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Abychom vám umožnili 
snadnější plánování pří‑

spěvků do Starolískoveckého 
zpravodaje, rozvrhla redakční 
rada termíny uzávěrek. Cílem 
redakční rady je zapojit do 
Starolískoveckého zpravo‑
daje vás všechny, kteří v naší 
městské části žijete. Plánuje‑
te zajímavou akci, na kterou 
chcete pozvat své sousedy? 
Své příspěvky můžete posílat 
na adresu noviny@starylis‑
kovec.cz.
Uzávěrka vydání 3/2019: 
11. března

Termíny uzávěrek 
zpravodaje

16. března 2019
8–16 hod.
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Zápisník starosty

V dubnu startuje blokové čistění, nezapomeňte odvézt auta

Vážení spoluobčané, od voleb 
uplynulo necelých 5 měsíců. 

Hned v prvním povolebním Sta‑
rolískoveckém zpravodaji jsme 
vám za vaši důvěru poděkovali 
společně s mým nejbližším spo‑
lupracovníkem a zástupcem koa‑
ličního partnera – místostarostou 
Jiřím Dvořáčkem.

Omluvte mě tedy, že se k té‑
matu voleb ještě jednou vrátím. 
Věřím, že důvod, který k  tomu 
mám, je opodstatněný. Musím 
vám upřímně přiznat, že před vol‑
bami jsem měl velké starosti, jak se 
při vší agresi, lžích a negaci, které 
provázely předvolební kampaň ze 
strany takzvaně opozičních stran, 
podaří uspořádat povolební „vlá‑

du“ tak, abychom mohli 
pokračovat ve zlepšová‑
ní Starého Lískovce jako 
místa k  životu, místa, 
kde spolu sousedé mají 
dobré vztahy, místa, kde 
zkrátka stojí za to žít.

Moje obavy jste utnuli 
vy. Svými hlasy, kterými jste dali 
jasně najevo, že nechcete Starý 
Lískovec plný lží, špíny a hádek. Že 
jej chcete takový, jaký je posled‑
ních dvanáct let. Pozitivní, hledící 
do budoucna. Za to vám musím 
z celého srdce poděkovat. Ne kvůli 
mně, ani mým kolegům na radni‑
ci. Děkuji vám za vaši „občanskou 
moudrost“, kterou jste tím vyjádřili.

Jednou z věcí, na kterou jsem 

hrdý, je i to, že jsme do‑
kázali vytvořit ze Staro‑
lískoveckého zpravodaje 
apolitické noviny, na kte‑
ré se těšíte proto, že vám 
přinesou zprávy o tom, 
co se v naší městské části 
děje, co se chystá, co se 

podařilo. Nechtěli jsme ze zpra‑
vodaje udělat úřední desku a už 
vůbec ne kolbiště pro politické 
šarvátky, nebo – chcete ‑li – spíš 
okopávání kotníků.

Po dvanácti letech se ale „po‑
litický oblak“ nad zpravodajem 
vznáší znovu. Jakoby předvolební 
kampaň neskončila, dva politické 
subjekty – konkrétně uskupení za‑
stupitele Hudlíka a místní pobočka 

ANO 2011 – trvají na využívání své‑
ho práva pro publikování „názorů“ 
ve zpravodaji. Jakkoliv se jejich 
„názory“ dají nazvat spíš pamfle‑
tem, budeme je v míře přiměřené 
jejich zastoupení v městské části 
tisknout. Osobně mě velmi mrzí, 
že se nečistá hra, jejímiž svědky 
jsme byli předvolbami, přenáší i do 
období povolebního. Ať si sami 
dotyční zváží, jestli takto vypadá 
práce, kterou chtějí věnovat svojí 
městské části a tomu, aby byla 
dobrým místem k životu. Věřím, 
že vy si na to názor uděláte.

Vážení spoluobčané, přeji vám 
co nejčasnější příchod jara, hodně 
slunce a úsměv na rtech.

