
Den „D“ konečně nastal: tolik 
školou povinných dětí se na 

něj těšilo. A je to tady. Prázdniny 
začaly! Celé dva měsíce bez škol‑
ních povinností, sladkého nicne‑
dělání. Moc to všem dětem i jejich 
pedagogům přeji, ale přiznávám, 
že i trošku závidím. Opravdu jen 
malinko. Každý věk přináší své. 
Vzpomínám na dobu školních let 
velmi rád a s vděčností.

Sluší se zde poděkovat všem 
učitelům a těm, kteří se ve školním 
roce starali o naše děti, o jejich 
vědomosti a dovednosti. Moc vám 
děkujeme za vaši trpělivost, za vaši 
nelehkou práci, které si velmi vá‑
žíme. A dětem také děkujeme za 
jejich píli a ochotu dnes a denně 
vstřebávat nové a nové informace, 
kterých je mnohdy opravdu hod‑
ně. Teď si můžete odpočinout a na‑
čerpat nové síly do dalších dnů. 
Moc všem žákům také blahopřeji 
k jejich vysvědčení. Jsou obrazem 
toho, jak kdo pracoval a jak se kdo 
snažil. Jistě jsou plné dobrých zná‑
mek a pochval. A jestli tomu tak 
není, nevěšte hlavu: po prázdni‑
nách začíná vše znovu, a když se 
budete o trošku více snažit, jistě 
i to vysvědčení bude lepší.

My ostatní, kteří prázdniny ne‑
máme, čekáme na to, až školní 
lavice osiří. Pak se totiž můžeme 
pustit do všeho nového, co pro 
školy připravujeme. Dočíst jste se 
o tom mohli v minulém zpravodaji. 

Tak jen pro připomenutí uvádím, 
že na ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 
proběhne rekonstrukce sociálního 
zařízení, ZŠ Bosonožskou čeká re‑
konstrukce školní kuchyně a vnitř‑
ních počítačových rozvodů. Na ZŠ 
Labské dojde také k rekonstrukci 
vnitřních počítačových rozvodů, 
k rekonstrukci speciálních učeben 
a k nákupu nového počítačového 
vybavení. Také se bude rekonstru‑
ovat krček mezi EKO gymnáziem 
a ZŠ Labská. Není toho málo a nu‑
dit se opravdu nebudeme. Projek‑
tů, které máme připravené a kte‑
ré začneme v nejbližších dnech 
realizovat, nebo jsou již v běhu, 
je tolik, že mám vážné obavy o je‑
jich dokončení v tomto volebním 
období, které nám začátkem říj‑
na končí. Týkají se jak veřejných 
prostranství, např. nová kontej‑
nerová stání nebo rekonstrukce 
prostoru za MŠ Bosonožská, tak 
také bytových domů, např. opra‑
va zateplení nebo rekonstrukce 
rozvodů elektřiny ve společných 
prostorách obecních domů s ná‑
slednou výmalbou.

Pravidelně vás informuji o tom, 
co se v naší městské části připra‑
vuje, kde se co buduje. Nyní bych 
vám rád oznámil, že jsme začátkem 
června dokončili jeden významný 
projekt, který sice byl realizován na 
pozemku základní školy, ale který 
snad poslouží široké veřejnosti: 
nové školní hřiště na ZŠ Bosonož‑
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ská. Nákladem asi 12 mi‑
lionů korun vzniklo nové 
fotbalové hřiště s umě‑
lým povrchem, atletický 
ovál, běžecké dráhy pro 
sprint, doskočiště pro 
skok daleký, místo pro 
vrh koulí a také dvě hřiště 
pro míčové sporty jako je např. bas‑
ketbal, volejbal nebo tenis. Více 
se do daného prostoru nevešlo. 
Vzniklo opravdu krásné a funkční 
hřiště, kde si na své přijde každý. 
Chtěl bych poděkovat všem, kteří 
se jakýmkoli způsobem zasloužili 
o zdárný průběh tohoto projektu. 
Především Odboru školství, mláde‑
že a tělovýchovy Magistrátu města 
Brna za finanční dotaci, realizační 

firmě za perfektní práci 
a všem ostatním za jejich 
vynaložené úsilí. Vzniklo 
totiž něco, co se hned tak 
nevidí a na co jsme nále‑
žitě hrdí.

Milí přátelé a sousedé, 
nastává doba prázdnin 

a  dovolených. Přeji vám všem 
mnoho krásných dní a zážitků. Přeji 
vám, abyste si dokázali odpočinout 
a hodit všechny starosti za hlavu. 
Ať se vám vyhýbají všechny nepří‑
jemnosti a užijete si jen to dobré. 
A až dny volna skončí a vy se vrátí‑
te ze svých cest, ať se s radostí sobě 
vlastní vrhnete do zdolávání všech 
výzev, které na vás čekají.

Váš místostarosta Jiří Dvořáček
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Starolískoveckou Superstar vyhrála Tereza Mráčková

Lískovecké trávníky chytají hluk i prach. Kosíme je šestkrát ročně

Letní počasí plné slunce a tepla do‑
provázelo pěveckou soutěž Starolís‑
kovecká Superstar. Letošní ročník se 
konal 21. června na Vícegeneračním 
hřišti Bosonožská a krásný teplý den 
přilákal spoustu nadaných zpěváků 
i nadšených diváků.

