem 
v africkém státě Malawi o něco 
krásnější dny zajištěním aktovek 
se školními i jinými potřebami.

Žáci školního parlamentu se do 
projektu pustili s vervou, obešli 
vyučující, poprosili je o spolupráci 
a model této dobročinnosti prezen-
tovali také ve svých třídách. Každá 
třída pak pod záštitou svého koor-
dinátora sbírala po dobu jednoho 

měsíce věci, kterými následně žáci 
školního parlamentu kompletovali 
batohy do výsledné podoby.

Každý jeden z nich nám prošel 
rukama několikrát a myslím si, že 
mnohým žákům se bude o bato-
zích i zdát, neboť to byla práce 
někdy zdlouhavá, ale s vizí pomoci 
druhému nacházeli žáci stále no-
vou chuť dílo dokončit. Nakonec 
jsme naplnili učebnu hudební 
výchovy krásným počtem 80 ba-
tohů, pro které si pak do naší ZŠ 
přijel dobrovolník organizace Ma-
ry’s meals, který je koordinátorem 
brněnského sběrného místa bato-
hů. Žáci pomohli odnosit aktovky 
do dodávky, čímž bylo jejich dílo 
dokončeno s dobrým pocitem, že 
svým vrstevníkům v bídou zmíta-
ném Malawi pomohou k lepšímu 
a hodnotnějšímu vzdělání.

Věříme, že hygienická situace 
bude příznivá a že letos budeme 
moci čtenáře Starolískoveckého 
zpravodaje průběžně informovat 
o zajímavých akcích našich par-
lamentářů.

Hana Šašinková, ZŠ Bosonožská

14. října se stalo skutečností to, co si nikdo z nás nepřál. Kvůli 
celostátně se zhoršující epidemické situaci došlo k uzavření 
obou stupňů základní školy.

Díky zkušenostem z  jarního 
období, změně legislativy 

i průběžným přípravám jsme do 
distanční výuky vklouzli relativně 
lehce. Pedagogové 1. i 2. stupně 
naší školy začali využívat možností 
aplikace MS TEAMS. Mladší děti 
mají on -line výuku formou video-
konferencí pevně zakomponova-
nou v aktualizovaném rozvrhu, 
starší žáci se s ní setkávají v různé 
míře napříč předměty a o konání 
videokonferencí jsou s předstihem 
informováni svými vyučujícími.

On -line výuka prostřednictvím 

videokonferencí nám všem, dě-
tem i učitelům, alespoň trochu 
zastupuje přímý kontakt i to, co 
je ve vzdělávacím procesu snad 
nejdůležitější a nenahraditelné, 
totiž vzájemnou interakci.

Držme si v následujících dnech 
a týdnech společně palce, ať se 
současná komplikovaná situace 
uklidní. Buďme zodpovědní i op-
timističtí, ať se brzy setkáme ve 
třídách se svými učiteli, se svými 
žáky. Těšíme se na vás, děti.

Učitelé ZŠ Labská

Hlasujte ve velkém finále 
1.–30. 11. 2020

damenavas.brno.cz
brnoid.cz VY rozhodujete
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Letošní Starolískovecké mla-
dé hody se měly uskutečnit 

v půli května, jak je zvykem, ale 
v souvislosti s nouzovým stavem, 
který na jaře platil pro celou naši 
zem, jsme hody v tomto termínu 
uspořádat nemohli. Po dohodě se 
všemi zúčastněnými jsme proto 
naplánovali hody na první víkend 
v říjnu místo tradičního vinobraní, 
které pořádáme k výročí posvě-
cení našeho kostela. Vzhledem 
k netradičnímu termínu hodů byli 
přizváni mezi svobodné stárky i ti, 
kteří se už stačili oženit nebo pro-
vdat. Od půli srpna začala příprava 
na největší kulturně společenskou 
akci v naší městské části. Stárci 
se připravovali v Orlovně v Boso-
nohách a dětský folklorní soubor 
v bohunické orlovně. Vzhledem 
k termínu konání 3. a 4. října pro-
bíhaly zkoušky velmi intenzivně. 
Stárci nacvičovali Českou besedu 
a děti pásmo 4 tanců z Brněnska.

Zda se hody uskuteční nebo ne 
nebylo do poslední chvíle jasné, 
vláda oznámila datum dalšího 
nouzového stavu až ve středu 
30. září, v hodový týden. V ten-
to den tak mohli stárci a stárky 
opravdu zahájit hodový týden, a to 

návštěvou přátel v Boleradicích 
v jejich vinných sklípcích.

Od čtvrtka 1. října dopoledne 
pak začala náročná příprava ven-
kovního areálu DTJ. Odpoledne 
vyjeli stárci podporovaní autem 
hasičského sboru pro břízky – máj-
ky na obvyklé místo k trati velké 
ceny. Májky byly dovezeny a slo-
ženy do areálu DTJ.

