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Předpokládané termíny zasedání 
Zastupitelstva městské části Brno ‑Starý 

Lískovec v roce 2019 jsou tyto:
12. 6. 2019 / 11. 9. 2019 / 11. 12. 2019
Jednání se koná v zasedací místnosti 

v přízemí úřadu a začíná v 17.00 hodin. 
V případě jakýchkoliv změn jsou občané 
informování pomocí webových stránek 
úřadu a  dle uzávěrek zpravodaje také 
v obecním tisku.   (red)

Zasedání zastupitelstva

Vážení spoluobčané, moc mě 
těší, že se s vámi mohu po ně‑

jakém čase opět setkat na strán‑
kách Starolískoveckého zpravo‑
daje. Jaro pomalu a jistě předává 
svou vládu létu, i když tomu počasí 
moc neodpovídá, ale dle kalen‑
dáře je to skutečně tak. Snad se 
s příchodem léta konečně trochu 
ohřejeme. Větru a dešti naštěstí 
poručit neumíme, tak musíme 
vzít za vděk tomu, co přijde. Je to 
tak asi správně, protože člověk ve 
své nerozvážnosti a mnohdy velké 
nenasytnosti dokáže napáchat na 
přírodě nedozírné škody. Na dru‑
hou stranu, když člověk chce, tak 
dokáže vytvořit i hezké a hodnot‑
né věci, které mu dokáží zpříjemnit 
život a životní podmínky naopak 
zlepšit. O vytváření pozitivních 
hodnot se snažíme i na radnici 
zlepšováním kvality bydlení a re‑
konstrukcí různých prostranství 
v naší městské části Brno ‑Starý 
Lískovec. V květnu byla dokončena 
poměrně velká a finančně náklad‑
ná akce, a to rekonstrukce zatep‑
lení a zasklení lodžií na bytových 
domech Dunajská 37–45. Akce se 
o nějakou nutnou dobu prodlou‑
žila, a to kvůli chladnému počasí 
v zimních měsících, které nedovo‑
lovalo pokračovat v práci. Příčinou 
zdržení byly technologické před‑

pisy a náš požadavek na 
maximální kvalitu prová‑
děného díla. Nyní je ale 
vše hotovo a zmíněné 
panelové domy se uká‑
zaly v celé své kráse. Dě‑
kuji tímto všem lidem, 
kteří v těchto domech 
bydlí, za trpělivost a pochopení. 
A také jim všem přeji, ať jim hotové 
dílo dlouho slouží ve stejné kvalitě, 
jaká je dnes.

V současné době probíhá rekon‑
strukce jednoho veřejného pro‑
stranství, a to na ulici Točné. Jedná 
se o parčík u pomníku, který nám 
připomíná oběti 1. a 2. světové 
války. Tento prostor byl ve velmi 
neutěšeném stavu a rekonstrukci 
si proto zasloužil. Výsledek bude 
jistě stát za to, a chystá se zde i jed‑

na zajímavá věc, která 
ve Starém Lískovci ještě 
není a která bude sloužit 
k poučení návštěvníků 
tohoto místa, zvláště 
pak všem milovníkům 
květin a různých rostlin. 
Další místo, které se do‑

čká zvelebení, je pozemek, který 
se nachází vedle chodníku, jenž 
spojuje ulici Kroupova a Kosmo‑
nautů. Dříve byl určen k pronájmu 
a sloužil jako zahrádka. V současné 
době se zpracovává projektová 
dokumentace na jeho zvelebení. 
Vznikne tak jakási plocha k odde‑
chu, která bude sloužit všem.

Dojde i na investice do škol‑
ských zařízení. Konkrétně mám 
na mysli ZŠ Labskou, kde bude‑
me o prázdninách rekonstruovat 

rozvody datových sítí, ale také od‑
borné učebny, které vybavíme no‑
vým nábytkem a novými učebními 
pomůckami. Vše je vysoutěženo 
a připraveno k realizaci. Nového 
nábytku se dočká i ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny, kde některé skříně 
a různé úložné prostory pamatují 
snad první republiku. Takže i v této 
škole bude o prázdninách čilý pra‑
covní ruch.

A to z investic není zdaleka vše. 
Investovat v letošním roce chceme 
i do bytových domů, kde by měla 
být postupně zahájena kompletní 
rekonstrukce elektrických rozvodů 
ve společných prostorách, a ná‑
sledně by měly být tyto prosto‑
ry vymalovány. Týká se to všech 
obecních bytových domů. Vzhle‑
dem k finanční náročnosti bude 
tato akce rozložena do cca dvou 
let. Současně se také připravuje 
vybudování kamerového systému 
v těchto domech.