Starolískoveckou Superstar roku 2018 se 
stala Tereza Mráčková ze třetí třídy ZŠ Bo‑

sonožská, na stříbrné příčce se umístil Jakub 
Černý ze šesté třídy ZŠ Labská a třetí nejlep‑
ší zpěv porota přisoudila Tereze Doležalové 
z osmé třídy ZŠ Bosonožská. Souboj talentů 
to byl napínavý a jako každý rok jej hodnotili 
odborníci na slovo vzatí. Letos v porotě zasedla 
například zpěvačka, herečka a šansoniérka 
Jana Musilová, zpěvák a šiřitel brněnského 

hantecu Honza „Žanek“ Hlaváček, zpěvák Filip 
Zeiner, zpěvačka Zuzana Němečková, nebo 
místostarosta Starého Lískovce Jiří Dvořáček.

Všem talentovaným účastníkům moc děku‑
jeme za odvahu zazpívat na veřejnosti a potěšit 
svým hlasem všechny přihlížející. Přejeme jim 
do budoucna mnoho hudebních úspěchů. 
Máme radost, že se akce už několik let těší ob‑
libě a že se na ní setkávají děti, dospělí i známé 
osobnosti. (red)

Městská část Brno ‑Starý Lískovec má 
ve své správě více jak 320 tisíc metrů 
čtverečních ploch trávníků veřejné 
zeleně. Jedná se o pozemky ve vlast‑
nictví obce Statutárního města Brna. 
Většinou jsou to trávníky nacházející se 
mezi domem a nejbližším chodníkem. 

Dalším velkým správcem tzv. silniční zeleně 
je společnost Brněnské komunikace, a. s., 

která plochami navazuje mezi chodníkem a vo‑
zovkou či parkovištěm. Správcem trávníků ve 
Starém Lískovci jsou i Dopravní podnik města 
Brna, a. s. a Odbor správy majetku Magistrátu 
města Brna. A nezapomeňme na další vlastníky 
rádoby veřejné zeleně, a to Českou republiku, 
zast. Úřadem pro zastupování ve věcech ma‑
jetkových, a zejména pak Povodí Moravy, s. p.

Povodí Moravy je vlastníkem potoka Leskava 
a také jeho břehů, na kterých provádí pokos 2× 
ročně. Na údržbu potoka a břehů se snáší opa‑
kovaně kritika směrem k úřadu městské části. 
Bohužel vedení městské části či úřad městské 
části nemá žádnou možnost, jak nařídit vlast‑
níkovi, kdy a kolik pokosů má ročně provádět. 
Přesto vedení radnice a úředníci nesložili ruce 

v klín a s dotazy, připomínkami a stížnostmi se 
na Povodí Moravy ve věci údržby břehových 
porostů obrací.

Starý Lískovec má na údržbu „svých“ trávníků 
resp. veřejné zeleně od roku 2014 uzavřenou 
smlouvu s firmou FALKY, spol., s. r. o. Jistě si 
mnozí z Vás pamatují, jak bylo v roce 2013 těžké 
vysoutěžit dodavatele této veřejné zakázky, 
protože o ni nebyl z řad podnikatelů v této 
oblasti zájem. Veřejná zakázka se vypisovala 
natřikrát a do třetice všeho dobrého se našly 
3 firmy, které nabídku podaly a mohlo tak být 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných 
zakázek vybráno.

Uzavřenou smlouvou o dílo je stanoveno 
6 pokosů trávníků ročně, zpravidla od květ‑
na do října. Ovšem počet pokosů se provádí 
i s ohledem na aktuální vývoj počasí, protože 
mnoho z vás si dříve stěžovalo na neustálé pro‑
vádění pokosu. Proto se při suchém a horkém 
počasí snažíme pokosy redukovat, abychom 
nesnižovali kvalitu životního prostředí v obci 
a nekosili zbytečně nenarostlou trávu. Trávníky 
totiž plní nezastupitelnou funkci při snižování 
prašnosti a hlučnosti, poutají plynné exhala‑
ce, zvyšují vzdušnou vlhkost, regulují tepelný 
režim, podílí se na koloběhu kyslíku v ovzduší 

(1 ha trávníku vyprodukuje za rok tolik kyslíku, 
kolik je spotřeba k dýchání 10 lidí), poutají vodní 
srážky a zamezují erozi půdy.

Při údržbě trávníků se pracuje s živým or‑
ganismem – trávou, bylinami, a údržba závisí 
na aktuálním stavu počasí. Proto je tento živý 
organismus, stejně jako člověk, nevyzpytatelný. 
Tak jako například letos na jaře: suché období 
bez srážek, růst trávy začal pozvolna a nebylo 
tedy nutné hned sotva čerstvě rašící trávu kosit. 
Poté stačilo pár dnů deště, nástup tepla a bylo 
zaděláno na stížnosti, proč nekosíme. Ale my 
kosíme, jenže po tak rychlém nástupu vzrůstu 
trávy, i když víme, že toto nastane, nelze okamži‑
tě vyjet do ploch – musíme čekat na jejich obe‑
schnutí, aby mechanizace nerozjezdila půdu.