Váš starosta Vladan Krásný

Harmonogram 2019
Blok
č. 1

Blok
č. 2

Blok
č. 3

Blok
č. 4

Blok
č. 5

Blok
č. 6

ZÁKOS

blokové čištění po 
zimním období

1. 4. 2. 4. 3. 4. 4. 4. 5. 4. 8. 4. po zimě
provádí Bkom

blokové čištění včetně 
chemické likvidace plevele

17. 6. 18. 6. 19. 6. 20. 6. 21. 6. 24. 6. 1. 6. noční
z 1. 6. na 2. 6.

blokové čištění před 
zimní údržbou

29. 10. 30. 10. 31. 10. 1. 11. 4. 11. 5. 11. 24. 10. noční 
z 24. 10. 
na 25. 10.

Parkoviště Akademická budou čištěna v rámci nočního čištění ZÁKOSu.

Blok č. 1: Labská 1–37 vč. parkovišť a ZÁKOS, Mikuláškovo nám. 14, 
15, 16, 17, vč. parkoviště, Mikuláškovo nám. vnitroblok (Mikuláškovo 
nám. 10–13 x Vltavská 2–8) 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: Osová 2–8 vč. vnitrobloku (Osová 2‑8 x Mikuláškovo nám. 
1‑4) 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: 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 záso‑
bovací komunikace k MŠ Bosonožská, Kyjevská vč. parkovišť a ZÁKOS.
Blok č. 4: Oderská 12–1 vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, 
Oderská x Dunajská spojnice ulic, Sevastopolská vč. zálivů pro parko‑
vání 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: Ul. Kroupova obě komunikace, Jemelkova pouze parkovi‑
ště, Krymská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště, Kurská vč. 
parkovišť, Malešovská, Malostranská, Martina Ševčíka, Šoustalova.
Blok č. 6: U penzionu parkoviště, Hermannova, Svah, Příčky vč. parko‑
viště, 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.

S příchodem jara vyjedou do ulic městské 
části čisticí vozy, které odstraní po zimě 

posypový materiál a další nečistoty. Především 
řidiči by si tak měli dát pozor na přenosné do‑
pravní značky zakazující zastavení či parkování 
v době čistění ulic. Zapomnětliví řidiči, kteří 
své vozy v den blokového čistění neodvezou, 
zaplatí za odtah bezmála dva tisíce korun.

Při blokovém čištění v městské části Brno‑
‑Starý Lískovec budou do ulic umístěny znač‑
ky 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 projek‑
tové dokumentace 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 symbo‑
lem (v našem případě je zde uvedena ulice, 
datum a čas). Značky jsou umístěny dle pro‑
jektu dopravního značení (blokového čištění), 
který najdete na webových stránkách Starého 
Lískovce, případně je do projektu dopravního 
značení možno nahlédnout na Odboru vše‑
obecném 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 7.00–11.00 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.stary‑
liskovec.cz/cs/deni ‑v‑mc/blokove ‑cisteni.html), 
popř. v aplikaci Brněnských komunikací, a. s. 
(v této aplikaci nelze vyznačit některá parko‑
viště a úseky vozovek).

Jarní čištění vozovek v kompetenci Brněn‑
ských komunikací, a. s. proběhne 10. dub‑
na  2019, podzimní čištění pak 14.  listopa‑
du  2019. Čistí se pouze ZÁKOS (Labská, 
Dunajská, Kyjevská, ul. Kosmonautů).
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Poleskavský krojový ples 2019
Tradiční „Poleskavský krojový ples“ se letos 

uskutečnil v Katolickém domě v Troubsku 
26. ledna 2019. Naše chasa se připravovala na 
společné vystoupení s Moravskou besedou 
na ZŠ Elišky Přemyslovny. Letos se poprvé za‑
pojili i naši dřívější stárci, dnes již ženatí, a na 

jednu zkoušku k nám přijela i chasa z Nového 
Lískovce.