Práce nás tedy čeká hodně, a to 
jsem vyjmenoval pouze některé 
připravované akce. O dalších vás 
budu informovat zase příště. Přeji 
vám všem krásné a snad už i teplé 
dny plné sluníčka. Ať vás všude 
provází radost a dobrou náladu 
ať vám nic nezkazí.

Váš místostarosta Jiří Dvořáček

Ze zápisníku místostarosty

Mladé hody na týden rozveselily Starý 
Lískovec: V květnu se konaly tradiční 

Starolískovecké hody. Ty již podvacáté organi‑
zovali starolískovečtí Orlové. Veškeré hodové 
veselí se opět soustředilo ve venkovním areálu 
DTJ v Klobásově ulici. Hlavním stárkem letoš‑
ních hodů byl zvolen Pavel Turčínek a hlavní 
stárkou Sára Osmanová. Hodový maraton 
odstartovala předhodová zábava s kapelou 
Eu!burg. Na hodech v sobotu pak ve vyproda‑
ném areálu k tanci hrála dechovka Hovorané. 
Příjemnou atmosféru navíc obohatili stárci 
o Československou besedu. V neděli 19. květ‑
na dopoledne se konala slavnostní mše za 

účasti krojovaných stárků a dětí. Odpoledne 
si mohli všichni přijít zazpívat a zatančit s cim‑
bálovou muzikou Mladí Burčáci.  (red)
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Brno vypsalo dva nové dotační programy
Od letošního června mohou zájemci žádat 

o podporu v rámci dvou nových dotačních 
programů města Brna pro oblast životního pro‑
středí. Prvním z nich je celorepublikový unikát 
„Zeleň střechám!“ podporující vytváření 
zelených střech. Tím druhým je dotační 
program s názvem „Nachytej dešťovku!“, 
kterým bude město Brno podporovat 
využití srážkové vody, a navazuje tak na 
Státní fond životního prostředí.

Statutární město Brno pokračuje 
v rozvoji systému dotační podpory en‑
vironmentálních projektů. Přichází tak 
s programem „Zeleň střechám!“, pro‑
střednictvím kterého poskytne podporu 
pro realizaci zelených střech na území 
Brna. Naše město je tak vůbec prvním 
městem v Česku, které tímto způsobem 
motivuje a podporuje stavitele na svém 
území. Výše dotace se bude odvíjet ze‑
jména od druhu žadatele a typu zelené 
střechy. Příspěvky jsou určené jak na 
extenzivní, tak i  intenzivní typ zelené 
střechy, a výše dotace se bude pohybovat v roz‑
mezí od 900 do 1 400 korun na metr čtvereční, 
dle přiloženého rozcestníku. Žadatel v rámci 
tohoto dotačního programu obdrží také pří‑
spěvek na odborný posudek spojený s výstav‑
bou zelené střechy ve výši až 10 tisíc korun. 

První výzva k podávání žádostí o dotaci bude 
otevřena od 1. června 2019 a skončí k 30. listo‑
padu 2019 s tím, že jednotlivé žádosti budou 
posuzovány kontinuálně.

„Druhou novinkou je projekt „Nachytej deš-
ťovku!“. Tento dotační program je určen úspěš‑
ným žadatelům o dotaci v rámci již zavedeného 
dotačního programu Státního fondu životního 
prostředí „Dešťovka“, kterých bylo dle statistiky 
za poslední rok více než šedesát. Město Brno tak 

jako první město v České republice navazuje 
v této oblasti na podporu státu a svým obyva‑
telům ještě více zpřístupňuje projekty na využití 
srážkové vody. Žadatelům o dotaci město při‑

spěje částkou ve výši 50 procent příspěvku 
již poskytnutého Státním fondem životní‑
ho prostředí. Žadatel na území města Brna 
tak může získat až 75procentní podporu 
svého projektu. O tuto dotaci mohou 
požádat i ti, kdo realizovali svůj projekt 
s pomocí SFŽP už v roce 2018. Dotační 
výzva bude vyhlášena ve stejném termínu 
jako v prvním případě, tedy k 1. červnu 
2019. V obou uvedených případech platí 
podmínka místa realizace projektu na 
území města Brna.

