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„Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“ – Jan Amos Komenský

Dnešní svůj sloupek 
jsem si dovolil začít 

citátem. Citátem, který 
je aktuální stále, ale na 
konci školního roku je 
snad ještě aktuálnější. 
Je to čas sčítání vítězství 
i ztrát. Někteří se případ-
né ztráty ještě možná snažili na 
poslední chvíli odvrátit, někteří už 
věděli, že konec školního roku pro 
ně skončí vyznamenáním.

Jan Amos Komenský však dob-
ře věděl, že budoucnost není jen 
o samotných znalostech, ale že 
znalosti a výchova jsou spojené 
nádoby. Samozřejmě přeji všem 
rodičům, aby jim děti přinesly 
domů co nejlepší vysvědčení. 
Na druhé straně vím, že když má 
někdo horší známku z „matiky“, 
vůbec to neznamená, že z něj roste 
špatný člověk. Někdy to může být 
i zcela naopak.

A tak prosím, nesuďte své děti 
až moc přísně. Škola dává vzdělání, 
ale výchova vždy začíná v rodině. 
Učitelé a učitelky to mají v dnešní 
době velmi těžké. Mají děti vzdě-
lávat a současně i vychovávat. Ale 
jak vychovávat dítě, které nemá zá-
klady chování už z rodiny? Většina 
dnešních pedagogů žije v perma-
nentním stresu. Stihnout během 
školního roku s žáky probrat osno-
vami danou látku, zvládnout tuny 
naprosto nesmyslné byrokracie, 
stále se dál vzdělávat a školit, a ješ-
tě mít neustálé obavy, kdy nějaký 
„nespokojený“ rodič na ně pošle 
kvůli naprosté hlouposti školní 
inspekci.

Proto si pedagogů velmi vážím, 
jelikož toto vše zvládnout chce 

mít ocelové nervy. Jistě, 
někdo namítne, že i mezi 
pedagogy může být „čer-
ná vrána“. Samozřejmě 
může. Ale věřte, že převa-
žují ti, kteří to stále berou 
jako poslání. Kdyby ne, 
dávno by šli dělat jinou, 

klidnější, a možná i lépe zaplace-
nou práci. Proto si na závěr letoš-
ního školního roku dovoluji vzdát 
hold a poslat velké poděkování 
všem našim učitelkám a učitelům, 
ale i dalším zaměstnancům našich 
základních i mateřských škol. Díky, 
že tuto náročnou práci děláte.

Samozřejmě přeji i našim školá-
kům, aby si prázdniny užili, jak jen 
to nejlépe půjde, a „deváťákům“, 
kteří odchází na gymnázia, střední 
školy či učební obory, přeji hodně 
úspěchu v dalším studiu i v živo-
tě. Jací budete vy, takové budou 
i budoucí časy.

Ještě bych se rád dotknul jed-
noho tématu, které většinu našich 
občanů trápí. Jedná se o výstavbu 
dalších parkovacích míst. Je nám 
neustále připomínáno, že jsme 
slíbili výstavbu nových parkova-
cích míst a zatím se nic neděje. 
Odpověď je velmi prostá. Ono se 
totiž ani nic dít nemohlo. Obě vy-
tipované lokality pro dvě velké 
parkoviště (dole na ulici Labská 
a na místě bývalého BMX areálu na 
Kyjevské) byly zatíženy závažnou 
překážkou. Obě lokality byly ve 
vyhlášce o městské zeleni uvedené 
jako „významná zeleň“ města Brna. 
Z čehož plyne, že na této „význam-
né zeleni“ nemůžete dělat vůbec 
nic. Mnoho let jsme tvrdě bojovali 
a krváceli, abychom vedení a Za-

stupitelstvo města Brna přesvěd-
čili, aby tuto vyhlášku změnilo. Vše 
bylo marné. Na naše argumenty, 
že se nemůže jednat o žádnou 
strategickou „významnou zeleň“, 
zvláště pak u bývalého BMX are-
álu na Kyjevské, kde jsou dodnes 
pozůstatky závodní dráhy (hroma-
dy pneumatik, kusů betonových 
desek, pochybná navážka), nikdo 
nechtěl brát zřetel. To se teď ko-
nečně změnilo. Po mnoha dalších 
jednáních se nám podařilo nové 
vedení města a  Zastupitelstvo 
města Brna přesvědčit o vyjmutí 
těchto lokalit z „významné zeleně“. 
ZMB toto rozhodnutí schválilo na 
svém květnovém zasedání.