Dovolte, abych Vás ještě informovala, že Sta‑
tutární město Brno vydalo od letoška novou 
„Koncepci správy, údržby a rozvoje veřejné ze‑
leně na území statutárního města Brna“. O této 
koncepci již Statutární město Brno informovalo 
v dubnovém vydání Brněnského Metropolitanu, 
cituji slova náměstka primátora, pana Andera: 
„Podle ní teď nastavujeme pravidla pro správce, 
abychom se už nemuseli setkávat s naholo vy‑
sekanými suchými trávníky, ze kterých se práší.“

 Mgr. Jarmila Kaplanová, OVš 
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Mladé hody ozdobily kroji Starý Lískovec

Svůj den přišlo oslavit 132 dětí

Při svátku patrona našeho 
kostela sv. Jana Nepomucké‑

ho se ve Starém Lískovci konají 
dvoudenní hody. Letos to byly již 
devatenácté hody, které organi‑
zuje Orel – jednota Starý Lískovec, 
a tentokrát veškeré hodové veselí 
hostil krásný venkovní areál DTJ na 
Klobásově ulici. Zázemí pro nácvi‑
ky folklorního tanečního kroužku 
dětí a také pro stárky jsme našli 
v budově ZŠ Elišky Přemyslovny. 
O výuku Slezské besedy stárků se 
postaral Mirek Kroutil z Omic. Děti 
z orelského tanečního kroužku na‑
cvičovaly Slováckou besedu pod 
vedením Zuzky Jaňurové. Hlavním 
stárkem letošních hodů byl zvolen 
Petr Novotný a hlavní stárkou Te‑
rezka Břicháčková.

Hodové veselí začalo jako kaž‑
dý rok už týden před samotnými 
hody. Nejdříve stárci poctili ná‑
vštěvou obec Boleradice a jejich 
vinné sklípky, kde si vybrali zásoby 
vína na další dny. Hodový program 
pak odstartoval předhodovou 
zábavou, kterou jsme uspořádali 
za účasti místní skupiny Eu!burg 
v sokolovně ve Starém Lískovci.

Hlavní hodový týden odstar‑
toval středečním „žádáním“, kdy 
každý stárek žádá rodiče své stárky 
o povolení účasti jejich dcery na 
hodech. Někdy po smlouvání, jin‑
dy po splnění zadaných úkolů, ale 
nakonec přece jen dali rodiče svým 
dcerám souhlas, a tak se letos sešlo 

všech 17 párů. Ve čtvrtek odpoled‑
ne vyjeli stárci pro břízky – májky 
do lesů u Ostrovačic. V pátek ráno 
vyrazili stárci na voze taženým koň‑
mi pro hlavní symbol hodů, vysoký 
smrk – máju. Za pomoci SDH Starý 
Lískovec a za podpory městské po‑
licie ji stárci bezpečně dopravili do 
Starého Lískovce. Mája byla tažena 
koňským spřežením pana Rudolfa 
Pazourka z Troubska. V pátek odpo‑
ledne za velkého zájmu dětí, mlá‑
deže i dospělých byla nazdobená 
mája vztyčena nedaleko kostela.

Starolískovecké hody byly ofici‑
álně zahájeny v sobotu 19. května 
odpoledne požehnáním hodům 
a vínu v kostele sv. Jana Nepomuc‑
kého. Před kostelem předal staros‑
ta naší MČ Vladan Krásný stárkům 
nové hodové právo. Průvod začal 
pod zamračenou oblohou, ze které 
se za malou chvíli spustil déšť, ale 

První červnovou sobotu se před 
hasičskou zbrojnicí a v ulicích 

Malostranská a Točná konala osla‑
va Dne dětí, kterou uspořádaly 
tradičně spolupracující spolky ve 
Starém Lískovci Orel Starý Lískovec 
a SDH Starý Lískovec. Akce odstar‑
tovala před hasičskou zbrojnicí. Na 
rohu ulice Točné a Malostranské 
byl start a cíl „Orelské stezky“. Děti 
pokračovaly po ulici Malostranské, 
kde je čekaly různé úkoly – stavění 
věže z kostek, trasa s pingpongo‑
vým míčkem na lžičce, skákání 
v pytli a lukostřelba. Na závěr Orel‑
ské stezky v ulici Točné čekala děti 
střelba ze vzduchovky.

Hasiči připravili pro děti malová‑
ní křídou na silnici a před hasičkou 
probíhalo hašení domečku, mo‑

tání hadice a prohlídka hasičské 
techniky, která děti velmi zajímala. 
V areálu hasičky připravili požár‑
níci i další soutěže jako přechod 
přes lanovou dráhu, slalom a hod 

míčkem na cíl. V garážích si přícho‑
zí mohli prohlédnout fotogalerii 
historie a současnosti hasičů.

Za skvělé výkony při plnění 
úkolů dostávaly děti na orelském 

stanovišti jablečný mošt ze „Sadů 
Starý Lískovec“ a dary z pojišťovny 
Ministerstva vnitra. Hasiči darovali 
dětem grilovaný špekáček či párek 
v rohlíku.

Oslavu Dne dětí ozdobilo krásné 
počasí a v horkém odpoledni při‑
šlo neuvěřitelných 132 dětí. Celá 
akce se podařila na výbornou, to 
ostatně dokazovaly usměvavé tvá‑
ře všech malých příchozích. Vel‑
ké poděkování patří sponzorům 
této akce: Sadům Starý Lískovec 
a Pojišťovně Ministerstva vnitra. 
Za přípravu a uskutečnění oslavy 
mezinárodního dne dětí patří po‑
děkování členům spolků SDH Starý 
Lískovec a Orel Starý Lískovec.

Josef Jaňura, Orel Starý Lískovec 
a Karel Maršálek, starosta SDH 

ani to neodradilo spoustu návštěv‑
níků, kteří se spolu se všemi stár‑
ky, muzikou i pořadateli nakonec 
dočkali i sluníčka. Čelo hodové‑
ho průvodu tvořili zástupci SDH 
a Orelské jednoty a nesli prapory 
naší městské části, SDH a Orlů. Na 
jednotlivých zastávkách se po‑
stupně připojovaly všechny stárky. 
Průvod ukončili stárci položením 
kytice k soše sv. Jana Nepomuc‑
kého v ulici Točné. Hodové veselí 
se přesunulo v sobotu večer do 
areálu DTJ. K tanci hrála dechovka 
Palavanka a areálem zněl po celý 
večer zpěv stárků i návštěvníků. 
Příjemnou atmosféru zcela zapl‑
něného areálu DTJ obohatili stárci 
o Slezskou besedu.