Velkou novinkou je letos elektronické 
podávání žádostí v rámci všech dotač‑
ních programů administrovaných Od‑
borem životního prostředí MMB. Vedle 
„Dotace na šalinkartu“, kde byli žadatelé 
na tento způsob již zvyklí, se tak na zjed‑
nodušené podání žádosti mohou těšit 

i zájemci o dotační programy jako je „Pod-
pora oživení zeleně ve vnitroblocích“ nebo 
„Podpora oživení nábřeží brněnských řek“. 
Veškeré potřebné informace jsou uvedeny 
a budou dále doplňovány na adrese www.
ekodotace.brno.cz.

www.ekodotace.brno.cz 

www.procistejsibrno.cz 

Zeleň střechám! v Brně
využijte podpory města Brna a nechte vaši střechu

zezelenat! Bude se nám všem lépe dýchat.

můžete získat příspěvek  900 až 1400 korun
na metr čtvereční.

Zelené střechy pomáhají:
 · zadržovat srážkovou vodu
 · regulovat teplotu
 · snižovat množství prachu

více informací na stránkách www.ekodotace.brno.cz
vaši žádost můžete elektronicky podávat od 1. 6. 2019

www.ekodotace.brno.cz 

www.procistejsibrno.cz 

nachytej dešťovku! v Brně
Uspěli jste v Dešťovce? Získejte další dotaci 

na váš projekt od města Brna. 
výše příspěvku dosahuje 50 % výdajů uznaných SFŽP.

Přispějme společně
k efektivnímu hospodaření s vodou!

více informací na stránkách www.ekodotace.brno.cz
vaši žádost můžete elektronicky podávat od 1. 6. 2019
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Mladé hody těšily Starý Lískovec celý týden
Při svátku patrona našeho kostela sv. Jana Nepomuckého se ve 
Starém Lískovci konají dvoudenní hody. Letos to byly již dvacáté 
hody, které organizuje Orel – jednota Starý Lískovec, a veškeré 
hodové veselí probíhalo opět v krásném venkovním areálu DTJ 
v Klobásově ulici.

Zázemí pro nácviky dětského 
tanečního souboru a také pro 

stárky jsme našli v budově ZŠ Eliš‑
ky Přemyslovny ve Starém Lískovci. 
O výuku Československé besedy 
stárků se postarali sami stárci. Děti 
z orelského tanečního souboru 
nacvičovaly pásmo tanců z Brněn‑
ska „Hode hode, hodečky“ pod 
vedením Zuzky Jaňurové. Hlavním 
stárkem letošních hodů byl zvolen 
Pavel Turčínek a hlavní stárkou 
Sára Osmanová.

V rámci první akce stárci poctili 
návštěvou Dobšice u Znojma a je‑
jich vinné sklípky, kde si vybrali 
zásoby vína na další dny. Hodový 
maraton jsme pak odstartova‑
li předhodovou zábavou, kterou 
uspořádali stárci za účasti místní 
skupiny Eu!burg v sokolovně ve Sta‑
rém Lískovci, jako každý rok přesně 
týden před vlastními hody.

Hlavní hodový týden pak začal 
středečním „žádáním“, kdy každý 
stárek žádá rodiče své stárky o po‑
volení účasti jejich dcery na ho‑

dech. Někdy po smlouvání, jindy 
po splnění zadaných úkolů, ale na‑
konec přece jen dali rodiče svým 
dcerám souhlas, a tak se letos sešlo 
všech šestnáct párů. Ve čtvrtek 
odpoledne vyjeli stárci a místní 
hasiči pro břízky – májky. V pátek 
ráno pak pro hlavní symbol hodů, 
vysoký smrk ‑ máju. Za pomoci ha‑
sičů a za podpory starolískovecké 
městské policie ji stárci šťastně do‑
pravili do Starého Lískovce. Mája 
byla tažena koňským spřežením 
pana Rudolfa Pazourka z Troub‑
ska. Odpoledne postavili stárci 
za velkého zájmu dětí, mládeže 
a dospělých nazdobenou máju 
na prostranství nedaleko kostela. 
Letos nově se na místě u máje také 
opékaly špekáčky.

Oficiálně byly Starolískovecké 
hody zahájeny v sobotu 18. května 
odpoledne požehnáním hodům 
a vínu v kostele sv. Jana Nepomuc‑
kého. Před kostelem předal starosta 
Vladan Krásný stárkům hodové prá‑
vo. Průvod začal pod modrou oblo‑

hou a čelo průvodu tvořili zástupci 
SDH a Orelské jednoty, kteří nesli 
prapory naší městské části, SDH 
a Orlů. Na jednotlivých zastávkách 
se postupně připojovaly všech‑
ny stárky. Průvod ukončili stárci 
položením kytice k soše sv. Jana 
Nepomuckého v ulici Točné.

Hodové veselí se přesunulo 
v  sobotu večer do areálu DTJ. 
K tanci hrála dechovka Hovorané 
a areálem zněl po celý večer zpěv 
stárků i návštěvníků. Příjemnou 
atmosféru vyprodaného areálu 
během hodového večera navíc 
obohatili stárci o Českosloven‑
skou besedu, kterou s přehledem 
zatančili.

