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Dne 28. 11. 2019 od 9.00 do 14.00 bude probí‑
hat na parkovišti Vltavská (nad tramvajovou 

zastávkou Osová) převoz vánočního stromu.
Žádáme proto všechny, aby přeparkovali 

svá vozidla!
Budou zde umístěny značky IZ 8a (Zóna 

s dopravním omezením) a IZ 8 b (Konec zóny 
s dopravním omezením), v souladu s opatřením 
obecné povahy.

Značka ZÓNA označuje oblast (část 
obce apod.), kde platí výstraha, zákaz, omezení 
nebo příkaz vyplývající z příslušných vyobrazení 
značky nebo značek, pokud místní úpravou pro‑
vozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti 
není stanoveno jinak.

Toto značení platí pro celé parkoviště.

Převoz vánočního stromu Informace o tramvaji 
do kampusu najdete 
v příštím čísle

Na středu 20. listopadu byla naplá‑
nována diskuze o začínající stavbě 

tramvajové trati z Osové do kampusu 
se zástupci města, Dopravního podniku 
města Brna, projektanty i zhotovitel‑
skou firmou. Debata se však konala 
až poté, co šlo toto číslo zpravodaje 
do tisku. Důležité informace, které na 
debatě zazněly, proto najdete až v pro‑
sincovém čísle. 

RROOZZSSVVÍÍCCEENNÍÍ  
VVÁÁNNOOCCNNÍÍHHOO  SSTTRROOMMUU

s Mikulášem, čertem i andělem

ČČTTVVRRTTEEKK
55..  1122..  22001199

vv  1100::0000

konečná trolejbusu Osová

Abychom vám umožnili snadnější 
plánování příspěvků do Starolís‑

koveckého zpravodaje, zveřejňujeme 
termíny uzávěrek a dat vydání na další 
měsíce. Plánujete zajímavou akci, na 
kterou chcete pozvat své sousedy? Své 
příspěvky můžete posílat na adresu 
noviny@staryliskovec.cz
 Uzávěrka Vydání
Prosinec 2019 po 2. 12. 13. 12.
Leden 2020 út 7. 1. 17. 1.
Únor 2020 po 27. 1. 7. 2.
Březen 2020 po 24. 2. 6. 3.

Termíny uzávěrek 
zpravodaje
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Zápisník starosty

Děti proměnily dýně v podzimní strašidýlka

Projektový den ve školní družině aneb šijem 
e pod vedením odborníka

Jednoho podzimního odpoledne dorazili naši 
rodiče na školní zahradu a pod pažemi si nes‑

li dýně. Děti už nedočkavě čekaly, kdy vezmou 
do rukou nožíky, vykrajovátka, přírodniny a spolu 
s maminkou, tatínkem, babičkou nebo dědečkem 
se pokoušely proměnit dýně na milá podzimní 
strašidýlka. Bylo hezké pozorovat, jak se spolu malí 
i velcí snaží a vzájemně vymýšlí originální dýňové 
obličeje nebo domečky a za použití kaštanů, listí, 
šišek a dalších přírodnin se brzy mohli pochlubit 
povedenými výtvory. Od tohoto odpoledne nás 
každé ráno před školkou vítala světélkující straši‑
dýlka a děti hrdě ukazovaly, které je právě to jejich. 
Děkujeme rodičům a dětem za milé a povedené 
odpoledne.

Kolektiv MŠ Kosmonautů

Projektového dne se zúčastnilo 
40 dětí dvou oddělení školní 

družiny z 2. a 3. ročníků. Všichni 
účastníci se první listopadový den 
setkali v jedné ze dvou připrave‑
ných tříd pro danou činnost. Paní 
švadlena, odborník z praxe, názor‑
ně předvedla předem ušité kousky, 
kterými byly jehelníček ve tvaru 
myši, srdíčko a rybička na zavěšení, 
výroba filcového zápichu do kvě‑
tináče, pytlíček na bylinky, vyšitý 

obrázek na papírové šabloně. To 
byla ta správná motivace! Násled‑
ně se žáci rozdělili do připravených 
tříd a mohlo začít vše očekávané.

