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Vážení spoluobčané, vy-
padá to, že se k dnešní 

zvláštní a zpomalené době 
připojilo i počasí a dle od-
hadů se příroda až o 3 týd-
ny opozdila ve svém pro-
bouzení. A možná se neopozdila, 
ale jen počkala, až opadnou ta 
nejtvrdší opatření a my se budeme 
moci opět vydat na průzkum nejen 
našeho nejbližšího okolí.

Já osobně si například už dlouhá 
léta nepamatuji, že by bylo na prv-
ního máje snadné najít rozkvetlou 
třešeň, pod kterou by bylo možné 
zachraňovat naše drahé polovičky 
před „uschnutím“ prvomájovým 
polibkem. Letos nám příroda 
umožnila potkat rozkvetlý strom 

téměř na každém kroku 
a doufám, že jste toho ná-
ležitě využili.

 Díky procházkám, které 
jste po území Starého Lís-
kovce podnikali, nám při-

cházely různé podněty ke zlepšení 
prostředí naší městské části, za 
které děkuji. Na svých toulkách 
jste si jistě všimli nových hnědých 
kontejnerů určených pro biood-
pad, které v uplynulých týdnech 
rozmístila městská firma SAKO. 
Přímo na těchto kontejnerech je 
uvedeno, jaké odpadové surovi-
ny do nich patří. (Více informací 
najdete i na straně 2.)

Prosím každého z vás, aby třídě-
ní bioodpadu důsledně dodržo-
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val. Závisí na tom řádné a úspěšné 
zpracování vloženého materiálu, 
který by jinak skončil ve spalov-
ně jako běžný komunální odpad, 
namísto v Centrální kompostárně, 
kde jistě udělá více užitku. Dotazy 
a připomínky ke svozu jakéhokoliv 
odpadu nejlépe směřujte přímo na 
společnost SAKO (tel: 800 139 139), 
kde lze také nahlásit např. přeplně-
ný kontejner či nepořádek v okolí 
kontejneru.

Na závěr mi dovolte připome-
nout jeden důležitý svátek, který 
pravidelně připadá na druhou 
květnovou neděli. Ano, mnozí jis-
tě pochopili, že mluvím o Svátku 
matek. Já tento svátek považuji za 
možnost vyjádřit všem maminkám 

velký dík za vše, co pro své děti 
udělaly, dík za veškerou lásku, sta-
rost a i občasná trápení a velkou 
trpělivost. Proto všem maminkám 
všeho věku skládám velký hold 
a moc si přeji, aby si tento svátek 
užily a to nejlépe ve společnosti 
svých dětí a dalších blízkých.

Přeji vám všem krásné jaro 
a hlavně zdraví.

 
Váš starosta Vladan Krásný

  Víte, že:
se jedná o tiskopis, který v klidu vyplníte,
složíte na třetiny a upevníte magnetem 

na vchodové dveře do bytu zevnitř?
se jí říká „domácí verze“ a pomůže 
při příjezdu záchranky, hasičů nebo policie? 
druhý tiskopis přeložíte napůl, vyplníte 
a nosíte v peněžence?
říká se mu „cestovní verze“ a využijete jej 
v lékárně, při očkování a vždy, kdy Vám 
v obchodě či hromadné dopravě nebude
dobře, pro informování zdravotníků?

na dveře ledničky zvenku nebo 

Pro oba tiskopisy (zdarma) se můžete zastavit
na podatelně/ recepci Úřadu městské části
Brno - Starý Lískovec, Oderská 4.
Oba tiskopisy si můžete také stáhnout zdarma 
z webových stránek seniorivkrajich.mpsv.cz.
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Tramvaj do kampusu: tunel ochrání svatá Barbora
Práce na stavbě tramvajové 

trati do bohunického kam-
pusu zdárně pokračují. Po zimě, 
kdy stavaře trápilo nestálé počasí 
a i přes napjatý harmonogram se 
snažili dělat maximum, aby stíhali 
termíny prací, se konečně začalo 
oteplovat. A přesto, že i apríl bývá 
co se týká počasí dost proměnlivý, 
zatím se daří postupovat tak, jak 
je v plánu. Od dubna navíc tunel 
stráží patronka horníků a důlních 
staveb svatá Barbora.