Kromě taneční přípravy bylo také třeba 
nachystat kroje: mnoho děvčat si náš staro‑
lískovecký kroj již naškrobí a nažehlí sama. 
Dalším úkolem bylo zajistit dopravu do Troub‑

ska a zpět. Stejně jako loni nám s přistavěním 
zvláštního autobusu vyhověl Dopravní podnik 
města Brna. První zastávka „zvláštního auto‑
busu krojované chasy“ byla v Novém Lískovci, 
kde nastoupila novolískovecká chasa. U bo‑
hunické orlovny nastoupila chasa z Bohunic 
a poslední zastávka autobusu byla u nás ve 
Starém Lískovci, odkud již autobus pokračoval 
do Troubska.

Všechny krojované skupiny z mnoha měst‑
ských částí a okolních blízkých i vzdálených 
obcí byly přivítány a zanedlouho po zahájení 
nastoupily jednotlivé krojované skupiny za 
hudebního doprovodu dechovky „Střeličáci“. 
Společně pak zatančily Moravskou besedu. 
Velký potlesk a slova chvály nejen od pořada‑
telů, ale i od ostatních účastníků plesu, sklidili 
všichni krojovaní tanečníci a tanečnice.

Večerem provázela také cimbálová muzika 
„Kyničan“. Ples pokračoval v příjemné atmosfé‑
ře až do ranních hodin a ve dvě hodiny ráno 
odjížděl zvláštní zpívající autobus z Troubska 
zpět do Brna.

Chceme poděkovat pořadatelům z Troubska, 
Dopravnímu podniku města Brna a také všem, 
kteří se podíleli na zajištění a přípravě této vý‑
znamné kulturní akce i u nás ve Starém Lískovci.

   Josef Jaňura, starosta jednoty
 Orel Brno-Starý Lískovec 
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Dobrodružství s knihou v MŠ Labská

ZŠ Bosonožská má svou EXTRATŘÍDU

V družině angličtinu nebiflujeme, hrajeme si s ní

Jednoho dne si paní učitelky 
v mateřské škole posteskly, jak 

málo děti znají klasické pohádky. 
Nemají ponětí, kdo unesl Smolíčka 
a jaké trable měla kůzlátka, když 
neposlechla mámu kozu.

V MŠ Labská se věnujeme roz‑
voji předčtenářské gramotnosti již 
řadu let. Každý den během školní‑
ho roku dětem před spaním před‑
čítáme, ve třídách mají k dispozici 
čtenářský herní kout s dětskou 
literaturou. K dispozici jsou jim 
také různé časopisy a děti mají 
přístup do vybavené knihovny. 
V odpolední aktivitě „Povídálek“ 
se opět věnujeme literatuře v růz‑
ných podobách a s předškoláky 
navštěvujeme knihovnu. Paní kni‑
hovnice má vždy pro děti připrave‑
ný poutavý program a děti odchází 
z knihovny nadšené a touží si samy 
knihu vybrat a vypůjčit.

Co víc ještě můžeme udělat? Le‑
tos se na práci s knihou zaměříme 
ještě intenzivněji. V rámci nové 
tematické části „Dobrodružství 
s knihou“ si děti do mateřské školy 
budou nosit své oblíbené knihy. 
Vyrobíme recyklovaný papír, zá‑
ložku do knížky nebo vlastnoručně 

vyzdobenou knížku. Budeme si 
povídat o profesích, které se na 
výrobě knihy podílejí, a naťukne‑
me historii jejího vzniku.

Teď už jen zbývá zapojit rodiny 
a motivovat ke čtení rodiče. Pro‑
to jsme se rozhodly v prostorách 
mateřské školy zřídit sdílenou 

dětskou knihovnu, která je v pro‑
vozu od 1. února 2019. K několika 
prvním titulům, které byly vybrá‑
ny ze školní knihovny, přibývají 
postupně další, které nosí rodiče 
dětí. Kdokoliv si může knihu vy‑
půjčit nebo věnovat. Vše funguje 
na vzájemné důvěře. Je to přece 
knihovna nás všech.