Žáci se v rámci dozdobení vý‑
robků naučili přišít knoflík a našít 
krajku. Paní švadlena vysvětlila dě‑
tem základní stehy, kde je rub a líc 
látky, odstřihnutí látky z metráže, 
jak udělat uzel na niti, používání 
špendlíků, jak vyplnit výrobky va‑
telínem a finálně zašít.

Důraz při přípravě se kladl na 
bezpečnost, a to zvýšeným počtem 
dospělých účastníků, kteří dohlíže‑
li na bezpečnost práce dětí a po‑
máhali v průběhu celé akce. Byly 
zvoleny jehly s kulatým hrotem, 
pečlivé vysvětlení, jak držet v rukou 
napnutou látku. Stoly byly sestave‑
né tak, aby zajišťovaly dobrý přístup 
a přehled o činnostech ve třídách.

Celá akce byla kladně hodnoce‑
na všemi účastníky, někteří žáci si 

odnesli domů až 3 výrobky. Oce‑
nit je třeba snahu i pečlivost dětí 
a zapálení pro věc. Vychovatelé 
tímto získali podnětné návrhy pro 
zpestření činnosti školní družiny – 
před celou akcí komunikovali s od‑
bornicí z praxe, ladili podle jejích 
doporučení náplň projektového 
dne a také rady, jak pro podobné 
akce vymyslet rukodělné činnosti, 
které budou navazovat na první.
M. Fišerová, ŠD při ZŠ Bosonožská

Blíží se konec roku a s ním 
doba určitého bilancování. 
Budu proto rád, když se se 
mnou rozhlédnete po naší 
městské části a po místech, 
která se letos opravovala. 
Tento příspěvek bych rád 
věnoval Brněnským komu‑
nikacím a  poděkování za 
jejich práci.

Jde o organizaci zřízenou měs‑
tem Brnem pro správu a údrž‑

bu silnic a komunikací ve městě. 
Tato akciová společnost získává 
pro svou činnost finanční pro‑
středky z rozpočtu města Brna. 
Část z těchto peněz je určena na 
opravy chodníků a komunikací 
v městských částech, tedy i u nás. 
Je logické, že každá městská část 
by si ráda z toho balíčku financí 
„urvala“ co nejvíce pro opravy 

těch svých chodníků. 
Tento balíček peněz je 
ale samozřejmě omeze‑
ný. O to větší je „boj“ mezi 
starosty, ve které městské 
části se bude investovat 
do oprav.

Já osobně jsem pře‑
svědčen, že se nám s Brněnskými 
komunikacemi daří spolupracovat 
velice dobře a dovolil bych si jim 
touto cestou poděkovat za všech‑
ny opravy, které byly ve Starém 
Lískovci provedeny. Jen letos jsou 
to například ulice Krymská 1 až 3, 
velký propad chodníku na Dunaj‑
ské, ulice Labská kolem základní 
školy, vnitroblok Mikuláškovo ná‑
městí a Osová, Karpatská 9 a další.

Na Labské byla opravena také 
zastávka MHD a  přilehlé par‑
koviště. Navíc ještě v této chvíli 
urychleně připravujeme (z našeho 
vlastního rozpočtu) rekonstrukci 

chodníku ve vnitroblo‑
ku Krymská – Sevasto‑
polská. Vydařené dětské 
duhové 3D hřiště za MŠ 
Bosonožská si určitě za‑
slouží, aby k němu vedly 
i pěkné chodníky.

Možná někteří z  vás 
namítnou, že je to stále málo. 
Ano, i  já mám někdy ten pocit 
a  osobně bych byl rád, kdyby 
opravy chodníku v naší městské 
části pokračovaly v co největším 
objemu a v co nejkratší době. Na 
druhé straně chápu, že prostřed‑
ky Brněnských komunikací jsou 
opravdu omezené a že jen díky 
nadstandartním vztahům získává‑
me pro naši městskou část možná 
více prostředků než jiné městské 
části. Proto bych tedy Brněnským 
komunikacím ještě jednou podě‑
koval a věřím, že i v příštím roce 
budeme úzce spolupracovat na 

dalších potřebných opravách.
Rád bych ještě zmínit, že se nám 

konečně podařilo umístit ukaza‑
tel rychlosti vozidel u konečné 
tramvají na ulici Jemelkova. Díky 
tomu budou řidiči upozorňováni 
na rychlou jízdu. V tomto úseku 
je totiž velmi nebezpečný provoz. 
Doufám, že tento ukazatel rych‑
losti přinese snížení počtu případ‑
ných zranění a také dopravních 
kolizí.