Sochu svaté Barbory, kterou Do-
pravní podnik města Brna umístil 
u portálu vznikajícího tramvajo-
vého tunelu v ulici Netroufalky, 
posvětil brněnský biskup Vojtěch 
Cikrle. Ochraňovat bude nejen 
pracující dělníky, ale i techniky 
a řidiče, kteří budou tunelem nebo 
nad ním projíždět.

Žehnání kapliček a jiných sa-
králních staveb je poměrně běž-
né, socha pro tramvajovou trať 

však od brněnského biskupa po-
žehnání dostala tentokrát vůbec 
poprvé. Sv. Barboru střežící nový 
tunel kolemjdoucí přehlédnou jen 
stěží – váží 120 kilogramů a měří 
90 centimetrů. Během tří měsíců 
ji z italského mramoru z oblasti 
Carrara vytvořili pracovníci Kame-
noprůmyslu Komárek v Letovicích 
ve spolupráci se sochařem Alber-
tem Sotem.

A co se v posledních měsících 
děje na stavbě? Deštivý podzim 
a zima komplikovaly práce na stav-
bě, kdy bylo nutné zajistit téměř 
všechny svahy, aby nedošlo k je-
jich utržení do výkopu. Kvůli one-
mocnění COVID-19 musel zhoto-
vitel řešit i personální zabezpečení 
stavby. I přes tyto nesnáze projekt 
doposud nenabral zpoždění a daří 
se postupovat podle schváleného 
harmonogramu.

Hotové jsou všechny podzemní 
stěny hlavní části tunelu. Na konci 

dubna byla dokončena betonáž 
stropu tunelu. V květnu dělníci 
strop zasypou a prací na povrchu 
bude po zasypání tunelu postup-
ně ubývat. Velká část činností se 
v létě přesune do podzemí, odkud 
se bude vyvážet zemina a připra-
vovat pokládka kolejí. Pro místní 
obyvatele to výhledově znamená 
snížení prašnosti a hluku v oblasti.

Stavební práce se tedy ještě bě-
hem jara přesunou hlavně na oba 
konce tunelu – do oblasti Osové 
a Fakultní nemocnice Brno. Kro-
mě budování portálu tunelu před 
nemocnicí budou práce intenzivně 
pokračovat i v místě konečné sta-
nice tramvají. Práce na výstavbě 
přístřešků a nástupišť budou co 
nejvíce soustředěny do stávajícího 
ostrůvku, aby byla co nejméně 
omezena okolní doprava.

V oblasti zastávky Osová během 
výluky tramvajové dopravy do-
jde k výměně stávajícího kolejiště 
v délce 450 metrů. Současně bu-
dou vybudovány nové zastávky, 
chodníky, schodiště a výtahy.

Hana Tomaštíková, 
tisková mluvčí DPMB

Třiďte rostlinný bioodpad do hnědých popelnic
V dubnu začal na celém území města Brna 

sběr biologicky rozložitelného odpadu. 
Jinak řečeno je to každý odpad rostlinného 
původu, který doma běžně vyprodukujete 
(nejčastěji v kuchyni). Můžete jej ukládat do 

hnědých popelnic, které jsou umístěné ve vy-
braných kontejnerových stáních. Ve Starém 
Lískovci je 36 těchto stanovišť, viz seznam níže. 
Vyvážet se bude každé úterý.

Popelnice na bioodpad nebudou primárně 

sloužit pro sběr zahradního odpadu, pro ten 
jsou v Brně k dispozici sběrná střediska odpadu 
či sběrové víkendy během vegetačního období, 
kdy bioodpad ze zahrad lze ukládat do přistave-
ných velkoobjemových kontejnerů.  SAKO Brno

 – V druhé polovině června se plánuje otevření ulice U Penzionu. Při 
jejím otevření bude zrušen provizorní průchod stavbou a bude 
obnoven chodník v ulici.

 – Uzavírka naopak čeká od 1. 7. ulici Okrouhlou u zastávky Osové, kte-
rá zůstane pro dopravu neprůjezdná trvale a stane se z ní pěší zóna.

 – V minulém týdnu byl uzavřen provizorní chodník od parkoviště Vl-
tavská nad ulicí Okrouhlá a místo něj je v provizorním stavu obnoven 
hned vedlejší chodník přes Mikuláškovo náměstí od domu č. 10, 
který je přímo nad sběrným dvorem a směřuje k točně trolejbusu.