Knihy jsou pro děti důležité ještě 
před tím, než se naučí číst. Posilo‑
vání předčtenářské gramotnosti 
rozvíjí u dětí dovednosti, znalosti 
a zkušenosti, které jsou pro ně 
zdrojem dalšího poznávání. Do‑
kážou se lépe soustředit, rozvíjí se 
u nich fantazie a tvořivost. Naučí 
se poznávat ponaučení, moudra 
a přírodní zákonitosti, které jsou 
ukryty v knihách. A především zís‑
kávají lásku k literatuře.

Bc. Kateřina Bednaříková, 
učitelka MŠ Labská

Před nedávnem jsme informovali Starolís‑
kovecký zpravodaj o zapojení naší školy do 

projektu KaPoDaV, v němž vystupujeme 
v pozici partnera. V projektu jsme si vy‑
brali 4 aktivity. Jednou z nich je program 
EXTRATŘÍDA. Jedná se o celoroční pro‑
jekt žáků 9. A: žáci museli vybrat jeden 
z několika svých návrhů, který pomůže 
zútulnit prostředí areálu školy těsně 
před jejich ukončením povinné školní 
docházky a odchodem na střední. První 
krok je splněn: miniprojekt byl 1. února 
schválen k realizaci. „Vytvořili jsme pro 
současné i budoucí žáky miniprojekt 
s názvem ZÁBAVNÁ ATRIA. Naším cílem 
je zabavit sebe i ostatní třídy naší školy. 

Projekt tvoří celkem 6 různých her. V každém 
atriu budou tři, které namalujeme na zem. Pro 

mladší žáky na 1. stupni chceme v atriu pavilonu 
D vytvořit kresby pro hry Twister, Hadi a žeb‑

říky a Skákací panák. Pro starší žáky na 
2. stupni chceme vytvořit v atriu pavilonu 
C Twister, šachovnici a další prvek, který 
však ještě musíme vybrat, protože jsme 
se na něm zatím neshodli. Herní prvky 
se budou využívat hlavně o velkých pře‑
stávkách a pak taky po vyučování školní 
družinou. Věříme, že se hry využijí i na 
soutěže, např. během Dne dětí, nebo při 
jiných akcích naší školy. Na nás teď je vše 
úspěšně dokončit. Prosím, podpořte nás,“ 
shrnula žákyně 9. A Kateřina Znajdová.

K. Znajdová, 9. A, D. Kotolanová, 
ZŠ Bosonožská,

V letošním školním roce se ang‑
ličtina dostala i do aktivit školní 

družiny ZŠ Bosonožská, a to v sou‑
vislosti s výstupy projektu Šablony 
II, který je financován z prostředků 
EU. V rámci vzájemné spolupráce 
mezi vychovatelkami 1., 3. a 6. od‑
dělení školní družiny vznikl pro‑
gram „Angličtina bez biflování“.

Trojice vychovatelek si pro děti 
ve svém oddělení připravila boha‑
tý program na podporu cizojazyč‑
né gramotnosti na různá témata 
a s různou náročností podle věku 

dětí v družině. Dvě vychovatelky 
navštívily program své kolegyně 
a pak se vystřídaly, aby mohly ná‑
sledně sdílet své zkušenosti. Bene‑
fitem vzájemného vzdělávání pe‑
dagogů ŠD je zpestření aktivit ve 
školní družině tak, aby podpořily 
zájem dětí o komunikaci v cizím ja‑
zyce přirozenou a hravou formou.

Program pro děti byl opravdu 
rozmanitý. V  prvním oddělení, 
které navštěvují nejmladší děti, 
se hrálo zvířecí bingo, každý si 
mohl vymodelovat své zvíře či si 

zahrát zábavnou hru pantomimu – 
pochopitelně vše v angličtině. Ve 
3. oddělení si děti pohrály neje‑
nom se svými emocemi a nálada‑
mi, ale vysvětlily si i historii a pů‑
vod řeči. Nakonec se dostaly až 
k tomu, že dnešní svět komunikuje 
i pomocí tzv. EMOJI. Paní vychova‑
telka šestého oddělení, oddělení 
starších žáků, vybrala téma ovoce 
a zelenina. Zde si děti uvařily třeba 
svůj vlastní imaginární salát po 
anglicku a poté zjišťovaly, co vše 
se v něm ukrývá.