Hody pokračovaly v  neděli 
20. května dopoledne slavnostní 
mší v našem kostele za účasti kro‑
jovaných stárků a krojovaných dětí. 

Odpoledne od 16 hodin si mohli 
všichni přijít zazpívat a zatančit 
s  cimbálovou muzikou Pajtáši. 
S napětím se čekalo na vystou‑
pení malých tanečníků z našeho 
folklorního tanečního kroužku, 
kteří se stali se Slováckou besedou 
ozdobou nedělního podvečera. 
Stárci poté znovu skvěle zatančili 
Slezskou besedu.

O tom, že Starolískovecké mladé 
hody jsou významnou společen‑
skou událostí v naší obci s vysokou 
kulturní úrovní, svědčí také účast 
několika významných osobností 
– starosty MČ Vladana Krásného, 
starostky z Nového Lískovce Jany 
Drápalové a místostarosty Jana 
Privarčáka z  Nového Lískovce, 
duchovního otce Pavla Opatřila 
a zástupců SDH. Na závěr se ještě 
sluší poděkovat všem, kteří pro 
nás tento krásný zážitek připravili. 
Zejména Orelské jednotě ze Sta‑
rého Lískovce, která za podpory 
statutárního města Brna a městské 
části Starý Lískovec akci uspořáda‑
la. Dále všem stárkům i stárkám, 
krojovaným dětem a každému, 
kdo se svou pomocí, prací a účastí 
na letošních hodech podílel. Po‑
děkování patří i našim partner‑
ským organizacím, a to SDH Starý 
Lískovec a SDH Bohunice, a také 
městské policii ve Starém Lískov‑
ci, vedení ZŠ Elišky Přemyslovny 
a zástupcům DTJ Starý Lískovec.

Josef Jaňura
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Michal Jančík zazářil v disciplínách Emil Open

Školní rok končí…utekl jako voda

Žáci z Elišky Přemyslovny na mistrovství ČR v beeballu

Vloni jsme na stránkách Sta‑
rolískoveckého zpravodaje 

psali o velkém úspěchu našeho 
žáka Michala Jančíka v paravoltiži, 
což je jedna z rehabilitačních me‑
tod využívajících koně, a zároveň 
jedna z disciplín parajezdectví. 
V základech je shodná s voltiží, 
je však přizpůsobená jedinci se 
zdravotním znevýhodněním. 
A letos máme velkou radost, že 
se Michalovi podařilo prosadit se 
na poli zcela odlišném: na začát‑
ku června se v Brně uskutečnil 7. 
ročník Evropských her handica‑
pované mládeže Emil open 2018. 
Jde o  mezinárodní sportovní 
a společenské setkání mladých 
lidí se zdravotním postižením. Po‑
řadatelem byl Nadační fond Emil, 

který je neziskovou organizací po‑
máhající handicapovaným dětem 
sportovat.

Letošního ročníku se zúčastnilo 
403 sportovců ve věku 10 až 26 let 

ze 16 zemí Evropy. Soutěžilo se 
v pěti sportovních odvětvích: v at‑
letice, bocce, plavání, golfu a boccii. 
Každý přihlášený sportovec mohl 
závodit ve dvou sportech. Atletika 

a bocca probíhala ve Sportovním 
areálu VUT Pod Palackého vrchem.

Michal Jančík, letos žák 9. roč‑
níku, se zúčastnil atletických disci‑
plín běhu na 50 m a hodu míčkem 
(350 g). Startoval za JK Fany Hos‑
těnice. A povedlo se! V běhu na 
50 m získal ve své skupině 2. místo 
a v hodu míčkem zůstal těsně pod 
stupnicí vítězů. Michalovi touto ces‑
tou blahopřejeme nejen za sportov‑
ní výkon, ale i za aktivní účast na po‑
dobných akcích. Už zanedlouho se 
s ním bohužel ve škole rozloučíme, 
protože jemu i ostatním deváťákům 
končí povinná školní docházka. Pro‑
to bychom mu rádi popřáli, ať se mu 
daří co nejlépe jak na střední škole, 
tak i v osobním životě.

D. Kotolanová, ZŠ Bosonožská

Poslední dny a hodiny školního 
roku 2017/2018 jsou sčítány, 

žáci se právem těší na prázdni‑
ny, blíží se den rozdání školních 
zpráv a také velkého loučení s na‑
šimi nejstaršími – žáky 9. ročníku. 
Poslední měsíc ZŠ Bosonožská 
tradičně prožila nejen dobíráním 
učiva a dorovnáváním známek, ale 
také výlety, soutěžemi, exkurzemi, 
školami v přírodě…

Tak například na začátku června 
navštívili žáci 8. a 9. ročníku akci 
Preventivní vlak. Program se ode‑
hrál ve dvou vagónech a na nástu‑

pišti nádraží v Králově Poli. Cílem 
projektu bylo ukázat všem zúčast‑
něným, jak hazardní může být ně‑
kdy nerozvážné chování lidí v okolí 
železnice a jak fatální následky 
může mít. Program byl rozdělen 
na tři části. První proběhla v kino‑
vlaku, kde byly žákům promítnuty 
reálné příběhy. Hraný dokument 
s názvem To nedáš! seznamuje se 
základními pravidly bezpečnosti 
na železnici a v jejím okolí. Sní‑
mek na všechny velmi zapůsobil 
‑ jednotlivé příběhy totiž vycházely 
z reálných mimořádných událostí 

na železnici. V druhém vagónu 
proběhla diskuse s vyšetřovatelem 
železničních nehod ze SŽDC. Žáci 
viděli i reálné snímky pořízené na 
místě železničních nehod. Vůz byl 
vybaven moderní technikou, která 
doplňovala informace odborníka. 
Poslední aktivita proběhla s hasiči 
SŽDC. Mohli jsme se seznámit jak 
s hasičským vozem, těžkou techni‑
kou, tak i speciálními obleky, které 
se běžně při haváriích používají. 
Žáci si také prakticky vyzkoušeli 
své znalosti ze základů první po‑
moci – resuscitaci zraněného.