A na závěr dobrá zpráva pro 
pejskaře. V minulém týdnu byla 
ukončena druhá etapa kompletní 
rekonstrukce oplocení psího výbě‑
hu za ulicí Bosonožská a Irkutská. 
Celý psí výběh je tedy nově a kva‑
litně oplocen a jen si přejme, aby 
nám všem dlouho vydržel.

Přeji vám krásné podzimní dny

Váš starosta Vladan Krásný
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Svatomartinský pochod 
na Labské

Na skok do archeoparku 
aneb vzhůru za Venušemi

Halloweenský Den biologie

SMOMBIE aneb výuka jazyka 
prostřednictvím divadla

Hudebně-pohybové dopoledne 
pobavilo předškoláky

Ve čtvrtek 7. 11. se na ZŠ Labská konal již tradiční „Svatomartinský 
pochod“. V podvečer se před školou sešly v hojném počtu děti se 

svými rodiči a společně s jejich vychovatelkami a třídními učitelkami se 
vydaly na pochod lískoveckým sídlištěm. Děti svítily na cestu nejrůz‑
nějšími světýlky a lampióny. Pochod jsme zakončili na našem školním 
hřišti, kde bylo připraveno drobné občerstvení pro děti i rodiče a také 
oheň nejen na zahřátí, ale i opékání špekáčků. Strávili jsme tak příjemný 
podvečer s dětmi a jejich rodiči. Těšíme se za rok zase!

Hana Spěváková, vedoucí vychovatelka

V polovině října se vybraní žáci 
šestého ročníku zúčastnili 

projektového dne na téma Pravěk 
a jeho doba v archeoparku Pavlov. 
Výukový program byl zaměřen 
především na poznání Věstonické 
venuše. Pro žáky byly nachystány 
celkem tři hry, při kterých se po‑
stupně dozvídali o nálezu Věsto‑
nické venuše a všem, co jej prová‑
zelo. V další části programu si žáci 
zkusili přímo vymodelovat vlastní 
sošku venuše z hliněné hmoty, 

kterou si poté mohli odnést jako 
suvenýr. Po návštěvě archeoparku 
následoval výšlap na nedalekou 
zříceninu gotického hradu Děvič‑
ky, odkud byl překrásný výhled 
na Pavlovské vrchy i do daleké‑
ho okolí. Celý výlet byl zakončen 
podvečerní návštěvou termálních 
lázní Laa v Rakousku. Žáci si výlet 
náležitě užili a vrátili se se spous‑
tou nových a nevšedních zážitků.

J. Koudelka, ZŠ Bosonožská

Naše základní škola úzce spo‑
lupracuje s Pedagogickou 

fakultou Masarykovy univerzity, 
která u nás pravidelně organizuje 
pravidelně organizuje pro studen‑
ty učitelství učitelské praxe. Stu‑
denti si tentokrát připravili v labo‑
ratořích katedry biologie pro žáky 
základních škol program – Den 
biologie, tentokrát pod rouškou 
Halloweenu. Zábavná výuka zau‑
jala i účastníky z naší školy – žáky 
6. ročníku, kteří se zájmem plnili 
úkoly z botaniky, zoologie, biolo‑
gie člověka i geologie. Setkali se 
se sbírkami hmyzu, určovali jako 
detektivové například rozdíl mezi 
kostrou muže a ženy, ale největší 
obdiv sklidili přece jen živí plazi. 
Snad žádný šesťák neodolal a ži‑
vého tvora držel ve svých rukou, 
některý se sebezapřením a popr‑
vé v životě. Po splnění zadaného 
záludného přírodovědného úkolu 
získávali žáci razítka a před odcho‑
dem vybroušený kamínek.