 – Během letních prázdnin budou odstraněny provizorní mosty v ulici 
Jihlavská a provoz zde bude v celé šířce obnoven.

Bosonožská 9 Labská 21 U hřiště 13

Dunajská 1 Labská 3 U hřiště 21

Dunajská 17 Mikuláškovo nám. 1 ulice Kosmonautů 1

Dunajská 35 Mikuláškovo nám. 13 ulice Kosmonautů 17

Irkutská 2 Mikuláškovo nám. 5 ulice Kosmonautů 23

Karpatská 3 Oderská 6 ulice Kosmonautů 4

Klobásova x Točná Sevastopolská 1 U pošty 12

Klobásova 5 Sevastopolská 11 U pošty 3

Klobásova 79 Sevastopolská 6 Valašská 3

Krymská 9 Sevastopolská 9 Vltavská 3

Kurská 4 Šoustalova 61 Vltavská 5

Kyjevská 17 Točná x Malostranská Vltavská 9
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S přírodou v harmonii v MŠ Labská

Rekonstrukce ZŠ Elišky Přemyslovny spěje do finální fáze

Enviromentální vzdělávání, vý-
chova a osvěta je jeden ze stě-

žejních pilířů naší MŠ. Snažíme se 
dětem předat prvky zodpovědné-
ho chování k přírodě. Zapojujeme 
se do různých aktivit určených ke 
zvýšení kvality životního prostředí 
a kvality života. Šetření energiemi, 
vodou, třídění papíru a ukládání 
bioodpadu ze školní kuchyně do 
kompostéru je pro nás a naše děti 
už samozřejmostí. A právě zpra-
covávání zbytků jídla, které tvoří 
v „běžném“ světě asi 40 % všech 
„směsných“ košů a popelnic pu-
tuje do spaloven nebo na skládky, 
kde hnije a jedovaté plyny a výlu-
hy z něj zamořují ovzduší i krajinu, 
jsme chtěli povýšit na další level 
v podobě vermikompostování.

Při vermikompostování se vyu-
žívá schopností kalifornských ží-
žal přeměňovat rostlinné zbytky 

na velmi kvalitní organické pev-
né hnojivo – tzv. vermikompost 
a také tekuté hnojivo – tzv. žížalí 
čaj. Bioodpad s dětmi vkládáme 
do speciální nádoby zvané vermi-

kompostér (ten náš je od českého 
tvůrce Jiřího Pelcla), který máme 
umístěný přímo ve třídě, a jenž 
jsme společnými silami založili. 
Žížaly jsou živí tvorové, a proto 

k jejich chovu přistupujeme zod-
povědně. Jejich pohodlí je pro 
nás velmi důležité, a proto jsme 
pečlivě nastudovali, co mají rády 
a co jim naopak škodí.

Dozvěděli jsme se, že milují 
zbytky ovoce, zeleniny, skořáp-
ky od vajíček, čajové pytlíky, listí, 
trávu, tmu, dostatečnou vlhkost 
a teplotu okolo 20 stupňů Celsia. 
Naopak se jim nelíbí zbytky masa, 
mléčných výrobků, tuky, hlína. Půl 
kila žížal zkonzumuje za den okolo 
čtvrt kilogramu odpadu, což je 
zhruba množství, které vyprodu-
kuje čtyřčlenná rodina za den.

Až se ve školce žížaly pořádně 
zabydlí, začnou produkovat výše 
zmíněný žížalí čaj a vermikompost, 
což ocení hlavně rostliny v MŠ 
a v naší přírodní zahradě.

Barbora Svitáková, MŠ Labská

Loni v létě začala velká rekonstrukce a dostav-
ba části základní školy Elišky Přemyslovny. 

Dočkají se tam nové tělocvičny, nad ní navíc 
rostou i dvě další patra s učebnami a kabinety. 
Stavební práce od léta už výrazně pokročily. 
A co se událo od listopadu, kdy jsme o stavbě 
informovali naposledy?

V průběhu podzimu a zimy byla vyzděna všech-
na tři nadzemní podlaží a na ně navázalo usazení 
monolitických železobetonových konstrukcí stro-
pů a střechy budovy. Poté jsme uzavřeli objekt 
a přesunuli se s pracemi převážně dovnitř.