Na poli sportu zabojoval výběr 
žáků 6. a  7. ročníku. Bylo to na 
12. ročníku přeboru Brněnska v no‑
hejbale trojic základních škol. Ve 
čtvrtek 14. června se naší trojici Jur‑
ka, Čupera, Chytrý podařilo umís‑
tit na hřišti SK Modřice na prvním 
místě a žákům Vojáček, Skalický, 
Pejcha na čtvrtém místě. Všichni jim 
gratulujeme a děkujeme za pěknou 
reprezentaci školy. Poděkování za 
jejich vedení patří v neposlední řadě 
i jejich trenérovi, panu A. Stehlíkovi.

K. Kovářová, D. Kotolanová, 
M. Pivec, ZŠ Bosonožská

Na konci května vyrazilo osm 
žáků ze ZŠ Elišky Přemyslovny 

Brno směr Praha na Mistrovství 
ČR základních škol v  beeballu. 
BeeBall je zjednodušená varianta 
softballu. Mistrovství bylo určeno 
pro žáky 1. až 5. tříd. Celkem se 
akce zúčastnilo 12 škol, které si 
vybojovaly účast v regionálních 
soutěžích  – z  toho 8 škol bylo 
z Moravy. Školy byly rozděleny 
do 3 skupin po čtyřech.

První duel jsme odehráli proti 
ZŠ Rakvice. Naši hráči se nejdříve 
zalekli velikosti protihráčů, pro‑
tože naše škola a ZŠ Sadská měly 
na turnaji nejmladší kádr. Větši‑
na škol měla totiž týmy složené 
ze žáků pátých tříd, ovšem my 

měli jednoho čtvrťáka a pak už 
jen samé mladé. Ale naše naděje 
se rychle rozkoukaly. Zápas měl 
svižný spád. Hlavně na pálce jsme 
Rakvice převyšovali a utkání jsme 
vyhráli vysoko 25:13.

Následující utkání jsme sehráli 
se ZŠ Šlapanice. Zápas byl po ce‑
lou dobu velmi vyrovnaný a naši 
špunti se proti páťákům ze Šla‑
panic drželi: do poslední směny 
nebyl jasný vítěz. Nakonec vítězí 
Šlapanice těsně 20:19.

Závěrečný zápas ve skupině 
jsme odehráli proti ZŠ Hrušky. 
Opět proti nám nastoupili hráči 
o hlavu až dvě větší a opět šlo 
o velmi vyrovnané utkání. Oba 
týmy předváděly pěknou hru 

v poli i na pálce. V závěru se ale 
projevila silová převaha Hrušek 
a v dohrávce zápasu stáhli proti‑
hráči vítězný bod. Výsledek 14:13 
pro Hrušky.

Finálová skupina nám tak utekla 
doslova o bod a my soutěžíme 
ve skupině o 7. až 9. místo. Na‑
stupujeme proti ZŠ Hlohovec. Od 
začátku jsme se do soupeře pustili 
s plnou silou. Naše pálka byla ve 
velmi dobré kondici. Po 30 minu‑
tách vyhráváme 22:12.

Poslední utkání dne jsme ode‑
hráli proti ZŠ Glowackého Praha. 
Do třetí směny jsme drželi vyrov‑
naný stav. Pak se ale na našich 
hráčích začala projevovat únava 
a úplně odpadli. Není se však čemu 

divit. Hráli už pátý zápas v kuse bez 
větší přestávky. Soupeř vyhrává 
21:14, a my tak končíme na cel‑
kovém 8. místě. Nebereme to jako 
neúspěch. Děti předváděly super 
hru. Komunikovaly spolu v obra‑
ně. Měli jsme jen prostě handicap 
ve věku hráčů. Ale to je výhodou 
v budoucnosti. Pokud nám tato se‑
stava vydrží po následující 2 roky, 
přivezeme medaile.

Nastupuje vaše dítě od září na 
Elišku? Dejte ho do beeballového 
kroužku, první půlrok je zdarma. 
Pro starší žáky nabízíme stále vol‑
ná místa v softballu. Bližší informa‑
ce na e ‑mailu: info@sk ‑sever ‑brno.
org, tel.: 608 610 842

Michal Doležel, trenér
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Senioři si užili oslav Dne matek i hudebního odpoledne
Den matek se slaví v různé dny 

na mnoha místech po celém 
světě. U nás tento svátek připadá 
na druhou květnovou neděli a slaví 
se od roku 1923. Klienti Domova 
pro seniory si jej letos připomněli 
ve středu 16. května. Našim „ma‑
minkám“ přišli popřát představite‑
lé městské části Brno ‑Starý Lísko‑
vec. Kromě rudých růží, blahopřání 
a slov díků za to, že na sebe vzaly 
roli matky, byl pro naše seniorky 
připraven kulturní program. O ten 
se postaralo umělecké duo Oldies 
Band Brno. Zpěvák Richard Ha‑
rabus a zpěvačka Aneta Horská 
zazpívali matkám hity Zvonky štěs‑
tí, Pro mámu, Dvě malá křídla tu 
nejsou až po Slzy tvý mámy šedivý. 
V jejich repertoáru nechyběly ani 
lidové písně z Moravy, při kterých 
se do rytmu roztančily nožky. Jako 
hosta mělo duo pozváno operního 
pěvce Milana Voldřicha a v jeho 
podání zazněly písně od Bocelliho, 

árie z opery Rigoletto a Tosca. Písně 
s tématikou lásky, jež je spojována 
s osobou maminky rozzářila i zaro‑
sila nejedno oko.