Akce byla velmi pěkně a pro‑
myšleně studenty a vyučujícími 
katedry biologie připravena, a tak 
přispěla k motivaci žáků a pod‑
pořila jejich přírodovědnou gra‑
motnost.

D. Kotolanová, ZŠ Bosonožská

V říjnu se žáci třídy 9. A zúčastnili divadelního představení v němčině 
„Smombie“. Vystoupení připravili profesionální herci z divadelní sku‑

piny DRAMABOX z Norimberku Jutta Röckelein a Joerg R. Hundsdorfer. 
Smombie je zkratka pro smartphone a zombie. Hlavním tématem před‑
stavení byla závislost na mobilních telefonech a její dopad na běžný život. 
Herci nám chtěli ukázat, jak nás mobil dokáže ovládat a jak může ovlivnit 
naše reálné životy a vztahy. Jejich vystoupení vtipnou formou znázornilo 
některé (zlo)zvyky uživatelů mobilních telefonů. Žáci si poslechli rodilé 
mluvčí a současně se pobavili netradičním zpracováním tématu.

M. Hájková, ZŠ Bosonožská

Letošní projekt „Na skok do ško‑
ly“, který již tradičně ZŠ Boso‑

nožská připravuje pro předškoláky 
z MŠ Bosonožské a Kosmonautů, 
odstartoval hudebně ‑pohybovým 
dopolednem. Námětem celého 
programu bylo téma dětem blíz‑
ké – zvířátka a zoologická zahra‑
da. První říjnový týden žáci ze 3. B 
a děti z MŠ Bosonožská poznávali 
zvířátka podle hádanek, zvuků, 

hudebních kvízů a předváděli je 
pohybem, hrou na tělo i na ryt‑
mické hudební nástroje. Nelehká 
byla i písnička, ve které předváděli 
a zpívali o zvířátkách postupně 
tak, jak je celým programem pro‑
vázela. Na závěr se děti naučily 
písničku „Žabí svatba“, na kterou 
si i společně v párech zatancovaly.

P. Nováková, ZŠ Bosonožská
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Výlet na zámek Lysice Hledáme 
pohádkové 

čtecí babičky 
a dědečky!

Místní organizace Svazu tělesně postižených nejen oslavovala

Není úterý jako úterý. V úterý 
3. září jsme vyrazili na dlou‑

ho očekávaný výlet do státního 
zámku Lysice, stavební památce 
nacházející se ve stejnojmenném 
městysu Lysice na jižní Moravě.

Počasí v pondělí nevypadalo 

vůbec nadějně, ale v noci se vy‑
pršelo a druhý den ráno, za svitu 
sluníčka, jsme mohli spokojeně 
vyrazit. V Lysicích před zámkem 
na nás již čekal tým pracovníků, 
kteří nám pomáhali s klienty při 
přesunu přes mírné nerovné teré‑

ny. Naše výprava zahájila projížďku 
po nevšední kolonádě přiléhající 
přímo k zámku. Klienti tak mohli se 
shora spatřit okrasnou zahradou 
s oranžerií a skleníky. Pak násle‑
dovala prohlídka barokního zám‑
ku s bohatě zařízenými interiéry 
a výstižným výkladem průvodkyně 
Elišky. Nechybělo ani občerstvení 
v zámecké kavárně s doplňujícím 
výkladem o zdejší konírně, kde je 
umístěný historický zlacený kočár. 
K zajímavostem zámku patří, že 
se zde natáčela část čtvrté epi‑
zody televizního seriálu Četnické 
humoresky.

Všem pracovníkům zámku patří 
náš velký dík, protože ochota, po‑
moc a společná péče o naše klienty 
byla úžasná. Výletníci si to náležitě 
užili a už se těší na příští výlet.

ergoterapie
Domov pro seniory

Mikuláškovo nám., Brno

Obecně prospěšná organizace 
Mezi námi hledá pohádko‑

vé čtecí babičky a dědečky z řad 
seniorů, kteří budou pravidelně 
docházet jako dobrovolníci do 
mateřské školy a předčítat dětem 
pohádky.