Prováděly se jádrové omítky zdiva, rozvody 
zdravotechniky a vytápění objektu, klimatizace, 
elektroinstalace, rozvody pro datové a zabez-
pečovací sítě a jejich postupné napojování na 
rozvody ve stávající části objektu školy.

Přerušená výuka dětí z důvodu pandemie 
sice rozhodně není příjemná věc, nicméně díky 
tomu jsme mohli dělat bourací práce ve stáva-
jícím objektu ZŠ, aniž bychom rušili vyučování.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám le-
tošní zimy nebylo možné provádět některé 
(zejména venkovní) práce naplánované na únor 
a březen, tudíž jsme s jejich realizací počkali 

až na duben. Konkrétně to byly izolační práce 
na střešním plášti, zateplení spodní stavby, 
pokládka drenážního systému kolem základů 
a zásyp podzemního podlaží budovy. V dubnu 
jsme rovněž usadili okna a smontovali skelet 
sádrokartonových konstrukcí.

Ke specifikům této stavby patří, že dochází 
k napojení nového objektu na objekt, který 
je už více než 80 let starý a v průběhu času 
prošel různými stavebními úpravami. Proto je 
občas nutné řešit některé detaily navazujících 
konstrukcí, které byly z objektivních důvodů 
při tvorbě projektové dokumentace skryty. Ale 
tyto problémy se díky spolupráci technického 

dozoru investora, autorů projektu i nás jako 
realizační firmy daří řešit za pochodu a ve větší 
míře nijak neovlivňují průběh prací.

Pokud se nenaskytnou nějaké nepředvídané 
okolnosti (což si nepřejeme), bude objekt po 
stavební stránce připraven v první polovině 
měsíce srpna k předání uživateli.

Závěrem bych chtěl poděkovat obyvate-
lům Starého Lískovce, žákům a jejich rodičům 
a zejména zaměstnancům ZŠ za jejich vstřícný 
přístup a shovívavost, kterou projevují vůči 
stavebnímu ruchu a omezením v okolí stavby.

Jaroslav Cmol, stavbyvedoucí
společnost První KEY ‑STAV
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Moje bezpečná adresa – 
soutěž pro vás

Vyřešte s dětmi detektivní případ ztraceného čmeláka

Konkurz Brněnského 
dětského divadla

Staňte se dobrovolníkem

Zapojte se do soutěže o prak tické dárky a odpovězte na 
soutěžní otázku.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 3:
Bezpečnostní fólie na skla výrazně zvyšují odolnost skleněných 
výplní oken a dveří. Víte, v kolika třídách odolnosti, se bezpeč-
nostní fólie vyrábí, a jak lze dosáhnout vyšší třídy odolnosti?

Odpověď zašlete do 14 dnů na Preventivně informační oddělení 
Městské policie Brno na adresu: Luboslav.fiala@mpb.cz. Správné 
odpovědi budou slosovány a výherci informováni o výhře a způsobu 
jejího předání. Vyhrát můžete praktické dárky pro údržbu bytu, knížku 
příběhů TŘETÍ STRANA BARIKÁDY, a užitečnou brožurku ZÁKLADNÍ 
DOPORUČENÍ pro bezpečné bydlení.

Správné odpovědi na soutěžní otázku najdete v příštím čísle zpra-
vodaje, nebo na webových stránkách Městské policie Brno: https://
www.mpb.cz/doma ‑neni ‑nuda/pro ‑seniory/.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Uzamykatelná okenní klika brání otevření vedlejšího okna přes ventilaci 

a současně plní funkci dětské pojistky.  Stejnou funkci plní i u dveří na 
balkón nebo terasu. K zabezpečení oken můžete využít i přídavné okenní 
zámky, závory a pojistky, které v kombinaci s bezpečnostními fóliemi na 
sklo výrazně zvýší bezpečnost vašeho domova.

Jaká tajemství ukrývá svět pod stébly trávy? Co je to brou-
koviště, kolik nalétají včelky, než vznikne sklenice medu, kdo 
je „kukačka“ mezi motýly nebo jak vlastně dýchá potápník? 
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 
připravila dobrodružně -naučnou online hru v přírodě, díky 
které se dozvíte spoustu zajímavostí z podivuhodného 
světa hmyzu!