Tím se zcela změnila situace 
a my můžeme začít pracovat na 
projektu a přípravě celého záměru, 
aniž bychom riskovali, že všechno 
skončí jen v „šuplíku“. Samozřejmě 
to nebude jednoduché a budeme 
muset splnit spoustu podmínek 
(retenční nádrže, přeložky sítí, 
velká výsadba stromořadí mezi 
budoucími parkovacími plocha-
mi a přivaděčem dálnice a další 
záležitosti) a také budeme muset 
vymyslet, jak zrekultivovat celou 
plochu po závodní dráze BMX. 
S tím souvisí i zajištění financování, 
jelikož to nebude levná záležitost. 
Ale věřím, že se vše časem podaří. 
Jelikož to nejpodstatnější, co jsme 
potřebovali, tedy zrušení „význam-
né zeleně“ na obou místech, už 
konečně máme.

Přeji vám všem krásné léto, pří-
jemný odpočinek a letní pohodu.

Váš starosta Vladan Krásný 

Zápisník starosty

Abychom vám umožnili 
snadnější plánování 

příspěvků do Starolískovec-
kého zpravodaje, rozvrhla 
redakční rada termíny uzá-
věrek. Cílem redakční rady 
je zapojit do Starolískovec-
kého zpravodaje vás všech-
ny, kteří v naší městské části 
žijete. Plánujete zajímavou 
akci, na kterou chcete po-
zvat své sousedy? Své pří-
spěvky můžete posílat na 
adresu noviny@starylisko-
vec.cz.
Uzávěrka následujícího 
vydání: 22. 7. 2019

Termíny uzávěrek 
zpravodaje
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Radnice ocenila nejšikovnější 
starolískovecké žáky

Poslední dny školního roku ocenili starosta 
Vladan Krásný a místostarosta Jiří Dvořáček 

výjimečné žáky všech tří škol ve Starém Lískovci. 
Představitelé městské části žákům pogratulovali 
a předali jim ocenění a odměny. Na všechny pak 
čekalo posezení a drobné občerstvení.

Kromě jednotlivců, kteří vynikají v píli, vý-
sledcích své práce, v týmovém přemýšlení či 
v ohleduplnosti vůči ostatním, získalo ocenění 

i družstvo žáků ze ZŠ Elišky Přemyslovny. Díky 
prvnímu místu ve školní teebalové lize Brno 
totiž opět vybojovali účast na Mistrovství ČR zá-
kladních škol 1. stupně. Po celý turnaj nepoznali 
hořkost porážky a probojovali se až do finále, 
kde podlehli po boji lepšímu soupeři. Po šesti 
letech, kdy se naše škola mistrovství pravidelně 
účastní, tak poprvé přivážíme medaile, a to 
rovnou stříbrné. Gratulujeme! red

Začátek školního roku – pondělí 2. 9. 2019
Podzimní prázdniny – úterý 29. 10 a středa 
30. 10. 2019
Vánoční prázdniny – pondělí 23. 12. 2019 
včetně do pátku 3. 1. 2020 včetně
Pololetní prázdniny – pátek 31. 1. 2020
Jarní prázdniny – 17. 2. – 23. 2. 2019
Velikonoční prázdniny – čtvrtek 9. 4. a pá-
tek 10. 4. 2019
Hlavní prázdniny - 1. 7. 2020 včetně do 
pondělí 31. 8. 2020 včetně

Organizace školního roku 2019/2020

Vítání občánků
Starosta Starého Lískovce Vladan Krásný a místostarosta Jiří Dvořáček 

přivítali v naší brněnské městské části další nové občánky. Hrdým 
rodičům poblahopřáli a malým občánkům popřáli do života mnoho štěstí.