V rytmu krásných skladeb se nes‑
lo i hudební odpoledne s divadlem 
Slunečnice 30. května. Klienti se za‑
poslouchali do koktejlu filmových, 
muzikálových i operetních písní, 

které zpíval mladý talentovaný zpě‑
vák z divadla Slunečnice Kristián 
Šebek. Na samém začátku zazněla 
píseň z filmu Zdeňka Trošky Slun‑
ce, seno, jahody a dále následovaly 
hity našich interpretů W. Matušky, 
K. Gotta, P. Nováka, O. Nového a ji‑
ných. Kristián Šebek zabrousil na 
divadelní prkna českých muzikálů 

a odtud jsme se společně ocitli v po‑
hádkovém světě písní: zazněla třeba 
ta z pohádky Honza málem králem 
– Svítí, svítí slunce nad hlavou, Pyšná 
princezna ‑ Rozvíjej se poupátko. 
Nezůstal ale jen u klasických po‑
hádek, písní Máš ve mně přítele, 
kterou nazpíval Pavel Bobek, nás 
přenesl do světa hraček a přátelství.

Náš host se přiznal, že zbožňu‑
je muzikálovou píseň od režisé‑
ra Gene Kellyho Zpívání v dešti 
a pozorný divák si všiml, že v tvá‑
ři Kristiána zářil slunečný úsměv. 
K přicházejícímu létu patří písně 
na téma lásky: pro naše diváky 
nazpíval duet od J. Dvorského 
a K. Černocha To je láska příteli, 
Schody do nebe a Terezu. Celé vy‑
stoupení zakončil velmi oblíbenou 
chalupářskou písní W. Matušky 
Když máš v chalupě orchestrion, 
ve které se zpívá, jak ten čas letí… 
i nám v tomto odpoledni velmi 
rychle odletěl.

ZŠ Labská žije hudbou Školáci jeli do Anglie 
za Harry PotteremVloni se dětský pěvecký sbor Wibidi účastnil mnoha hudebních akcí. 

Jmenujme alespoň vánoční zpívání na náměstí Svobody, festival 
Petrklíč v Červeném kostele nebo naši školní akademii. Jednotlivci se pak 
účastnili individuálních pěveckých soutěží jako Karlovarský skřivánek, 
Brdský kos či Starolískovecká Superstar.

Za největším pěveckým úspěchem letošního školního roku stojí Leona 
Skácelová a Adéla Nováková. Adéla Nováková si odvezla krásné 3. mís‑
to z celostátního kola Karlovarského skřivánka. Obě dvě pak v květnu 
zabodovaly na celostátní soutěži Brdský kos, která se každý rok koná 
v Mníšku pod Brdy. V letošním roce spolu děvčata soutěžila poprvé 
a hned si odvezla 3. místo v kategorii duety s písní Tell him. Jejich pěvecký 
výkon velmi kladně ohodnotili porotci, mezi nimiž byli mimo jiné Zora 
Jandová či Milan Herman.

Dětský pěvecký sbor Wibidi i jednotlivce na jmenované soutěže během 
celého roku připravovala Mgr. Veronika Maříková. Hudební potenciál je 
na naší škole velký, proto se vynasnažíme na letošní úspěchy navázat 
i v příštím školním roce.

Mgr. Veronika Maříková (sbormistryně)

Na konci května jsme uspořá‑
dali zájezd do Anglie. Naše 

cesta začala v Holandsku prohlíd‑
kou Amsterdamu a skanzenu s vě‑
trnými mlýny, sýrárnou a dílnou na 
výrobu dřeváků. Další den jsme 
se přesunuli do Anglie, kde jsme 
navštívili filmové ateliéry, v nichž 
se natáčel Harry Potter. Většina 
našich žáků je velkými fanoušky 
Harryho Pottera, a  tak jsme si 
tento den velmi užili. Další dny 
jsme strávili prohlídkami různých 
zajímavých míst, například měs‑

ta Portsmouth, pobřeží Anglie 
a v neposlední řadě důkladnou 
prohlídkou Londýna. Zde jsme si 
vyzkoušeli i jízdu různými, pro nás 
netradičními dopravními prostřed‑
ky: třeba červeným dvoupatro‑
vým autobusem (doubledecker), 
lanovkou, lodí nebo nadzemním 
metrem. Všichni jsme si zájezd 
moc užili a vypilovali angličtinu 
v praxi při pobytu přímo v ang‑
lických rodinách.

Učitelky anglického jazyka
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Gourmet
Ovocná limonáda  

s rozmarýnem

Šikovné ruce
Levandulový cukr

Levandulový cukr používám při 
pečení sušenek, přidávám ho 

i do koláčového těsta a do muffinů, 
do tvarohu nebo čaje. Skvěle chut‑
ná ve šlehačce. Cukr nepřesívám, 
používám ho i s květy.