Venkovní online hru nachystala 
Lipka ve spolupráci s Crypto-

manií místo tradičních oslav Dne 
Země na Kraví hoře. Jejím cílem 
je zábavnou formou upozornit 
na ubývání hmyzu z naší krajiny. 
A jelikož jsme mysleli na všechny, 
dá se hrát rovnou ve dvou vari-
antách: pro malé děti i zkušené 
detektivy. Potřebujete jen chytrý 
telefon, datové připojení a chuť 
zkoumat tajemství přírody!

Menší děti do 10  let si užijí 

Dobrodružství v říši hmyzu. Při 
návštěvě v  laboratoři omylem 
vypijí zmenšovací lektvar a  jen 
s pomocí broučích přátel můžou 
zjistit, jak se zase zvětšit. Trávník 
je jako džungle a brouci jsou velcí 
jako sloni. Aby děti získaly surovi-
ny na zvětšovací lektvar, musí se 
nejprve osvědčit v hmyzí říši, zažít 
na vlastní kůži, co to obnáší být 
hmyzem, navštívit různé hmyzí 
rodiny a splnit zadané úkoly.

Na větší školáky čeká detektivní 
případ ztraceného čmeláka Ztratil 
se bombus. Z louky za vesnicí ná-
hle zmizeli čmeláci a nikdo neví 
proč. Místní entomologická spo-
lečnost proto povolala na pomoc 
mladé detektivy. Ti musí sesbírat 
informace a důkazy, stanovit po-
dezřelé a zjistit, kam se čmeláci 
poděli. Přidáte se k nim?

Konkurz Brněnského Dětské-
ho Divadla (BDD) se uskuteční 

v neděli 23. května 2021 od 9 do 
16 hodin v prostorách sálu/ auly 
Gymnázia Matyáše Lercha, Žižko-
va 55, Brno. Konkurzu se mohou 
zúčastnit děti s různými zájmy ve 
věku od 8 do 16 let, resp. mládež 
do 18 let.

Přihlásit se k účasti na konkur-
zu a další informace lze získat na 
e -mailové adrese: detskedivadlo-
-brno@seznam.cz nebo telefonic-
ky na čísle 603 584 610. Základní 
informace o práci BDD najdete 
také na www.brdd.cz.

BDD je dětský divadelní soubor, 
který se ve všech oblastech své 
výchovně umělecko -dramatické 
činnosti zaměřuje na aktivní za-
pojení dětí různého věku již od 
samého počátku přípravy každé 
jednotlivé divadelní inscenace. 
Děti, které konkurzem úspěšně 
projdou, se mohou již zúčastnit 
Letního soustředění BDD 2021 
v termínu od 7. 8. do 21. 8. 2021.

Zajímá vás, jak se můžete stát 
dobrovolníky během součas-

né covidové krize, ale i mimo ní? 
Jak se zapojit v letních měsících? 
Možností je spousta, jenom si vy-
brat. Regionální dobrovolnické 
centrum Jihomoravského kraje 
DC67 zve na Dny otevřených 
dveří, které se budou konat 11. 5. 
a 17. 6. , kdy se vždy v 18.30 může-
te připojit k on -line setkání a zjistit 
kde a jak je v možné se zapojit 
jako dobrovolník v Brně a v Jiho-

moravském kraji. Představíme jak 
možnosti aktuální krizové pomoci, 
tak dlouhodobé dobrovolnické 
projekty, ale také zajímavé letní 
dobrovolnické akce. Veškeré in-
formace najdete na www.dc67.cz, 
https://www.facebook.com/dobro‑
volnickecentrum67.

Podrobnosti a instrukce k obě-
ma hrám najdete na www.lipka.
cz/zahmyzem. Start je na koneč-
né tramvaje č. 4 u parku na Kraví 
hoře. Na pátrání v hmyzí říši byste 
si měli vyhradit aspoň dvě hodiny 
času kdykoliv od 22. dubna po celý 

další rok. Všichni hráči se můžou 
těšit na malou odměnu a prvních 
300 úspěšných řešitelů navíc čeká 
speciální bonus z tvorby Edičního 
centra Lipky.

Zuzana Slámová, Lipka
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Inzerce
 � Koupím nafukovací hračku mimoně na dálkové ovládání, 
výška asi 80 cm, i poškozeného. Tel. 777 970 938.