V pátek 2. října stárci vyrazili 
do Kohoutovic pro hlavní symbol 
hodů, vysoký smrk – máju. Za po-
moci pana Pazourka z Troubska, 
jeho koní a  nezbytného řízení 
dopravy pány hasiči a za zajištění 
bezpečnosti silničního provozu 
městskou policií ve Starém Lískov-
ci ji stárci šťastně dopravili až do 
Starého Lískovce. V pátek odpoled-
ne za velkého zájmu dětí, mládeže 
a dospělých byla mája nazdobena 
a v podvečer ji stárci postavili na 
pozemku před kostelem.

Starolískovecké hody byly v so-
botu 3. října ve 13.00 hodin zahá-
jeny požehnáním hodům a vínu 
v kostele sv. Jana Nepomuckého, 
kde byli stárci přítomni v rouškách, 
které byly ušity speciálně pro tuto 
akci. Požehnání udělil otec Jaro-
slav. Před kostelem předal starosta 

naší MČ Vladan Krásný stárkům 
hodové právo a  v  překrásném 
sobotním počasí začal hodový 
průvod ulicemi Starého Lískovce 
za doprovodu slovácké dechovky 
Hovorané. K průvodu se na jed-
notlivých zastávkách postupně 
připojovaly všechny stárky. Po 
skončení hodového průvodu se 
všichni přesunuli do areálu DTJ, 
který byl připraven tak, aby vy-
hovoval hygienickým předpisům. 
Stoly byly umístěny 2 m od sebe 
a u vstupu byla nachystaná dez-
infekce rukou. V podvečer zača-
lo hodové veselí za doprovodu 
dechové hudby Hovorané. Stárci 
a stárky večer zatančili s velkým 
úspěchem Českou besedu a zpěv 
všech návštěvníků byl slyšet až do 
22.00 hodiny, kdy sobotní akce 
skončila.

Hodové veselí pokračovalo v ne-
děli 4. října dopoledne slavnostní 
mší svatou za účasti krojovaných 
stárků a stárek opět v rouškách. 
Odpoledne od 16 hodin si mohli 
všichni přijít zazpívat a zatančit do 
areálu DTJ s cimbálovou muzikou 
Mladí burčáci z Uherského Hradiš-
tě. S velkým zájmem se čekalo na 
vystoupení dětského souboru. Pod 

vedením Zuzky Jaňurové děti na-
cvičily 4 tance z Brněnska – Chlo-
bivá, Cófavá, Řetázková a Zahrad-
ník a staly se ozdobou nedělního 
odpoledne. Stárci v podvečerních 
hodinách znovu skvěle zatančili 
Českou besedu a ve 22. hodin jsme 
letošní, poněkud netradiční, hody 
ukončili.

Poděkování za pomoc při zajiš-
tění této akce patří Sboru dobro-
volných hasičů ve Starém Lískovci, 
Městské policii ve Starém Lískovci 
a vedení DTJ, kteří nám umožnili 
hody v prostorách DTJ uspořádat.

Na závěr se ještě sluší podě-
kovat všem, kteří pro nás tento 
krásný zážitek, jímž bezesporu 
hody ve Starém Lískovci jsou, 
připravili – zejména Orelské jed-
notě ze Starého Lískovce, která 
za finanční podpory statutárního 
města Brna a městské části Starý 
Lískovec tuto akci uspořádala, dále 
všem stárkům i stárkám, dětem 
a každému, kdo se svou pomocí 
a prací, ale i účastí na letošních 
Starolískoveckých hodech 2020 
podílel.

 Josef Jaňura 
 starosta jednoty 

 Orel Brno Starý Lískovec 

Starolískovecké hody 2020 v rouškách

Ze zápisníku místostarosty
(Dokončení ze str. 1)
Při takto rozsáhlé rekonstrukci 

se totiž nedá vyhnout zvýšenému 
hluku a prašnosti, které obyvatele 
dotčených domů nějaký čas trápí. 
Výsledek ale myslím stojí za trochu 
toho dočasného nepohodlí.

Práce na ZŠ a MŠ Elišky Přemy-
slovny také úspěšně probíhají. 
Dokončují se základy pod novou 
přístavbou a za krátký čas budou 

zahájeny práce na svislých kon-
strukcích. Podrobnější informace 
o výstavbě se dozvíte na druhé 
straně tohoto zpravodaje.

Připraveny jsou další akce, kte-
ré by měly být v krátké době za-
hájeny. Zmínil bych dvě z nich. 
Jedná se o rekonstrukci dalších 
kontejnerových stání na komunál-
ní odpad v sídlištní části Starého 
Lískovce a dále pak vybudování 

nových parkovacích míst na ulici 
U Hřiště. Smlouvy na tyto akce jsou 
podepsány, a tak zahájení prací již 
nic nebrání.