Chcete se se svým dítětem také zúčastnit tradičního Vítání občánků? 
V tom případě je třeba zapsat je do seznamu nově narozených dětí. 
Městská část totiž informace o narození dětí automaticky nedostává. 
Kontaktovat můžete Márii Liptákovou na emailu Maria.Liptakova@
staryliskovec.cz, nebo telefonicky na čísle 606 318 474. Naplánovaný 
společný termín pro obřad však bohužel není možné operativně mě-
nit, jelikož se oslav účastní vícero dětí a jejich rodin. V případě, že vám 
tento termín nevyhovuje, se můžete Vítání občánků zúčastnit v dalším 
možném termínu.
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Starolískoveckou Superstar se letos stala Adéla Nováková

Malí i větší zpěváci letos už po dvanácté 
poměřili své talenty ve Starolískovec-

ké Superstar. Předsedkyní odborné poroty se 
opět stala půvabná herečka a zpěvačka Alena 
Antalová, která se kromě jediného ročníku 
účastnila každé naší Superstar. Výkony všech 
zpěváků letos v porotě hodnotili také starosta 
Starého Lískovce Vladan Krásný, místostarosta 
Jiří Dvořáček a zástupci všech starolískoveckých 
základních škol – ředitelka ZŠ a MŠ Elišky Pře-
myslovny Mgr. Margita Kotásková, zástupkyně 
ředitelky ze ZŠ Bosonožská Mgr. Danuše Koto-
lánová a zástupkyně ředitele ze ZŠ Labská, Mgr. 

Lucie Doubravská. Slunečným dnem a soutěží 
provázel Jirka Filip.

A kdo u porotců letos zabodoval? S písní 
Imagine od Johna Lennona vyhrála zpěvačka 
Adéla Nováková ze ZŠ Labská, na druhém místě 
se umístil zpěvák Lukáš Ondruš ze ZŠ Elišky 
Přemyslovny a bronzovou příčku obsadila zpě-
vačka Kateryna Lavryshchuk ze ZŠ Bosonožská. 
Starolískoveckou Superstar doprovázela i letos 
dobrá nálada, kterou umocnilo krásné počasí 
i tóny známých písní. Všem odvážným soutě-
žícím, organizátorům i porotě moc děkujeme.

red

Svůj den si užila více než 
stovka dětí

První červnovou sobotu se před 
hasičskou zbrojnicí a v ulicích 

Malostranská a Točná konala osla-
va Mezinárodního dne dětí, kterou 
tradičně uspořádali Orli a starolís-
kovečtí hasiči. Celý den provázelo 
krásné slunečné počasí a v horkém 
odpoledni přišlo neuvěřitelných 
125 dětí! Oslavu jsme zahájili před 
hasičskou zbrojnicí. Na rohu ulice 
Točné a Malostranské byl ve stanu 
start a cíl „Orelského kolečka“. Na 
stanovištích na děti čekala luko-
střelba, skákání v pytli, skládaní 
hradu z kostek a střelba ze vzdu-
chovky.

Pod vedením SDH děti malovaly 
křídou na silnici a užily si i ukázku 
hasičské techniky. Hasiči připravili 
v areálu zbrojnice další soutěže 
jako třeba přechod přes lanovou 
dráhu, motání hadice na čas či hod 
kroužkem na cíl.

Na závěr všech soutěží dostaly 

děti v orelském stanu drobnou 
odměnu a kelímek „lískoveckého 
moštu“ a v garážích u hasičů na ně 
čekal párek v rohlíku. Orlům a hasi-
čům se podařilo úspěšně připravit 
tuto oslavu a usměvavé tváře dětí 
dokazovaly jejich spokojenost, ke 
které přispěly i drobné odměny 
za jejich skvělé výkony při plnění 
připravených úkolů. A že se den 
dětí líbil, bylo zřejmé podle toho, 
že celý Lískovec pískal na darované 
píšťalky.

Děkujeme Sboru Dobrovolných 
hasičů Starý Lískovec a spolku Orel 
Starý Lískovec, a zvláště pak spon-
zorům: České průmyslové zdra-
votní pojišťovně a Ovocnářskému 
družstvu Starý Lískovec.

 
Josef Jaňura, starosta jednoty 

Orel Starý Lískovec,
Karel Maršálek, starosta sboru 

SDH Starý Lískovec

ZŠ Labská 27, Brno hledá pomocnou 
sílu do kuchyně na poloviční úvazek 
s možností prodloužení úvazku. Nástup 
od 1. 9. 2019

Požadavky: praxe v oboru společného 
stravování vítána, zdravotní průkaz, 
spolehlivost a pracovitost.

Zájemci hlaste se u  vedoucí ŠJ 
Mgr. Ivany Kleinové, tel. 602 293 002, 
e ‑mail: ivana.kleinova@zslabska.cz
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Ambroziáda na Elišce

Na Elišce zažíváme  
historii na vlastní kůži!