Hody pokračovaly v  neděli 
19. května dopoledne slavnostní 

mší v našem kostele za účasti kro‑
jovaných stárků a dětí. Odpoled‑
ne si mohli všichni přijít zazpívat 
a zatančit s cimbálovou muzikou 
Mladí Burčáci. S napětím se čekalo 
na vystoupení malých tanečníků 
z našeho tanečního souboru, kteří 
se stali s pásmem tanců ozdobou 
nedělního podvečera. Stárci poté 
znovu skvěle zatančili Českou be‑
sedu.

Na závěr se ještě sluší poděkovat 
všem, kteří pro nás tento krásný 
zážitek připravili. Zejména Orelské 
jednotě ze Starého Lískovce, která 
za podpory statutárního města 
Brna a městské části Starý Lísko‑
vec akci uspořádala. Dále všem 
stárkům i stárkám, krojovaným 
dětem a každému, kdo se svou 
pomocí, prací a účastí na letošních 
hodech podílel. Poděkování patří 
i našim partnerským organizacím, 
a to SDH Starý Lískovec a SDH Bo‑
hunice, a také městské policii ve 
Starém Lískovci, vedení ZŠ Elišky 
Přemyslovny a zástupcům DTJ Sta‑
rý Lískovec.

Josef Jaňura, starosta jednoty 
Orel Brno ‑Starý Lískovec 

V červnu se mladí zpěváci opět utkají 
ve Starolískovecké Superstar

Vícegenerační hřiště Bosonožská bude 18. června od 15 hodin 
hostit další ročník Starolískovecké Superstar. Loni svůj talent 

přihlížejícím předvedla celá řada mladých zpěváků a zpěvaček ze 
starolískoveckých základních škol. Titul Starolískovecká Superstar 

získala Tereza Mráčková ze ZŠ Bosonožská.
Srdečně vás zveme na tuto akci a věříme, že i letos si soutěž 
pořádně užijeme. Superstar bude opět moderovat starosta 

Starého Lískovce Vladan Krásný, zazní známé a oblíbené písničky 
a těšit se můžete i na odbornou porotu plnou známých tváří 

v čele se skvělou brněnskou herečkou Alenou Antalovou. (red)
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Praha nám doplnila  
znalosti z vlastivědy

ZŠ Labská si užívá  
hudební jaro

Prvňáčci se učili, jak správně pečovat o zoubky

Žáci pátých tříd ZŠ Bosonožská 
podnikli v úterý 7. května výlet 

do Prahy, aby na vlastní oči vidě‑
li to, co se učí ve vlastivědě. Pod 
vedením svých vyučujících a zku‑
šeného průvodce zahájili exkurzi 
v Zrcadlovém bludišti na Petříně. 
Poté se vydali procházkou s krás‑
ným výhledem na hlavní město 
cestou k Pražskému hradu. Zde na 
všechny čekala návštěva Katedrály 
sv. Víta a Vladislavský sál – největ‑
ší slavnostní prostory středověké 
části Pražského hradu s výstavou 
kopií korunovačních klenotů. Užili 
jsme si i výměnu hradní stráže jako 
zvláštní součásti ozbrojených sil 
České republiky.

Potom jsme se přesunuli do 
Valdštejnské zahrady s budovou 

Senátu ČR a prohlédli si začátek 
Karlova mostu. Největším zážit‑
kem pro všechny ale byla návště‑
va Národního divadla s výkladem 
průvodce o historii a dalších zají‑
mavostech tohoto stánku kultu‑
ry, jehož součástí jsou i Stavovské 
divadlo, Hudební divadlo Karlín, 
Nová scéna a Státní opera. Trasa 
divadlem vedla od základních 
kamenů v podzemí přes přízemí 
s hledištěm až k trigám na terasu, 
kde všechny uchvátil nádherný 
výhled na Vltavu. I přes zpoždění 
kvůli opravě technické závady au‑
tobusu jsme dorazili zpět ke škole 
v nočních hodinách sice unavení, 
ale v pořádku a plní zážitků.

 
L. Sychrová

Jarní měsíce bývají na naší škole 
už tradičně spojené s pěvecký‑

mi soutěžemi a koncerty. V březnu 
se naši žáci zúčastnili pěvecké sou‑
těže Karlovarský skřivánek. Jedna 
naše žákyně postoupila do celo‑
státního kola. Květen pak zahájil 
Slavík z Labské, na kterém jsme 
vybrali pětici nejlepších žáků, jež 
budou naši školu reprezentovat na 
Starolískovecké superstar.