Chcete  ‑li vyrobit levandulový 
cukr, použijte pískový nebo práš‑
kový cukr s čerstvou nebo sušenou 
jedlou levandulí (například Royal 
Velvet), vhodné jsou bílé druhy. 
Některé levandule mají příliš 
silnou vůni s kafrovou příchutí 
a nemají dobrou chuť. Sušená le‑
vandule je mnohem silnější než 
čerstvá, proto ji používejte méně, 
asi třetinu.

Co potřebujeme:
1 polévková lžička čerstvé le‑

vandule (na stopce nebo bez) na 
1 šálek cukru nebo1 čajovou lžičku 
sušených levandulových květů na 
1 šálek cukru

Jak na to:
Do čisté, suché skleněné nádo‑

by vrstvíme levandulové květy 
a cukr. Dobře uzavřeme víčkem 
a necháme cukr odpočívat ale‑
spoň jeden den před použitím. 
Cukr vydrží určitě po dobu šesti 
měsíců. Sklenici protřepejte, aby 
se do cukru uvolnily levandulové 
oleje. Ta vůně! Jednu skleničku 
jsem přizdobila fialovou stužkou 
a mám prima dárek pro svou ka‑
marádku.

Taťana Absolínová

Na zahrádce všechno ovoce už 
zraje, záhony s bylinkami voní 

na dálku, teplota stoupá. Právě teď 
je čas na osvěžující letní limonádu 
s čerstvým ovocem a bylinkami. 
Základní recept je vždy stejný: 
voda, cukr a voňavé ovoce. Také 
se často používá máta, bazalka, 
nebo pár snítek rozmarýnu, který 
se náramně hodí k jahodám.

Ingredience: 250 g jahod, 100 g 
borůvek, bio citron, 250 g cukru, 
500 ml studené minerálky, kostky 
ledu, 3 větvičky rozmarýnu

Jak na to: Očistěte jahody. Ně‑
kolik si jich ponechejte na ozdobu, 
ostatní pokrájejte. V hrnci svařte 
cukr s trochou vody a rozmarý‑
nem. Odstavte hrnec ze sporáku 
a  nechejte 15  minut louhovat. 
Nyní vyndejte rozmarýn a přidejte 
do hrnce rozkrájené jahody. Takto 
přichystaný základ dáme do karafy 
s kostkami ledu, přidáme borův‑
ky, zbývající celé jahody, jeden až 
dva plátky citronu. Vše zalijeme 
vychlazenou minerálkou a ihned 
podáváme. Užívejte léto!

Taťana Absolínová

 � JÓGA PROTI STRESU, relaxač‑
ní cvičení, pro všechny věko‑
vé kategorie, St. Lískovec, ZŠ 
El. Přemyslovny 10. říjen – kvě‑
ten, www.joga ‑brno.webnode.
cz, jsancova@ensomail.cz, tel. 
775 608 971, přihlášky předem 
do naplnění kapacity.

 � Rychlá pomoc s počítačem/
notebookem/tabletem a  ka‑
merové systémy. Kontakt: 
608 887 655, www.pecka.info

 �Opravím počítač P. Beller@se‑
znam.cz, 776 187 490

 �Hledám chatu nebo chalupu 
v  Brně nebo max. 40 km za. 
Začátek Vysočiny nevadí. T: 
732 219 013

 �Hledáme byt v Brně, investice. 
T: 604 126 970
 � Sháníme RD v Brně.  
T: 739 826 409

 �Úklid domácnosti, mytí oken, 
kvalitní čištění koberců a čalou‑
něného nábytku, objednávka 
nákupů po telefonu, drobné 
práce v domácnosti… to vše 
Vám nabízí A ‑Z HOSPODYNĚ. 
Zavolejte nám na 792 466 199 ‑ 
na všem se domluvíme.

 � Kuchyňské linky a vestavěné 

skříně, dvířka, skříňky a pracovní 
desky na míru. Vrba 603 438 707

 � SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOO‑
KŮ tel. 608 880 107

 �MALBY 14 Kč/m², nátěry dve‑
ří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 
střech, zábradlí, rýn, fasád, plotů, 
zednické práce, tapetování. 
606 469 316, 547 225 340, www.
maliribrno ‑horak.cz, Brno, Lís‑
kovec a okolí. Platba hotově = 
sleva 250 Kč!

 � Pronájem pro oslavy  
www.oslavto.cz

 � Žaluzie – výměny, opravy, sítě 
a  dveře proti hmyzu. Hanák 
Tel.: 604 850 396

 �Nabízím opravy oděvů, zakáz‑
kové šití byt. textilu a oděvů. 
Tel: 773 481 500

 �OPRAVY, ÚPRAVY I PŘEMODE-
LOVÁNÍ ODĚVŮ provádím na 
Vltavské 5. Volejte 737 405 554. 
Termín Vaší návštěvy domluvíme 
ihned.

 � Koupím byt v Lískovci (ZŠ, MŠ 
v blízkosti) T: 739 826 409

 � Sháníme RD v Brně, nebo i oko‑
lí. T: 732 219 013

 �Hledám chatu či chalupu pro 
volný čas. Více na tel. 604 126 970

Inzerce

Druhá světová válka skončila před 73 lety
Letos si připomínáme 73. výročí 

od skončení 2. světové války. 
Není to jen příležitost k oslavám 
osvobození, ale i k připomenutí, jak 
válka ovlivnila životy lidí a rodin ve 
Starém Lískovci:

Život se pomalu vracel do svých 
kolejí již 26. dubna 1945, kdy obnovil 
svoji činnost místní úřad a 28. dubna 
byl ustaven Národní výbor, který 
začal organizovat další život v obci. 
Postupně se domů vraceli občané, 
kteří byli během okupace uvězněni 
a měli to štěstí, že útrapy věznění 
přežili ‑ farář Benedikt Švanda, obča‑
né Matoušek, Křivánek, Liška, Klobás, 
Hudec a paní Navrátilová s dcerou.