Den Země 2019 na ZŠ Labská

Družina ZŠ Bosonožská 
zavoněla dřevemDalší nezapomenutelný prázd-

ninový týden připravujeme 
na ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny pro 
děti od osmi do osmnácti let se zá-
jmem o herectví, muzikál, modero-
vání, tanec a film. Ambroziáda se 
letos uskuteční ve dvou termínech, 
a to od 14. do 20. července 2019 

a od 21. do 27. července 2019. Po-
kud to s námi chcete zažít, máme 
pro vás i slevu. Místo běžné ceny 
3 590 korun zaplatíte pouze 2 990 
korun. Stačí, když do elektronické 
přihlášky na www.ambroziada.cz 
(kolonka slevový kód) uvedete kód 
BRN19. Budeme se moc těšit!

Návštěva vily Tugendhat, série výuky dramatické výchovy z historie 
naší země v Labyrintu, zájezd do Orlího hnízda, projektové dny ve 

škole… to jsou aktivity, díky kterým si mohou naši žáci přiblížit historii 
zase trochu jinak, než jen ze školní lavice – téměř na vlastní kůži. V Laby-
rintu se vžíváme do důležitých okamžiků našich dějin a žijeme alespoň 
zprostředkovaně na pár hodin danou dobu. Vlastní prožitky jsou vždy 
zapamatovatelnější, a proto rádi tyto akce pro žáky rádi připravujeme.

I letos se naše škola připojila k celosvětově připomínanému Dni Země, 
který se slaví 22. dubna. Jelikož se ale letos Den Země kryl s Velikonoč-

ním pondělím, připravili jsme projektový den s environmentální náplní 
o týden později. Netradiční nebyl jen termín, ale i letošní forma oslav. 
Žáci 1. stupně se rozdělili po ročnících a třídách do pěti až šestičlenných 
skupinek a plnili různé sportovně vzdělávací úkoly na celkem patnácti 
stanovištích. Rolí průvodců a rádců se ujali starší spolužáci z 8. a 9. tříd. 
Děti se pod jejich dohledem vypravily rozšířit své znalosti o léčivých 
bylinách a zopakovaly si i zásady první pomoci. Naučily se správně třídit 
odpad, pustily se do čištění rybníka (školního bazénu) a dokonce hledaly 
diamanty. Projít všechna stanoviště a splnit požadované úkoly zaměst-
nalo děti na celé dopoledne. Na 2. stupni se žáci 6. a 7. tříd rozdělili do 
sedmi tvořivých dílen a pod vedením učitelů se ponořili např. do výroby 
herbáře. V chemické laboratoři se seznamovali se škodlivinami v ovzduší 
a teorii ke své radosti ověřili chemickými pokusy. Vytvořili dvě autorské 
pohádkové knihy i ruční papír.

Dne 5. června naše školní dru-
žina na ZŠ Bosonožská zavo-

něla dřevem. Děti pod vedením 
zkušené paní lektorky vyráběly 
přívěsky na klíče, lodičky, herní 
kostky, a současně si tvořily herní 
plánky. K tomu, aby jejich výro-
bek dostal požadovanou finální 
podobu, bylo zapotřebí seznámit 
se s plánkem, postupem činnosti, 
zásadami bezpečné práce, a také 
se základním vybavením stolaře. 
Všichni vyměřovali a následně ře-
zali pilkami špalíky, které hoblovali 
a brousili brusným papírem, za-
tloukali do nich hřebíky. Nejraději 
používali akuvrtačku, také kladív-
ko či stolařskou svorku. Seznámili 
se také s opracováváním různých 
materiálů. Kromě dřeva děti dále 
využívaly bavlněné plátno, lano, 
lepidlo na dřevo a výrobky zdobily 
barvami.

Děti měly o  připravenou ru-
kodělnou činnost velký zájem. 
A nebylo výjimkou, když si někdo 
zatloukl svůj první hřebíček v ži-
votě. Jiní žáci byli zase překvapeni 
vůní opracovávaného dřeva. Velmi 
jsme ocenili i dodržování bezpeč-
nostních pravidel, či dobu, po kte-
rou se zaujetím a s radostí u práce 
děti vydržely a nezapomněly i na 
nezbytný závěrečný úklid míst-
ností školní družiny, které se pro 
toto odpoledne změnily na dílny 
stolaře.