Třetí květnový týden patřil Dět‑
skému pěveckému sboru WiBi‑

Di. Ten nejdříve 14. května 2019 
zpříjemnil odpoledne obyvate‑
lům Domova pro seniory na ulici 
Kosmonautů. O dva dny později 
sbor vystoupil s téměř hodinovým 
koncertem pro rodiče v prostorách 
školní jídelny. Děkujeme všem ro‑
dičům, pedagogům a přátelům 
školy, kteří se na koncert přišli 
podívat a podpořili tak náš školní 
sbor.

Mgr. Veronika Horká
sbormistryně

Ve spolupráci s firmou „dm drogerie markt, s. r. o.“ jsme do 
výuky žáků 1. ročníku začlenili preventivní program Veselé 

zoubky. Za osm let svého konání oslovil v naší republice už 
více než 350 tisíc dětí, a protože preventivní péče o zdraví není 
nikdy dost, věnovali jsme programu více času než původně 
plánovanou jednu vyučovací hodinu. Nejprve jsme se drželi 
doporučeného metodického plánu. Ovšem dětských otázek 
k péči o zuby bylo stále víc, tak jsme se tématu věnovali napříč 
různými vyučovacími předměty.

Program „Veselé zoubky“ se dětem líbil. Pohádku všichni 
hltali jedním dechem, protože každý prvňáček v naší třídě 
momentálně zažívá „trable s kývajícími se zoubky“. Výukový 
film byl zábavný i poučný. Práce na interaktivní tabuli děti 
zaujala a pracovní listy žáci zvládli na jedničku. Velkou radost 
měly děti i z „preventivní taštičky“, v níž měly dárek v podobě 
hygienických potřeb.

L. Kadlečková

Základní škola, Brno, Bosonožská 9 hledá kuchařku na plný 
úvazek s nástupem od 1. 9. 2019. Další informace na telefonním 
čísle 547 218 242. Životopisy zašlete na adresu info@zsbos9.cz 
nebo přímo do školy.

ZŠ Bosonožská hledá kuchařku
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Senioři slavili Den matek a Velikonoce

Pětapadesát tisíc popelnic 
vyčistí dvě speciální myčky

Každou druhou květnovou 
neděli slavíme Svátek matek 

a připomínáme si, jak důležité jsou 
maminky v našich životech. Klienti 
Domova pro seniory na Mikuláš‑
kově náměstí Svátek matek letos 
oslavili ve společnosti Hany Švej‑
nohové a Lenky Filipové ‑Kudelové 
hudebním pořadem „Všechny 
barvy lásky“. K oběma dámám se 
přidali i starosta Starého Lískovce 
Vladan Krásný a místostarosta Jiří 
Dvořáček, kteří klientkám domova 
poblahopřáli a předali jim růže. 
Pořad byl plný vyprávění a vzpo‑
mínání na různé formy lásky, které 
doprovázely šansony na toto téma.

Měsíc před touto událostí si kli‑

enti domova užili také Velikonoč‑
ní jarmark, který se konal 16. až 
17. dubna. Náš jarmark není určen 
jen našim klientům, ale i jejich přá‑
telům, rodinám a našim zaměst‑
nancům. Všichni si mohli vybrat 
z nejrůznějších výrobků pochá‑
zejících z našich ergoterapeutic‑
kých dílen: k mání byly například 
výrobky z keramiky, šité dekorace, 
pletené ponožky a papuče, košíky 
z pedigu, mýdla, šumivky, koupe‑
lové soli a svíčky. Na jarmarku ne‑
chybělo ani občerstvení ve formě 
kávy, čaje, mazance a piškotového 
beránka. Příjemné posezení ještě 
umocnila hudba a filmy.

(bh)

Po brněnských ulicích jezdí 
v těchto týdnech dvě speciální 

vozidla na mytí kontejnerů a po‑
pelnic. Pomocí nich čistí společ‑
nost SAKO většinu černých nádob 
na směsný komunální odpad ve 
městě. Vymývání popelnic bude 
probíhat od května až do listopadu 
a společnost chce vymýt více než 
55 tisíc kontejnerů.

Na čištění popelnic SAKO vyu‑
žívá speciální vozidla Mercedes‑
‑Benz, která jsou vybavena mycím 
zařízením a vyklápěčem odpado‑
vých nádob. Čištění probíhá bě‑
hem standardního svozu odpa‑
du, popelnice se nejdřív vysype, 
a následně ji vůz vymyje vysokým 
tlakem horké vody bez saponátu. 
Mytí jedné popelnice trvá šest až 

deset vteřin. Znečištěná voda se 
zachytí do sběrné vany, a poté je 
odčerpána do samostatné nádrže. 
Po umytí stanoveného počtu po‑
pelnic se znečištěná voda odváží 
do jímky odpadních vod v sídle 
společnosti SAKO v Černovické 
ulici.