Milí spoluobčané, i přes všechna 
negativa, která se na nás ze všech 
stran každý den valí, vám ještě jed-
nou přeji hodně všeho dobrého. 
Ať vás každý den potká alespoň 
jedna malá drobnost, která vás 
potěší a vykouzlí úsměv na tváři. 

Je pravdou, že nikdy nevíme, co 
nám přinese zítřek, a tak se snaž-
me z přítomnosti, kterou žijeme, 
vytěžit maximum. Samozřejmě 
při dodržování všech pravidel 
a doporučení. 

Přeji vám pevné zdraví a co nej-
více dobrých zpráv.

Váš místostarosta 
Jiří Dvořáček
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Inzerce
 �Opravy, úpravy, přetvarování oděvů. Vltavská 5, termín si zamluvte 
na tel. č. 737 405 554.

 �  Koupím starší rodinný dům nebo i vícebytový dům určený k rekon-
strukci – jsem přímý zájemce. Tel: 601 270 860.

 �  ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněného nábytku a matrací, ÚKLID DOMÁC-
NOSTI,  MYTÍ OKEN  (včetně případného sundání a pověšení záclon), 
ŽEHLENÍ a jiné drobné práce v domácnosti,… to vše Vám nabízí rodinná 
firma A-Z HOSPODYNĚ. Zavolejte nám na 792 466 199 – na všem se 
domluvíme.

 �  Elektrikář Brno Lískovec a okolí, telefon: 731 372 489.
 � SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ, tel. 608 880 107.

 �  MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350Kč/ks, radiátorů, 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

 � Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství, ná-
vrh, realizace na klíč. Tel: 513 034 551, Mob: 704 458 187, e-mail. info@
tbzcentrum.cz, www.tbzcentrum.cz
 �  Vodoinstalatér, tel: 602 861 402.
 �Opravím počítač/seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
 �  Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka skříňky a pracovní desky 
na míru. Vrba 603438707.

Gourmet
Dýňový koláč

Připravte si jednoduchý dýňový 
koláč, který je díky pomeran-

čovému sirupu krásně šťavnatý. 
Navíc dýně Hokkaido mu dodává 
nádhernou barvu. Povrch koláče 
můžete dozdobit jakýmkoliv pod-
zimním motivem. Nechejte koláč 
odpočívat přes noc, ráno bude 
ještě chutnější.
Ingredience: 300 g dýně Hokkai-
do, 250 g hladké mouky, 125 g 
másla, 100 g cukru, 75 g práškové-
ho cukru, 1 ks vanilkového cukru, 
špetka soli, 3 vejce, 1/2 prášku do 
pečiva, 2 pomeranče
Příprava:
1. Dýni umyjte a nakrájejte na kost-
ky o velikosti 2 cm. Kostky vložte 
do hrnce a povařte je ve 100 ml 
vody. Vodu slejte a pomocí tyčo-
vého mixéru dýni rozmixujte.
2. Vyšlehejte měkké máslo s cuk-
rem po dobu 3-4 minut. Vmíchejte 
vejce jedno po druhém. Přidejte 
vychlazené dýňové pyré.

3. Smíchejte mouku s práškem 
do pečiva a promíchejte se směsí 
cukru a vajec.
4. Vymažte koláčovou formu 
máslem a vysypte moukou. Těsto 
naplňte do formy a pečte v pře-
dehřáté horkovzdušné troubě na 
170° C asi 40–45 minut.
5. Nechte koláč mírně vychlad-
nout. Zatím vymačkejte pome-
ranče. Šťávu z pomerančů zahřejte 
s 75 g práškového cukru a 10 mi-
nut povařte.
6. Koláč pomocí špejle propíchejte 
a polijte jej pomerančovým siru-
pem. Nechte vychladnout a pře-
dejte koláč na servírovací talíř.
7. Na koláč položte papírovou ša-
blonu podle vašeho výběru. Může 

to být netopýr, dýně, pavučina 
nebo list. Povrch hustě posypejte 
práškovým cukrem. Opatrně od-
straňte šablonu.
Koláč je také výborný s ochuce-
nou šlehačkou. Vyšlehejte 200 g 
vychlazené smetany, smíchejte 
2 lžičky cukru s ½ lžičkou mleté 
skořice a šlehačku posypte.

Taťana Absolínová

Šikovné ruce Papírová sova

Vyrobila jsem si několik rozto-
milých soviček z bílého papíru. 

Teď se vesele houpou zavěšené na 
větvi ve váze. Do pošmourných 
podzimních dnů pěkná dekorace, 
co říkáte?