Tento projektový den, pod-
porovaný finančními prostředky 
ESF v rámci projektu Šablony II., 
mohl proběhnout díky vstřícnosti 
a profesionalitě našeho odborníka 
z praxe. Děkujeme milé paní Sitar-
číkové a jejím pomocnicím.

M. Fišerová, ZŠ Bosonožská



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.czČerven 2019 5

Výlet do brněnského Technického muzea seniory nadchl

Přineste staré baterie 
do Baterkománie! 

Konec války  
ve Starém Lískovci

Na poslední středu v květnu jsme měli už ně-
kolik měsíců dopředu rezervovaný výlet do 

Květné zahrady v Kroměříži. Dlouho očekávaný 
výlet jsme ale museli dva dny před odjezdem 
kvůli špatné předpovědi a vytrvalému dešti 
přeorganizovat. Bylo jasné, že při dvouhodinové 
prohlídce Květné zahrady bychom pořádně pro-
mokli. Zklamat klienty Domova pro seniory na 
Mikuláškově náměstí jsme ale rozhodně v plánu 
neměli, a tak jsme vyrazili do Technického mu-
zea v Brně. Volba to byla výborná. Naši klienti 
se tak mohli projít Uličkou řemesel, seznámit 
se s Historií nožířství, prohlédnout si expozici 
Brno na dvou kolech, odpočinout si v Salonu 
mechanické hudby a taky si tak trochu pohrát 
v Technické herně.

To ale nebylo zdaleka všechno. Hlavně dámy, 
ale nejen je, zaujala výstava šperků Karátové 
duše. A pro pány tu byla zase expozice Počátky 
sportu v Brně. Před samotnou prohlídkou nám 
pan průvodce představil celé muzeum a všech-
ny expozice, které se momentálně v muzeu 
nachází. Výlet to byl opravdu zdařilý a svědčí 

o tom pochvalné reakce nejen doprovodu, ale 
hlavně klientů. Poděkování patří všem, kteří se 
na organizaci výletu podíleli a také společnosti 
Adra, která nám zprostředkovala dobrovolníky, 
jež s námi jeli jako doprovod.

Sezóna koncertů bez předplatného sice už 
skončila, ale nám se povedlo dohodnout si ještě 
jeden kousek navíc. Ve středu 5. června jsme si 
užili koncert dechové hudby žáků ZUŠ Fr. Jílka 
pod vedením pana učitele Josefa Rapáče. V čase 
závěrečných zkoušek a písemných prací nebylo 
vůbec jednoduché poskládat dechovou hudbu 
tak, aby byla v plném počtu. Přesto se to poved-
lo, dechová hudba zahrála a sourozenecké duo 
zpěváku zazpívalo písničky jako Ta naše kapela 
je veselá, Plavala husička po Dunaji,  Ta slepička 
kropenatá a další. Dechovka je žánr, který patří 
mezi našimi klienty k nejoblíbenějším. Proto je 
zřejmé, že toto hudební dopoledne vneslo ve-
selou náladu a příjemnou atmosféru do našeho 
domova nejen po dobu konání koncertu, ale 
ještě dlouho po jeho skončení.

Pracovníci DPS, Mikuláškovo náměstí

V Jihomoravském kraji odstarto-
vala velká soutěž mezi městy 

o to, kterému městskému úřadu se 
podaří vytřídit a k recyklaci předat 
největší množství použitých bate-
rií. Soutěže s názvem Baterkomá-
nie se účastní celkem devatenáct 
měst, a městská část Brno – Starý 
Lískovec v ní nesmí chybět.

Motivací pro nás je i to, že vedle 
dobrého pocitu z ochrany život-
ního prostředí bude mezi tři nej-
pilnější městské úřady rozdělen 
finanční příspěvek ve výši až sto 
tisíc korun na podporu charita-
tivních nebo obecně prospěšných 
projektů. Čím více baterií se bě-
hem půlroční sběrové kampaně 
v zapojených městech vybere, tím 
více peněz dají její organizátoři, 
kterými jsou Jihomoravský kraj 
a společnost ECOBAT, jež v České 
republice zajišťuje sběr a recykla-
ci baterií, na vybrané charitativní 
nebo obecně prospěšné projekty. 
Za každý kilogram odevzdaných 
baterií to bude deset korun.