Naši vzpomínku si však zaslouží 
také popravení odbojáři ‑ Josef Klo‑
bás, Josef Jemelka, Vlastislav Kroupa 
a Josef Pšikal, ale i židovští manželé 
Friedlenderovi. Vzpomínáme také 
na občany, kteří zahynuli při osvo‑
bozovacích bojích: občané Valoušek 
a Švestka, Jindřiška Mokrá.

Válka poznamenala i budovu ško‑

ly na ulici Elišky Přemyslovny. Od 
začátku války sloužila tamní dílna 
jako sklad zdravotnického materi‑
álu civilní protiletecké obrany. Od 
března 1940 byla ve škole umístěna 
jednotřídní německá škola. Výuka 
probíhala i pro dospělé v odpoled‑
ních hodinách.

Na konci války byla škola zabrána 
německým vojskem a sloužila jako 
vojenská nemocnice. Zdravotní sest‑
ry bydlely na faře a žáci navštěvovali 
školu v Bohunicích.

Ihned po osvobození se začalo 
s vyklízením a rekonstrukcí budovy 
školy. Slavnostní otevření Měšťanské 
školy se uskutečnilo 16. září 1945. 
Na přípravě k zahájení vyučování se 
podíleli zejména nově jmenovaný ře‑
ditel Rudolf Kuba a učitelé Vítek, Vlk, 
Řehoř, Sláma a Hanus. Školu pak za‑
čali navštěvovat nejen žáci ze Starého 
Lískovce a Bohunic, ale i z Ostopovic, 
Bosonoh a Nového Lískovce.

Během provozu dále pokračova‑
la rekonstrukce školy a trvala téměř 

celý školní rok. Pro výuku potom bylo 
k dispozici 8 učeben, 5 kabinetů, dílna, 
2 ředitelny a sborovna. Později byla 
ještě zřízena jídelna a do budovy byl 
zaveden městský vodovod a telefon

Věra Hádlíková Ondrášková
Rostislav Maleňák, zastupitel
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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

Pochutnejte si zdravě

Tel.: 777 043 833
Ul. Točná, Starý Lískovec
(zast. Pod Dálnicí, bus 403, 404)
e-mail: jurakadanka@seznam.czwww.zahradnictvijura.cz

Celoroční prodej živých ryb
Čerstvá ryba nesmí chybět na vašem grilu!

pstruh duhový, siven americký
kapr obecný, sumec velký
uhoř říční, jeseter
...zkrátka co k nám připlave

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Hana Petrovská

Ordinační doba: Po 9–14
 Út  13–18
 St  13–18 (MUDr. Hložková)
 Čt 8–14
 Pá 8–13
Oblá 49, Brno-Nový Lískovec Tel.: 547 222 779, 728 073 643

 
 

Přijímáme

nové
pacientky

ELEKTROINSTALACE

- kompletní elektroinstalace 
- bytová jádra
- rekonstrukce

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

AUTO CRASH Info s.r.o.

Pomáháme poškozeným 
z dopravních nehod  

k maximální náhradě  
škody na zdraví a věcech.

tel. 773 269 603

www.autocrashinfo.cz

www.pohrby.cz

REKONSTRUKCE 
bytových jader, 

koupelen a topení 

Poradenství, návrh, 
realizace na klíč

+420 513 034 551             +420 704 458 187              info@tzbcentrum.cz

www.tzbcentrum.cz

PŘEPRAVA 
PRO SENIORY A OSOBY ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

JSME TADY PRO VÁS...

www.ala�o.cz                 

doprava.ala�o@seznam.cz
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UNITED BAKERIES a.s., 
provozovna Brno, Bohunická 24

PŘIJME DO SVÉHO KOLEKTIVU:
– Expedienty 
– Pekařské výrobní dělníky
– Elektrikáře (vyučení v oboru, vyhláška 50/1978 Sb., praxe)

NABÍZÍME:
Práci ve stabilní prosperující společnosti, 5 týdnů 
do volené, finanční motivační bonusy, stravenky 
s příspěvkem zaměstnavatele, zvýhodněný prodej 
pečiva z vlastní produkce, možnost kariérního růstu

Životopisy prosím zasílejte na e-mail: 
dana.pitorova@ubcz.cz, tel. 543 535 231

PRODEJ LETNÍHO OVOCE – 
MERUŇKY, ŠVESTKY, 

BROSKVE, LETNÍ JABLKA
PRODEJ ZELENINY, 100% OVOCNÝCH 

MOŠTŮ, SUŠENÉHO OVOCE 
A VÝROBKŮ Z OVOCE

Regionální výrobky – pečivo, uzeniny, těstoviny, 
sýry, nakládaná zelenina, veganské výrobky

SADY STARÝ LÍSKOVEC
Ovocnářské družstvo

Martina Ševčíka 46, Brno 625 00

www.fb.com/JablkaBrno, 774 166 585
otevírací doba: po–pá 8–18, so 8–12

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.: 547 222 056
 mob.: 606 738 758
www.stin.cz jarek.sotek@volny.czTel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

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

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
dům služeb

        www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099

Bezpečně a rychle
prodáme váš byt 

nebo rodinný dům

Chci prodat 

za nejlepší  

cenu