 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skříňky a pracovní 
desky na míru. Vrba 603 438 707.

 �  ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněného nábytku a matrací, ÚKLID 
DOMÁCNOSTI, MYTÍ OKEN  (včetně případného sundání a po-
věšení 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.

 �  DOUČÍM ITALŠTINU! Chcete se naučit zábavnou formou ital-
štinu a dozvědět něco nového o Itálii? Možná i výuka online: 
Whats App, Viber, nebo to co Vám vyhovuje. Tel: 777 595 892.

 � 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

 � Vodoinstalatér, tel.: 602 861 402.

 �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, 
email: info@tzbcentrum.cz; www.tzbcentrum.cz 

Snadný a  nejúžasnější čoko-
ládový dort je tady. Vlhká, 

čokoládová dokonalost s mnoha 
variantami zdobení.

Ingredience:
200 g hladké mouky, 200 g kru-
picového cukru, 1 čajová lžička 
kypřícího prášku, ½ čajové lžičky 
jedlé sody, 40 g černého kakaa, 
špetka soli, vanilkový cukr, 180 g 
másla pokojové teploty, 2 velká 
vejce, 1 kelímek (180 g) zakysané 
smetany.

Postup:
1. Předehřejte troubu na 180 °C. 
Dortovou formu vymažte máslem 
a vysypte moukou.
2. V míse ušlehejte vejce, máslo 
a cukr. Přidejte kyselou smetanu 
a šlehejte střední rychlostí, dokud 
není těsto hladké.
3. K těstu přidejte předem smí-
chanou mouku s cukrem, kakaem, 
jedlou sodou, práškem do pečiva, 
solí a vanilkou.
4. Míchejte pár minut, dokud ne-
získáte hustou a hladkou hmotu.
5. Vložte těsto do dortové formy 
a pečte 40–45 minut, dokud špejle 
zapíchnutá do středu není suchá.
6. Upečený dort nechejte ve formě 
15 minut a poté vyjměte z formy 
a  nechejte na mřížce zcela vy-
chladnout.

Tento základní korpus má mnoho 
variant zdobení. K mým oblíbe-
ným patří pomazaný jahodovou 
marmeládou s kopcem šlehačky 
a  dozdobený jahodami. Druhá 
a také moc dobrá je varianta s po-
merančovou marmeládou a čoko-
ládovou polevou.
Tak si to užijte!

Taťana Absolínová

Co tak letos přeměnit svůj balkon na 
voňavou bylinkovou zahrádku? Venku 

je sice ještě chladno, ale paprsky sluníčka 
už pomalu zahřívají prázdné truhlíky a kvě-
tináče. V obchodech se objevují sazenice 
a lákavé obaly s různými semínky. Je tře-
ba naplánovat výsadbu. Existuje spousta 
informací o tom, jak pěstovat květiny na 
balkoně, ale co bylinky?
Jak na to:
1. Na dno truhlíku nasypte 4 cm hrubšího 
písku nebo keramzitu na drenáž.
2. Naplňte truhlíky kvalitní zeminou urče-
nou k pěstování bylin.
3. Při výsadbě jakékoli bylinky se ujistěte, 
zda snáší stejné podmínky (zavlažování, 
potřeba sluníčka a druhu zeminy). Další 
věc, kterou je třeba vzít v úvahu, je výška 
bylin (například levandule potřebuje velký 
květináč).
4. Velmi dobře se spolu snáší středomořské 
byliny. Například šalvěj, tymián, rozmarýn, 
oregano nebo levandule mají rády sušší 
půdu. Společný truhlík s vlhčí půdou může 
mít estragon, koriandr, meduňka, bazalka 
a petržel. Taková máta potřebuje pro svoji 
rozpínavost svůj vlastní truhlík.
5. Bylinky mají rády teplo a slunečno! Pokud 
chcete opravdu velkou sklizeň, musí mít 
alespoň 6 hodin plného slunce denně.
6. Nezapomeňte bylinky jednou za čtrnáct 
dní pohnojit. Používejte organická nebo po-
malu uvolňující hnojiva určená pro bylinky.
7. Kontrolujte neustále půdu, zda je dosta-
tečně vlhká. V létě stačí zalévat jednou den-
ně a v chladnějším počasí každý druhý den.
8. Bylinky budou růst rychleji a budou mít 
více listů, pokud je budete často prořezávat.