Jak nás můžete podpořit? Velmi 
jednoduše: až do 31. října můžete 
nosit použité baterie (jednorázové 
monočlánky i dobíjecí akumuláto-
ry) na náš úřad městské části na 
ulici Oderská 4. Ve vestibulu úřadu 

najdete stojan se zeleným sběr-
ným boxem označeným „Baterie 
pro Baterkománii“. Pokud se naše-
mu úřadu podaří i díky vaší pomo-
ci uspět, finanční příspěvek obdrží 
Lužánky – středisko volného času 
pro pracoviště LINKA. Městská část 
Brno-Starý Lískovec chce peníze 
investovat do nákupu mobilních 
laviček a výsadby dvou ovocných 
stromů na přírodní zahradě před 
volnočasovým pracovištěm LINKA 
v ulici Kosmonautů 4.

V soutěži se s námi utká osm-
náct dalších jihomoravských měst 
nebo brněnských městských částí. 
Konkurence je tedy velká. Vyhrá-
vá ten, kdo shromáždí co nejvíce 
baterií v přepočtu na úředníka! 
Celkový finanční příspěvek sto tisíc 
korun pak organizátoři rozdělí tak-
to: 1. místo = 50 %, 2. místo = 30 % 
a 3. místo 20 %. Proto nemeškejte 
a prohledejte doma, v práci či na 
úřadě všechny šuplíky i jiné skrýše, 
a přineste do sběrných nádob na 
našem úřadě co nejvíce použitých 
baterií.

Sledujte web projektu baterko-
manie.ecobat.cz a facebookový 
profil BATERKOMÁNIE.

Mgr. Jarmila Kaplanová, 
odbor všeobecný

Starý Lískovec byl osvobozen 
25. dubna 1945. Už 26. dubna 

zde obnovil svoji činnost místní 
úřad a 28. dubna byl ustanoven 
Národní výbor, který začal orga-
nizovat život v obci. Postupně se 
domů vraceli občané z nucených 
prací a hlavně z vězení, kteří měli 
štěstí a tyto útrapy přežili. (Vrátili 
se farář Benedikt Švanda, občané 
Matoušek, Křivánek, Klobás, Hu-
dec, Brym, Lazar, paní Navrátilová 
s dcerou. Z Jugoslávie se vrátil M. 
Zámečník.)

Z úředních seznamů však bylo 
vyškrtnuto několik našich obča-
nů, kteří byli popraveni za účast 
v odboji, zemřeli v koncentračním 
táboře, nebo zemřeli při osvobozo-
vacích bojích či na následky zraně-
ní (J. Jemelka, J. Klobás, V. Kroupa, 
J. Pšikal, manželé Friedlenderovi, 
E. Valoušek, J. Mokrá, F. Navrátil, 
J. Lacina, J. Lebart, občané Hort, 
Tošnar, Smutná a Švestka) Čest 
jejich památce.

I Starý Lískovec se musel vypo-
řádat s otázkou odsunu několika 
německých rodin. Život šel však 
dál. Bylo nutné začít s pracemi na 
polích, aby byla zajištěna první 
poválečná úroda a  zásobování 
obyvatel. Také opravy domů, roz-

bitých oken a střech se nemoh-
ly odkládat. Ze všech budov byl 
nejvíce poničený kostel a potom 
fara. Ruský velitel na žádost kněze 
povolil bohoslužby a nabídl i vojá-
ky na práci. Občané však vyčistili 
kostel sami a už 2. května se ko-
nala děkovná bohoslužba. Celko-
vé opravy se ale kostel dočkal až 
v dalším roce 1946.

Válka poznamenala i budovu 
školy na ulici Elišky Přemyslovny. 
Od začátku války sloužila jako díl-
na, sklad zdravotního materiálu ci-
vilní protiletecké obrany. Na konci 
války byla škola zabrána a sloužila 
jako vojenská nemocnice, zdra-
votní sestry byly ubytovány na 
faře. Hned po osvobození se proto 
začalo s vyklízením a rekonstrukcí 
budovy. Otevření Měšťanské školy 
se pak uskutečnilo 16. září 1945.

Při osvobozovacích bojích padlo 
v naší obci 13 rudoarmějců. Ti byli 
odvezeni a pochováni do společ-
ného hrobu v Novém Lískovci na 
„Strážním vrchu“. Postupně pak 
byly odstraněny největší šrámy 
a obec mohla začít opět pomalu 
vzkvétat.