Je důležité, aby si děti k cizímu 
jazyku vytvořily pozitivní vztah. 
Byly motivovány hrami, zábavný‑
mi úkoly, formou výtvarné výchovy 
a přátelské konverzace. Všechny 
děti byly moc šikovné a skutečně 
si zapamatovaly většinu anglic‑
kých slovíček. Anglický jazyk patří 
k nejvýznamnějším cizím jazykům 
– jeho znalost se bude dětem v bu‑
doucím životě velice hodit. Ale tím‑
to programem cizojazyčné vzdělá‑
vání v naší školní družině nekončí…
B. Kozlovská, ŠD při ZŠ Bosonožská
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Od vzniku velkého Brna uplynulo 100 let

Srdcovky Zdeňka Junáka zazněly 
na Mikuláškově náměstí

Vznik československého stá‑
tu 28. října 1918 byl činem, 

který prokázal životaschopnost 
českého národa. V Brně se události 
začaly odvíjet až 29. října 1918. Na 
velkém náměstí (později n. Svo‑
body) vyslechlo zprávu o událos‑
tech v Praze mnoho lidí, ti se pak 
přemístili k Besednímu domu, kde 
začal pracovat Národní výbor.

Pořádek a  bezpečnost začali 
zajišťovat čeští důstojníci, členo‑
vé Sokola, Orla a Dělnických tě‑
locvičných jednot – vznikla první 
ozbrojená národní stráž. Do večera 
převzal Národní výbor železniční 
stanici a poštovní ředitelství. Den 
na to pak Vrchní moravskoslezský 
soud, státní zastupitelství, finanční 
úřad a prokuraturu.

Četnictvo bylo dáno dispozici. 
Horší to bylo s vojskem. Ve městě 
byly dva pluky německé pěcho‑
ty – čtyři tisíce lidí. K 31. říjnu se 

podařilo dosáhnout jejich postup‑
ného odjezdu a vytvoření české 
posádky.

V německých rukou zůstávala 
brněnská radnice. Němci se ne‑
chtěli svých pozic vzdát. I když 
v Brně žilo 61 procent Čechů, na 
radnici neměli jediného zástup‑
ce. Od 3. listopadu probíhalo jed‑
nání o předání moci, den na to 
byla v továrnách zastavena práce 
a na padesát tisíc pracujících ma‑
nifestovalo na náměstí. 5.  listo‑
padu 1918 se německá radnice 
vzdala a 6. listopadu byla promě‑
něna na českou. Spolu s vládním 
komisařem vedla správu města ko‑
mise z 16 českých a 8 německých 
členů. Od svého založení v roce 
1243 vládli v Brně na radnici Němci 
až do vzniku samostatného Čes‑
koslovenska. 

V následujícím roce – 16. dub‑
na 1919 – byl pak položen základ 

velkého Brna. K historickému jádru 
města Brna byly tehdy připojeny 
na základě zákona č. 213/ 1919 Sb. 
dvě města – Královo Pole a Huso‑
vice, a dále také 21 příměstských 
obcí – Bohunice, Černovice, Dolní 
Heršpice, Juliánov, Jundrov, Ka‑
menný Mlýn, Kohoutovice, Komá‑
rov, Komín, Starý Lískovec, Nový 
Lískovec, Maloměřice, Medlánky, 
Obřany, Přízřenice, Řečkovice, 
Slatina, Tuřany, Vejvanovice (nyní 
Brněnské Ivanovice), Žabovřesky 
a Židenice. Rozloha města se zvět‑
šila z 1 732 ha na 12 376 ha a znač‑
ně posílil počet obyvatel mluvících 
česky. V roce 1921 se Brno stalo 
druhým největším městem v ČSR 
a hlavním městem země Moravské 
v tehdejší první republice.