Vymývání popelnic není v Česku 
zcela běžné, v Brně je ale součástí 
systému nakládání s komunálním 
odpadem a je zahrnuto v ročním 
poplatku za odpad. „Našim cílem 
je vzhledné a čisté Brno a k tomu 
mytí popelnic určitě patří. Jsem 
rád, že tuto službu občanům po‑
skytujeme,“ říká předseda před‑
stavenstva společnosti SAKO Filip 
Leder. 

(red)

Šikovné ruce Vyšívané jahody

Dnešní příspěvek je na přání. 
Užijte si trošku retro zábavy 

v deštivém odpoledni.

Co potřebujete:
vyšívací bavlnky Mouline v zelené 
a červené barvě, vyšívací jehlu, 
kanavu (panamu)

Jak na to:
Křížková výšivka patří k nenároč‑
ným vyšívacím technikám, a proto 
je ve světě rozšířená a velmi ob‑
líbená. Vyšívání podle předlohy 
není v podstatě nic jiného než ne‑
ustálé počítání. Kolik stehů vedle 
sebe potřebujete, kdy změnit bar‑
vu, kdy se přesunout o kus dále. 

Vyšívat křížkovým stehem můžete 
téměř na každém druhu tkaniny, 
která má pravidelnou čtvercovou 
strukturu. Nejlépe se však vyšívá 
na kanavě, jejíž struktura vytváří 
oka v pravidelných vzdálenostech, 
do nichž se vpichuje jehla, a které 
tak samy o sobě určují pravidel‑
nost křížkového vyšívání. Pokud 
se vám stane nějaká nepřesnost, 
nezoufejte, i tak bude výšivka ve 
výsledku pěkná.
Vyšitou jahůdkou můžete osvěžit 
svoji letní halenku nebo podarovat 
své blízké vyšitou záložkou do kni‑
hy. Takový vlastnoručně vyrobený 
dárek jistě potěší.

Taťana Absolínová
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 � Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. 
Poradenství, návrh, realizace na klíč. Tel.: 513034551, 
mob.:704458187, e‑mail: info@tzbcentrum.cz, www.
tzbcentrum.cz 
 � Čištění koberců a čalouněného nábytku. Tel.: 605 
983 853
 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skříňky 
a pracovní desky na míru. Vrba 603438707
 � Přímá zájemkyně koupí byt 2+kk s balkonem ve 
St. Lískovci. Tel.: 775 674 540
 �  Nabízím pánské horské kolo zn: "AUTHOR". Cena 
dle dohody. Tel.: 777 725 176.

 �MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350Kč/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
 � SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ. Tel.: 608 880 
107.
 �OPRAVY, ÚPRAVY I PŘEMODELOVÁNÍ ODĚVŮ 
provádím na Vltavské 5. Volejte 737 405 554. Termín 
Vaší návštěvy domluvíme ihned.

Inzerce

Nezávislí kandidáti společně pro Starý 
Lískovec Vás informují o dalším šetření 
na MČ Starý Lískovec
V roce 2012 a 2013, se na naši městskou část upřela 
pozornost veškerých médií, když naše radnice byla 
podezřelá z machinacemi s veřejnými zakázkami, ze 
které následně v roce 2015 byla současná referentka 
investic pravomocně, odsouzena na 2 roky podmíně‑
ně s dvouletým odkladem za podvody s veřejnými 
zakázkami. Co je, ale ještě pozoruhodnější je fakt, že 
podle ověřených informací jí byl přidělen byt. Na tom 
by nebylo nic tak zvláštního, ale proč jí byl přidělen 
bez předchozí darovací smlouvy a ještě k tomu za 
416.000 Kč kompletně spravený? Proč když všichni 
ostatní musí platit za své byty 60% z provedených 
oprav, tedy cca 250.000 Kč v tomto případě, ale právě 
zmíněná referentka platila nulu?!! Čistě řečnickým 
obratem, je snad možné, že by jí vedení radnice něco 
dlužilo? Skrývá snad něco radnice před svými občany 
a nebo je to běžná praxe, že oddaní úředníci radnič‑
nímu vedení dostávají byty grátis, i přesto, že je soud 
shledal vinnými z podvodů s veřejnými zakázkami? 
Kolik takových případů je na radnici utajeno? A co 
na to občan a volič Starého Lískovce? Tímto se pan 
Krásný určitě chlubit nebude. Každý slušný starosta, 
by po takovém skandálu odstoupil.