Co potřebujete: bílý papír A4, 
tužku, malé nůžky, silnější jehlu 
a bavlněnou nit

Jak na to: sovičky si obkresle-
te na bílý papír. V naznačených 
čarách opatrně nastřihněte. Po 
prostřižení protlačte zobák, oči 
i peří. Sovičky zavěste na pěknou 
bavlněnou nit.

Prostor pro vyjádření 
názoru zastupitelů

Jsme v půlce 
volebního období

Máme za sebou další dva roky 
vládnutí koalice dua Krásný, 

Dvořáček, a kam se naše měst-
ská část za tuto dobu posunula? 
Z mého pohledu opět nikam, na-
opak když se teď procházím Lís-
kovcem a diskutuji s vámi občany, 
tak mi říkáte, že spíše udělala krok 
či dva zpátky. Radnice určitě bude 
tvrdit, že opravila byty, předraženě 
opravila kontejnerové stání a zre-
novovala zázemí ve škole. Která 
městská část však toto neudělala? 
Místo toho, aby se nám tu žilo lépe, 
tak nemáme kde parkovat, zeleň 
nám tu kácí, jak je jim libo. A vrchol 
je, že se musíme každý den brodit 
proudy bahna ze staveniště? Proč 
naše městská část neplní svoje 
povinnosti a nezajistí čistotu v naší 
městské části. Netvrdím, aby si pan 
starosta vzal koště do ruky a šel to 
uklízet, ale aby využil své práva 
a zařídil s firmou, co staví prodlou-
žení šaliny, čistotu v Lískovci! Tedy 
aby aspoň aby něco udělal pro naši 
městskou část, ale to je asi staros-
tovi jedno, když bydlí na druhé 
straně lískovce.

Zastupitel Petr Hudlík

Svůj prostor pro příspěvky za-
stupitelů panu Petru Hudlíkovi 
poskytli nezařazení zastupitelé 
zvolení za hnutí ANO: David Růžič-
ka, Miroslav Plch, Michal Němeček, 
Pavel Šimánek

(Příspěvky zastupitelů neprochá‑
zejí jazykovou korekturou)

TANA

Přeji pěknou zábavu.
Taťana Absolínová 

Dotazy a připomínky ke 
stavbě tramvaje do kam-
pusu může každý občan po-
slat mailem na adresu sa-
linounakampus@dpmb.cz.

Cena kontejnerových stání 
vzešla z výběrového řízení. 
Smlouvy jsou v souladu se 
zákonem zveřejněny v rejs-
tříku smluv. 

(red)

Informace 
pro občany
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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

ODVĚTRÁVACÍ ŠACHTY BEZ BAKTERIÍ A PLÍSNÍ

Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě? Cítíte, co vaří nebo kouří váš soused?

• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín

www.plicedomu.cz

Chcete vidět, jak vypadají vaše odvětrávací šachty?

Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie, plísně, choroboplodné 
zárodky, karcinogeny a podle WHO mohou být příčinou astmatu, 
chronických chřipek, srdečních chorob a dalších onemocnění.

milansz@plicedomu.cz | +420 601 153 200

ORTOPEDIE, REHABILITACE

Tel.: 775 222 925
e-mail: bohunicka@columna.cz 

Adresa: Bohunická 81 (areál Drutěvy)

Optický internet
od netboxu

Nabídka platí pro nové zákazníky do 30. 11. 2020 na prvních 12 měsíců.
Dostupnou rychlost lze ověřit na �  .netbox.cz/mapa-pokryti.

100
Mb/s

Rychlost

350 Kč

100100100

1200
Mb/s

Rychlost

900 Kč

1200120012001200

200
Mb/s

Rychlost

450 Kč

200200200200

600
Mb/s

Rychlost

450 Kč
550 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

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.

Nabídka dovozu obědů 
až do domu/práce

Tel. 723 721 888, 725 741 082 (8.00 –14.00 hodin)
ucetni@rychlik-catering.cz | www.rychlik-catering.cz

 závodní stravování pro firmy
 dovoz obědů jednotlivcům
 rozvoz 5× týdně
 výběr z 5 druhů (i bezmasá a sladká)
 cena od 80 Kč včetně polévky

Jídla jsou uvařena daný den ráno a zatavena 
v jednorázovém obalu.

Jsme na trhu již od roku 1997

Zajistíme prodej nemovitosti 
z pohodlí Vašeho domova

800 800 099

Tel.: +421 601 341 385
E-mail: nabor.brno@mgtindustries.com 

Rosteme a hledáme nové kolegy na pozici

3-směnný provoz a VOLNÉ VÍKENDY 

Nabízíme atraktivní mzdové ohodnocení a 
mnoho dalších výhod a benefitů.

Nástupní bonus 10.000 Kč