 
Věra Hádlíková Ondrášková,

Rostislav Maleňák, zastupitel

„Haló, haló, písničky od srdce, Zdeněk Junák, dobrý 
večer.“ 

Takto ho mohou slyšet posluchači Českého rozhlasu 
2 Praha. Na rozhlasové stanici Český rozhlas Brno 
moderuje pořad s názvem Randez ‑vous s Junákem. 
V České televizi účinkoval v mnoha titulech, nejzná‑
mější jsou v současné době Četnické humoresky, 
ale především je známý z hudební a činoherní scény 
Městského divadla Brno.

Dostaveníčko se Zdeňkem Junákem jsme si v Do‑
mově pro seniory na Mikuláškově náměstí domluvili 

na středeční odpoledne 23. ledna. Známý český herec, 
a především brněnský patriot, rozhlasový moderátor 
a dabér zavítal s pořadem „Písničky od srdce“ i mezi 
nás. Zaplněný sál posluchačů, laskavý humor, písničky 
a vyprávění z divadelního prostředí splnilo naše oče‑
kávání. Pokud byste chtěli zahrát písničku a zanechat 
láskyplný vzkaz, nebo by vám chyběl humor, můžete 
si tohoto brněnského baviče Zdeňka vyslechnout 
každý den po deváté hodině na brněnské rozhlasové 
stanici v pořadu Srdcovky Zdeňka Junáka.

Libuše Matějková – ergo

Šikovné ruce
Malý domácí skleník

Mám spoustu zálib, ale nej‑
oblíbenější je zahradničení. 

Podělím se s vámi o nápad, jak 
udělat pro malé sazeničky domácí 
miniskleník.

Výroba je velmi jednoduchá a je 
ideální pro práci s dětmi. Navíc 
materiál na výrobu nic nestojí a je 
recyklovaný, což je velké plus.

Co potřebujeme: plastovou 
krabičku od potravin (třeba od 
masa), kelímky od jogurtu, dvě 
kovové sponky (například z bale‑
ného chleba), špejli

Jak na to: První věcí je spojit 
po delší straně víko s krabičkou. 
Udělejte nožem na víku i na zá‑
kladu dva malé otvory a protáh‑
něte jimi kovové sponky. Ohněte 
je, aby byly bezpečně upevněny. 
Abychom mohli nastavit větrání, 
použijeme špejli na podepření 
víka. Za normálních okolností by 
mělo být víko otevřené, ale pokud 
dáte skleník k otevřenému oknu, 
můžete víko zavřít a chránit tak 
rostlinky před chladem.

Do kelímků s výsadbovým sub‑
strátem zasaďte semínka. Je to 
radost pozorovat jejich růst. Skvělý 
koníček, co říkáte? Nejenže učíme 
děti pracovat s recyklovaným ma‑
teriálem, ale také, aby se o rostlin‑
ky staraly. Předáváme jim hodnoty, 
které jsou dnes v naší společnosti 
tak důležité jako je recyklace nebo 
udržitelnost.

Tak pojďte na to!

Taťana Absolínová
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 �  Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka skříňky a pracovní desky 
na míru. Vrba 603438707

 � Pronajmu zahradu na ulici Kejbaly za FN Bohunice a 250 m zah. chatka, 
voda, skleník, stromy. Tel: 777 856 722
 � Přímá zájemkyně koupí byt 2+kk s balkonem ve St. Lískovci. 
Tel. 775 674 540

 � Koupím byt 2kk v Bohunicích nebo Starém Lískovci. Hotovost, bez 
RK. Tel: 732 588 875
 � Poskytujeme hotovostní i bezhotovostní půjčky. Bez ručitele s mož‑
ností pojištění. Bez registru, s exekucemi i po ukončené insolvenci. 
Tel: 607 769 847