Petr Hudlík
Zastupitel MČ Brno – Starý Lískovec

Dovolte mi na úvod v krátkosti reagovat na vyjádření 
vedení radnice v minulém článku, jak jsme byly opět 
označování za lháře, jelikož je to minimálně neprofe‑
sionální a nedůstojné, jelikož výstavba se potrvrdila 
(výstavbu ve Starém Lískovci schválila nová rada 
Magistrátu, teda ve složení: ODS, ČSSD, KDÚ ‑ČSL 
a Pirátů), ochranka za 420 Kč s DPH tu taktéž byla, 
sice teda jen u voleb. Určitě Vám občanům nemůže 
pan místostarosta slíbit parkování, když jeho stranický 
nadřízený p. Hladík má nyní v gestci školství nikoliv 

bydlení. Je to až úsměvné, jak vedení křečovitě slibuje 
výstavbu parkovacích míst, když za uplynulých 12 let 
vytvořili pouze 60 parkovacích míst, a to na Kurské. 
Proč ostatní městské části okolo nás umí vytvořit 
dvakrát tolik parkovacích míst za jedno volební ob‑
dobí a ještě za poloviční cenu? Už nekolik let posobě 
nám slibují vybudování parkovišť ve dvou vytyčených 
lokalitách, ale zatím nám nebylo řečeno, kdy to bude 
a hlavně kde. Opravdu je ten náš Starý Lískovec tak 
krásné místo pro život a nedalo by se pro něj udělat 
něco navíc? Zřejmě nám tento stav vyhovuje, když 
jsme smířili s tímto standartem, který nevybočuje nijak 
zvlášť oproti jiným městským částem. Která městská 
část nemá zateplenou školku, nemá nové dětské 
hřiště, či opravené chodníky? Že máme problémy 
s parkováním, bezpečností a nevyhovující koupaliště 
to už vedení radnice netrápí?

 David Růžička
 zastupitel za hnutí ANO ve starém lískovci

Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů

Naprosto lahodný koláč s křupa‑
vou posýpkou a neodolatelnou 
vůní jahod. Měla jsem trochu oba‑
vy, že bude příliš velký, ale snědl se 
velmi rychle. Nezbyl ani drobeček.

Ingredience: 500 g jahod, 100 g 
cukru na prosypání jahod, lžíci 
škrobu, 200 g polohrubé mouky, 
200 g hrubé mouky, 1/2 prášku do 
pečiva, 180 g krupicového cukru,
1 vejce, 250–300 ml kefíru, 125 ml 
rostlinného oleje, máslo na vyma‑
zání plechu, papír na pečení.

Na drobenku:
250 g hrubé mouky, 100 g más‑
la, chladného a nakrájeného na 
kousky, 250 g krupicového cukru.

Jahody nakrájejte, prosypte cuk‑
rem a škrobem, aby pustily šťávu. 
Všechnu mouku prosejte s práš‑
kem do pečiva. V míse utřete cukr 
a vejce, vsypte prosátou mouku 
a vlijte kefír a olej. Zpracujte měk‑
ké těsto. Větší plech vymažte más‑
lem a vyložte pečicím papírem; 
poté na něj rovnoměrně rozetřete 
těsto a pokryjte je jahodami.
Troubu předehřejte na 220 °C, hor‑
kovzdušnou na 200 °C. Do mísy 
mezitím vsypte suroviny na dro‑
benku a pomocí prstů propracujte. 
Drobenku rovnoměrně nasypte na 
koláč. Pečte na prostřední mřížce 
30 až 45 minut až je drobenka pěk‑
ně zlatá. Píchněte špejlí do koláče 
a pokud na ní neulpí vlhké dro‑
bečky, je koláč hotový. Už se vám 
sbíhají sliny? Věřím, že i vám bude 
koláč chutnat.

Taťana Absolínová

Gourmet
Jahodový koláč

(Texty neprošly jazykovou korekturou.)

Abychom vám umožnili snadnější plánování 
příspěvků do Starolískoveckého zpravoda‑

je, rozvrhla redakční rada termíny uzávěrek. 
Cílem redakční rady je zapojit do Starolísko‑
veckého zpravodaje vás všechny, kteří v naší 
městské části žijete. Plánujete zajímavou akci, 
na kterou chcete pozvat své sousedy? Své 
příspěvky můžete posílat na adresu noviny@
staryliskovec.cz.
Uzávěrka následujících vydání: 
17. 6. 2019, 22. 7. 2019

Termíny uzávěrek zpravodaje
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NÍZKÝ
DOPLATEK
NA RECEPT*

%
SLEVA

z doplatku

až

*Členům zákaznického programu BENU PLUS poskytneme slevu až do výše 60 % z doplatku u léků hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to dle možností přípustných právními předpisy. Informace o regulovaném doplatku léků jsou k nalezení na internetových stránkách 
Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz nebo na účtence k nákupu. Akce platí do odvolání pouze v BENU Lékárně Brno – Starý Lískovec. Slevu uplatníte předložením karty BENU PLUS s receptem.