Věra Hádlíková Ondrášková
Rostislav Maleňák, zastupitel
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 � PRODEJ/PRONÁJEM GARÁŽE STARÝ LÍSKOVEC. 
Koupím - případně využiji pronájmu garáže ve 
Starém Lískovci. E-mail: zdenek@323seznam.cz.
 � Vyměním obecní byt 2+1 na Lesné za 2+kk obecní 
ve Starém Lískovci. Tel: 739 071 088
 � Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. 
Poradenství, návrh, realizace na klíč.
 �OPRAVY, ÚPRAVY I PŘEMODELOVÁNÍ ODĚVŮ 
provádím na Vltavské 5. Volejte 737 405 554. Termín 
Vaší návštěvy domluvíme ihned.
 �  Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka skříňky 
a pracovní desky na míru. Vrba 603438707
 � SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ tel. 608 880 107
 � Žaluzie – výměny, opravy, sítě a dveře proti hmyzu. 
Hanák Tel: 604 850 396
 � Vodoinstalatér tel: 602 861 402
 �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!
 �  Opravím počítač. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490

Inzerce

Předražená zakázka…

V tomto článku bych se chtěl zaměřit na nedávnou 
rekonstrukci 18 kontejnerových stání v Lískovci 

a člověk se nestačí divit na co při analýze těchto 
smluv a podkladů narazí. Předmětem této zakázky 
byla demolice 18 starých betonových stání a výstavba 
nové kovové klece, včetně položení nové zámkové 
dlažby. Celková cena za všechny kontejnerové stání 
byla 5 110 760 Kč bez DPH, tedy v průměru 283 931 Kč 
bez DPH za jedno kontejnerové stání. Námi oslovené 
obdobné firmy byly schopné provést demolici, odve-
zení suti, úpravu podkladu a postavení klece za cenu 
pohybující se v rozmezí 130 000–170 000 Kč, tedy 
dvakrát menší než je cena, za kterou to bylo prove-
deno. Při počtu 18 stání se pohybuje ztráta městské 
části kolem 2 mil. Kč, za což jsme mohli mít dalších 
deset opravených kontejnerových stání. Podobná 
oprava kontejnerových stání proběhla nedávno i ve 
vedlejších Bohunicích a byla skoro o 1 milión korun 
levnější (4 294 284 Kč), a to k tomu byli schopni opravit 
o 2 kontejnerové stání více a hlavně jsou daleko kva-
litnější betonové s uzamykatelnou brankou! Můžeme 
se jenom domnívat, kam peníze z této předražené 
veřejné zakázky šly?!

Bohužel nevím, kdy tento článek vyjde, protože 
nám radnice tyto tisky neustále zdržuje.

Petr Hudlík, Zastupitel MČ Brno ‑Starý Lískovec

Zelené plochy ve Starém Lískovci

Jedna z mnoha připomínek, které jsme získali během 
osobních setkáních s vámi spoluobčany, byla, že 

v naší městské části je nedostatek zelených ploch v po-
době parků. Naše městská část je z větší části panelové 
sídliště, a proto jakákoliv zelená plocha k odpočinku 
a relaxaci je k nezaplacení. Proto bychom chtěli začít 
diskuzi s vedením radnice o tom, zda by nešlo určité 
plochy v naší městské části zrekultivovat a vytvořit 
z nich parky, které by mimo jiné poskytly i prostor 
pro ochlazení v parných letních dnech a zároveň 
by to navíc poskytlo prostor pro rozmanitost flóry 
v naší městské části. Popřípadě do parků by mohly 
být umístěna malá jezírka či v dnešní době populární 
veřejné grily. V současnosti máme několik volných 
prostor, kde by vybudování takových to parků mohlo 
proběhnout. Například vedle Dětského Rehabilitač-
ního stacionáře, místo betonové plochy mezi ulicemi 
Irkutská a Bosonožská, či na Mikuláškově náměstí.

 David Růžička 
 zastupitel za hnutí ANO ve starém lískovci

(Texty neprošly jazykovou korekturou.)