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

 � Vodoinstalatér tel: 602 861 402
 � Žaluzie – výměny, opravy, sítě a dveře proti hmyzu. Hanák  
Tel: 604 850 396
 �  OPRAVY, ÚPRAVY I PŘEMODELOVÁNÍ ODĚVŮ provádím na Vltavské 5. 
Volejte 737 405 554. Termín Vaší návštěvy domluvíme ihned.
 �  Sháníme paní na hlídání 2leté dcerky. Po–pá 7‑30–12.30. Cca 25 ho‑
din/týden. Nástup od 1. 3. 2019, hlídání by probíhalo u nás doma. 
Zájemkyně pište na mail m15@seznam.cz, případně na 736 604 721

 �  SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ tel. 608 880 107
 �  Opravím počítač/seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490
 �  Kvalitní čištění koberců, čalouněného nábytku a matrací, úklid do‑
mácnosti, mytí oken, žehlení, objednávky nákupů po telefonu, drobné 
práce v domácnosti, … to vše Vám nabízí A‑Z HOSPODYNĚ. Zavolejte 
nám na 792 466 199 – na všem se domluvíme. 
 �  Rodina koupí 3+1 a větší. Tel: 604 508 585
 �  Lékař hledá 2+1. Platím hotově. Tel: 731 450 094
 �  Koupím menší byt (1+kk až 2+1) v blízkosti FN.  Máme hotovost. 
Tel: 739 586 722
 � Nově otevřený kosmetický salon www.salonmanon.cz

Inzerce
Tuto granolu naše rodina miluje. 

Nevyžaduje dlouhou přípravu 
a je vyrobena z ingrediencí, které 
mám vždy po ruce. Navíc domácí 
granola je podstatně levnější než 
kupovaná.
Čas přípravy: 10 minut
Doba pečení: 35 minut
Ingredience:
4 šálky (370 g) klasických ovesných 
vloček (nepoužívejte předvařené)
1 šálek (150 g) nakrájených mandlí 
a pistácií
1/2 šálku (100 g) hnědého cukru
1/4 šálku (60 ml) medu
2 lžičky vody (30 ml)
1 1/4 lžičky mleté skořice
1/4 lžičky soli
1 lžička vanilkového extraktu
1/4 lžičky sody na pečení

Jak na to: Předehřejte troubu na 
150 stupňů. Ve velké misce pro‑
míchejte ovesné vločky a krájené 
mandle.
Ve středním kastrolu smíchejte 
hnědý cukr, med, vodu, skořici 
a sůl. Přiveďte směs k varu a met‑
ličkou pilně míchejte a vařte ji po 
dobu 1 minuty.
Odstraňte z tepla, přimíchejte va‑
nilku a sodu na pečení, míchejte 
do pěny. Horkou směs nalejte do 
mísy s ovesnými vločkami, man‑
dlemi a ořechy, rovnoměrně pro‑
míchejte.
Směs urovnejte na plech s pečicím 
papírem. Pečte v předehřáté trou‑
bě, asi 36–40 minut, dokud není 

granola lehce zlatavě hnědá. Dva‑
krát během pečení promíchejte.
Upečenou vyjměte z  trouby 
a nechte úplně vychladnout, poté 
rozlámejte do hrudek.
Skladujte ve vzduchotěsné nádo‑
bě nebo v opakovaně uzavíratel‑
ném sáčku, při pokojové teplotě. 
Doba uchování je přibližně jeden 
měsíc.
Tento recept nefunguje bez cukru, 
neupravujte jeho množství. Cukr 
dělá granolu křupavou a hrudko‑
vatou. Nepoužívejte předvařené 
ovesné vločky.
Doma jíme granolu s bílým jo‑
gurtem s borůvkami, jahodami, 
malinami apod.
Do granoly můžete také přidat 
sušené ovoce, ale až po pečení. Já 
jsem přidala sušenou klikvu.
Tato granola je vyrobená bez 
přidaného másla! Určitě se stane 
vaším oblíbeným receptem. Je 
krásně křupavá a má neodolatel‑
nou chuť.