Takže teď, když víte, jak bylinky pěstovat, 
je čas si vyhrnout rukávy a jít sázet.

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Bylinky na balkoně

Gourmet
Čokoládový dort

Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů

Rovnější mezi rovnými

Jelikož jsem se na minulém zastupitelstvu nedostalo odpo-
vědí, tak mi dovolte se obrátit na Vás. Na úvod mi dovolte 

poděkovat kolegům ze zastupitelstva za poskytnuté znaky, 
protože prostor pro vyjádření názorů zastupitelů a informace 
z činnosti radnice nejsou důležité, a my tak musíme skládat 
znaky abychom mohli publikovat smysluplný článek. Proč jsou 
důležitější recepty na koláče než publikování závěrů z rady, čí 
zastupitelstva městské části? Věděli jste, že úvodníky starosty 
a místostarosty vůbec neschvaluje redakční rady, a navíc pro 
ně neplatí uzávěrka? Proč u těchto úvodníků nejsou dopsané 
poznámky o tom, kdo poskytnul znaky? Zřejmě nejsme si 
všichni tak úplně rovni. Velice doufám, že soudní jednání, které 
nyní probíhá, narovná prostředí na radnici a posune ho zpět 
do porevoluční demokratického prostředí.

Zastupitel Petr Hudlík
(Svůj prostor pro vyjádření panu Hudlíkovi poskytli nezařazení 

zastupitelé zvolení za hnutí ANO.)
Příspěvky zastupitelů neprocházejí jazykovou korekturou.

Jednání o žalobě pana Hudlíka proběhlo na Městském 
soudě Brno dne 4. 5. 2021. Žaloba pana Hudlíka byla za-
mítnuta v plném rozsahu.

Redakční rada Starolískoveckého zpravodaje
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CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?
Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě? Pravděpodobně máte hrubé nánosy nečistot 
a mastnot v odvětrávací šachtě.

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

před

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme kamerou zadarmo. 

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

po

+420 601 153 200

www.plicedomu.cz

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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klvana-interier.cz

Návrhy
interiérových
designérů

Výroba
nábytku
na míru

Rekonstrukce
a realizace interiérů 
bytů a domů

RYCHLÁ A KVALITNÍ

REKONSTRUKCE
JAKO ZE SNU

Bubeníčkova 38, 615 00 Brno

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.

Gardentech s.r.o., Brno-Černovice, Mírová 15
tel.: 548 531 294, www.gardentech.cz

Ceny jsou pouze doporučené včetně DPH. Akce platí do 16. 6. 2021. 
Odpovědnost za tiskové chyby vyloučena. Společnost Husqvarna 
neustále provádí vývoj výrobků, a proto si vyhrazuje právo změnit design, 
specifi kace a vybavení bez předchozího upozornění. Husqvarna je 
registrovaná ochranná známka. 
Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). Všechna práva vyhrazena.

Navštivte naši prodejnu:

PROFESIONÁLNÍ VÝKON 
BEZ HLUKU A EMISÍ

JARNÍ
AKCE

HUSQVARNA 520iLX
Tento vyžínač se vyznačuje vynikající ergonomií a vyvážeností, 
strunovou hlavou otočnou oběma směry a odolným bezkartáčovým 
motorem.
■ Hmotnost 2,85 kg bez akumulátoru, 

průměr sečení 40 cm, nastavitelná rukojeť, 
savE™ pro maximální provozní dobu.

Akční cena: 7 999 Kč

Běžná cena: 8 499 Kč

HUSQVARNA 520iHE3
Vysoce efektivní tyčový plotostřih. Žádné přímé emise, nízká 
hlučnost a nízké vibrace znamenají nejlepší možné pracovní 
podmínky. Komfortní nastavení úhlu střihací hlavy. Odolné vůči 
vlivům počasí (IPX 4).
■ Hmotnost 4,15 kg bez akumulátoru, 

4 000 střihů/min., střihací lišta 55 cm, 
dosah 3,5 m, přepravní režim, 
savE™ pro maximální provozní dobu.

Akční cena: 10 499 Kč

Běžná cena: 10 999 Kč
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