Snížená cena platí pouze na vybrané produkty při předložení karty BENU PLUS do odvolání nebo vyprodání zásob. Bližší informace o produktech a o aktuálních snížených cenách získáte v kamenné BENU Lékárně Brno – Starý Lískovec. V některých lékárnách BENU je zboží k dostání pouze 
na objednávku. Informujte se ve své lékárně o dostupnosti zboží. Běžné ceny se mohou v jednotlivých lékárnách lišit. Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a způsob použití konzultujte s lékařem nebo lékárním. Cílem tohoto informativního letáku není podpora zvýšeného 
užívání léků. Doplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. 

U Pošty 14, Brno 
Provozní doba:
po-pá 7:30 – 17:30 hod., so 7:30 – 13:00 hod.
tel.: 731 638 184, mail: brno.sliskovec@benu.cz

Lék k perorální aplikaci s účinnou látkou Ibuprofenum. 
Pečlivě čtěte příbalový leták.

IBALGIN 400 MG
100 tablet

109 Kč snížená cena 
s kartou:

149  Kč 

Lék k perorální aplikaci s účinnou látkou 
Paracetamolum. Pečlivě čtěte příbalový leták.

platí pouze na vybrané produkty při předložení karty BENU PLUS do odvolání nebo
. Informujte se ve své lékárně o dostupnosti zboží. Běžné ceny se mohou v jednot
oplňky stravy nenahrazují pestrou stravu ani zdravý životní styl. 

Lék k perorální aplik
Paracetamolum. Pe

PARALEN 500 MG
24 tablet

snížená cena 
s kartou: 29 Kč 

39  Kč 
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inzerce BENU Liskovec 190x133.ai   1   19. 3. 2019   9:02:29

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

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
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Nastartujte emoce za volantem vozů Peugeot na Peugeot Emotion Day! Od 10. května do 23. června budete mít na mnoha místech v ČR jedinečnou možnost otestovat osobní vozy Peugeot včetně posledních novinek značky. Připraveny jsou pro vás nejen 
oblíbené vozy SUV, ale i praktický rodinný Rifter. Milovníky moderního designu osloví Peugeot 508 a v předpremiéře na roadshow vyzkoušíte také 508 SW. Můžete otestovat i ostatní modely Peugeot nebo se inspirovat na léto kempinkovou úpravou modelů 
Peugeot Expert Combi a Peugeot Rifter se střešním stanem. V rámci akce navíc získáte voucher na nákup dětské autosedačky v hodnotě 10 000 Kč platný při koupi vozu do 31. července. Rezervujte si svou testovací jízdu na peugeotemotionday.cz.

Spotřeba a emise CO2 v kombinovaném provozu: Peugeot 2008 3,5–5,7 l/100 km, 84–118 g/km; Peugeot 3008 4,0–5,8 l/100 km, 106–131 g/km; Peugeot 5008 4,0–5,7 l/100 km, 
106–131 g/km. Foto je pouze ilustrativní.

ZAŽIJTE JEDINEČNÝ POCIT Z ŘÍZENÍ 

XXXXXX, spol. s r. o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT 
xxxxxx 653, 393 09  Tábor, tel.: xxxxxxxxx – www.xxxxxx.cz

datum, čas
lokace

Z

RM SERVIS s.r.o., Vídeňská 127, Brno www.rmservis.cz

1. 6. 2019, 10–18 hodin
IKEA, Skandinávská 126/4

Přejeme Vám hezké prázdniny. Vaše SAKO

Svoz odpadu a provoz 
sběrných středisek v Brně 

během červencových svátků

Na státní svátek 5. a 6. července bude probíhat svoz 
komunálního odpadu beze změn a sběrné nádoby 
vyprázdníme podle standardního harmonogramu. 
Naši popeláři odpad sváží 363 dní v roce, mají volno 
jen na Nový rok a Velikonoční pondělí.

Všechna brněnská sběrná střediska odpadu budou 
tyto dva dny uzavřena.

Pochutnejte si zdravě

úterý 13–17
středa 9–17
sobota 9–14

Ul. Točná, Starý Lískovec 
(zast. Pod Dálnicí, bus 403, 404)

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