Taťana Absolínová

Gourmet Granola 

Jsme rádi, že s odstupem času se potvrdily naše informace ohledně 
plánované výstavby a že to nebyla jen předvolební kachna, jak si 

mnozí mysleli. Ano, výstavba družstevního a sociálního bydlení v naší 
městské části je na spadnutí. Rada Magistrátu Města Brna schválila 
začátkem ledna záměr výstavby v celkovém rozsahu 150 bytů, včetně 
70 družstevních, 10 sociálních, 30 startovacích, 30 bytů pro seniory a 10 
bezbariérových bytů. Je velice pozoruhodné, že naše radnice stále mlčí 
a neinformuje nás a veškeré informace, které dostáváme, jsou pouze 
z mediálních zdrojů. Dále se ptáme, kde budeme parkovat?! Jelikož 
nová výstavba sebere přes 150 současných parkovacích míst a navíc 
kde budou parkovat noví nájemci?! Je naprosto nereálné, aby součástí 
výstavby byl parkovací dům s kapacitou 300 až 350 míst (tedy ekvivalent 
parkovacího domu Dominik park v centru Brna) a navíc zdarma. Rádi by‑
chom Vám pomohli, ale zdůvodu toho, že nám současné vedení radnice 
neumožnilo účast v komisích a výborech, tak Vás budeme informovat 
alespoň prostřednictvím tohoto měsíčníku. Například, věděli jste, že 
soutěž o tuto výstavbu proběhne už v letošním roce?! Více informací se 
dozvíte v následujích vydáních.

Pavel Šimánek, zastupitel, ANO 2011

Vážení spoluobčané, dovolte mi reagovat na tvrzení zastupitelů ANO 
2011, kteří vedení naší městské části obviňují z jakéhosi mlčení o 

plánované výstavbě bytů při ulici U penzionu. O celý záměr se vedení 
městské části samozřejmě zajímá, fakt je ale ten, že zatím není o čem 
informovat. Město teprve připravuje soutěž na dodavatele projektové 
dokumentace. Říci však můžu to, že je zcela liché strašit horším parková‑
ním. 1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík mě ujistil, že pokud 
by ke stavbě došlo, budou místa nahrazena 1:1 a pro nové byty vzniknou 
nová. To bude i našim požadavkem, stejně jako veřejné projednání tohoto 
záměru s vámi, občany.

Na závěr jen malý dodatek: záměr výstavby připravila koalice za mi‑
nulého volebního období, tedy pod vedením primátora za ANO 2011. 
Je až úsměvné, že z nečinnosti nás nyní obviňují jeho spolustraníci.

Jiří Dvořáček, místostarosta

Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů Reakce místostarosty
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Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

www.stofcom.cz
Tel. 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
dům služeb

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

U nás jsi pánem 
internetu ty!

�.netbox.cz

Akce platí d
o 28. 2. 2019

100/100 Mb/s
za 350 Kč/měs.
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UNITED BAKERIES a.s., 
provozovna Brno, Bohunická 24

PŘIJME DO SVÉHO KOLEKTIVU:
– Expedienty
– Pekaře – specialisty (vyučení)
– Pekařské výrobní dělníky 

NABÍZÍME: práci ve stabilní prosperující společnosti, 
5 týdnů dovolené, finanční motivační bonusy, straven-
ky 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

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

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
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Pavel Komárek
dříč, sportovec, řidič-záchranář

Vždy dorazit včas.
Moje cesta.

Řidič záchranné služby může svou práci dělat jen jedním způsobem. Nejlépe, jak je to jen možné. A být vždy včas tam, 
kde je potřeba. A k tomu potřebuje také ty nejlepší podmínky. Volkswagen Transporter. Vysoký výkon, robustní konstrukce, 
odolnost, spolehlivost a tradice. Je to jednoduše auto, na které je spoleh a s nímž víte, že vždy dorazíte včas.

Autorizovaný prodejce Volkswagen ROS a.s.
Poříčí 3, 639 00 Brno, tel. +420 530 501 111, www.rosauto.cz, e-mail: rosauto@rosauto.cz