Prostor pro vyjádření 
názoru zastupitelů

O víkendu jdeme na piknik. Těs-
tovinový salát je jasná volba: 

je rychlý a snadno proveditelný. 
Je výborný s pikantní citrónovo-
-bylinkovou zálivkou.
Ingredience: 
300 g těstovin, 1 ks okurky, na-
krájené na kolečka, 400 g třešňo-
vých rajčátek, 2/3 šálku půlených 
černých oliv, 120 g rozdrobeného 
sýru feta, polovinu středně velké 
červené cibule, oloupané a nakrá-
jené na tenké plátky.
Na zálivku: 1/4 šálku extra pa-
nenského olivového oleje, 3 lžíce 
červeného vinného octa, 1 lžíce 
čerstvě vymačkané citronové šťá-
vy, 2 lžičky sušeného oregana, 1 
čajová lžička medu (můžete pou-
žít i cukr), 2 malé stroužky jemně 
nasekaného česneku, 1/4 lžičky 
čerstvě mletého černého pepře, 
1/4 lžičky soli. Všechny ingredi-
ence na zálivku šlehejte, dokud 
se pěkně nespojí.
Jak na to: V dostačně velkém hrnci 
uvařte těstoviny al dente podle 
návodu na balení. Těstoviny sceď-
te, pak opláchněte pod studenou 
vodou po dobu asi 20–30 sekund, 
dokud nezchladnou. Těstoviny 
přeneste do velké mísy.
Do mísy přidejte na kolečka na-
krájenou okurku, půlená rajčátka, 
půlené černé olivy, rozdrobený sýr 
feta a červenou cibuli nakrájenou 
na jemná kolečka. Pak vše rovno-
měrně zalijte zálivkou tak, aby se 
zálivka dostala ke všem složkám 
salátu. Před podáváním ozdobte 
každou porci kousky fety a opepře-
te čerstvě mletým pepřem. Jsem si 
jistá, že bude chutnat vám i vašim 
hostům.

Taťana Absolínová

Gourmet
Středomořský 

těstovinový salát

Šikovné ruce
Jednoduchý akvarel

Teď v létě najdete v trávě spoustu lučních květů. 
Tu krásu si můžete lehce uchovat: s pomocí kla-

dívkové techniky si doma vytvoříte pěkný akvarelový 
obrázek.

Co potřebujete: čerstvé květiny, kladivo, papírová 
kuchyňská utěrka, papír

Jak na to: Najděte si nějaké barevné rostliny. Ne-
trhejte příliš dřevité, musí na papír uvolnit svou barvu. 
Použijte nějaký silnější akvarelový papír, jeho textura 
lépe barvy absorbuje. Začněte umístěním jednotli-
vých květin lícem dolů. Kladivem jemně po obvodu 
květu tlučte na okraje okvětních lístků. Vyhýbejte 
se středům květů, jinak se vám na papír uvolní pyl 
a vlhkost, což nevypadá tak hezky. Tento postup opa-
kujte s každým květem, dokud nebudete spokojeni 
s podobou obrázku.

Až budete hotovi, opatrně odstraňte papírovou 
utěrku a květiny z akvarelu. Zjistila jsem, že zploštělé 
květiny snadněji odstraníte pomocí pinzety. Papír 
nechejte zcela vyschnout. Vaše děti toto tvoření určitě 
zaujme. Každá květina se chová trochu jinak, což činí 
proces poutavým a neopakovatelným. Navíc každé 
dítě rádo používá kladivo. Aby si neporanilo prstíky, 
je dobré držet kladivo oběma rukama.

Teď už zbývá jen obrázek zarámovat. Nejlepe vy-
padá v jednoduché paspartě.

Taťana Absolínová
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Překvapivá volnost

Stabilní pevný Nordic 5G  
internet bez závazku 

spolehlivě počká doma. 
Takže vy se můžete naplno 
věnovat životu.
www.5Gvevzduchu.cz

Víkend 
nepočká

395
měsíčně

Kč
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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

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

STAVEBNÍ SERVIS 
v městských částech Nový Lískovec, Starý 
Lískovec, Bohunice, Kohoutovice a Jundrov

TRADIČNÍ BRNĚNSKÁ ŘEMESLNÁ FIRMA  

-	Kompletní	rekonstrukce	bytů
- Zednické práce
-	Malířské	a	natěračské	práce
-	Opravy	teras	či	balkonů
-	Nátěry	fasád
-	Obkladačské	a	dlaždičské	práce
- Bourací práce
 * do 12 m2

www.stanislavmarcell.cz
774 878 141

dekorační
stěrka zdarma*

při	rekonstrukci
celého bytu

�.netbox.cz

větší

televize

Kuki

+Internet

První tři 

měsíce

 350 Kč

Poté 700 Kč

Akce platí do 31. 5. 2019100/100 Mb/s

prodloužena
do 31. 07. 2019
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