Pokud máte chuť svůj život 
obohatit smysluplnou aktivitou 
a kontaktem s dětmi a máte jed‑
nou týdně 20–30 minut volného 
času pro čtení dětem ve školce 
a chcete se stát pohádkovou čtecí 
babičkou nebo dědečkem, kon‑
taktujte nás!

Email: irena@pastelka.net, 
tel: 728 818 034

Čas plyne jako voda, a i když se to nezdá, ve Starém Lískovci 
žijeme v bezbariérových domech na ulici Kosmonautů 17 
a 19 už celých 40 let. Výročí jsme oslavili v září 2019 vzpo‑
mínkovým posezením, kde se probralo všechno možné. 
Nechybělo ohlédnutí za uplynulými roky, zhodnotila se 
čtyřicetiletá práce místní organizace Svazu tělesně postiže‑
ných (MO STP) a připomněly se radosti i strasti společného 
života v bezbariérových bytech.

Svou krátkou přítomností nás 
potěšil pan starosta Vladan 

Krásný. Pozvání přijala také paní 
Ludmila Gallová, předsedkyně 
MěV Svazu invalidů z roku 1979. 
Snad lze napsat, že dobrá myš‑
lenka se podařila a  obyvatelé 
se zdravotním postižením tvoří 
přirozenou součást společnosti 
v městské části.

A jaké volnočasové 
aktivity nabídla svým 
členům MO STP Starý 
Lískovec v tomto roce?

Byly to velmi oblíbené zájezdy 
a exkurze bezbariérovými doprav‑
ními prostředky. Zvýšené nákla‑
dy na tuto dopravu byly čerpány 
z poskytnuté neinvestiční dotace 
z MČ Brno ‑Starý Lískovec. Vstřícné 
spolupráce s místní radnicí si velmi 
vážíme a těší nás, že nám umož‑

ňuje tímto způsobem objevovat 
zajímavá místa a získávat nové 
zážitky, protože jen tak posedávat 
doma, to je hrozná nuda.

A kam všude jsme se 
podívali a co všechno 
jsme zažili?

Vzlétli jsme až do oblak na leti‑
šti Hradec Králové, kde se konala 
akce Open Skies For Handicapped. 
Armáda ČR poskytla svou tech‑
niku na vyhlídkové lety a umož‑
nila zdravotně znevýhodněným 
osobám vychutnat si pohled na 
krajinu z ptačí perspektivy. Byl to 
nezapomenutelný zážitek. Také 
doprovodný program byl bohatý 
a každý si mohl vybrat dle své chu‑
ti např. leteckou akrobacii, vystou‑
pení motokaskadéra, ornitologů, 
hasičů, psovodů, nechyběla vo‑
jenská technika a mnoho dalšího.

Zámek Nové Hrady nám k pro‑
hlídce nabídl tolik různých zahrad, 
že to jsme v jednom areálu ještě 
neviděli. 

Exkurze koncem června mířila 
do chráněné dílny ve Starovičkách. 
Firma Lavandia,  s.  r.  o. pěstuje 
a zpracovává nejvoňavější a nejfia‑
lovější oblíbenou rostlinku zvanou 
levandule. 

Samosběrem jsme pro své přá‑
tele pár snítek levandule pořídili.

Bezbariérová rozhledna v Kobylí 
skutečně nabízí rozhled na všech‑
ny čtyři světové strany i pro nás, 
kteří na „kolečkách“ na lecjakou 
rozhlednu vystoupat nemůžeme. 
Schody nahradila nakloněná rovi‑
na. Do Kobylí jsme se na pozvání 
pana místostarosty vrátili ještě 
jednou v měsíci září a navštívili 
zdejší bezbariérové muzeum obce. 
To nám přiblížilo tradice a život 
na vesnici, selskou kuchyni, jizbu, 
oblečení, slavnostní kroje, také 
různé nářadí, se kterými pracovali 
naši rodiče, prarodiče a někteří to 
znali ještě ze svého dětství.

Velmi zajímavé vyprávění si pro 
naši skupinu připravila paní prů‑
vodkyně o pohnuté historii kostela 
sv. Václava v Hustopečích, který 
byl přes mnohé protesty odbor‑
né i široké veřejnosti v roce 1962 

zbourán. Obyvatelé města usilova‑
li o vystavění nového svatostánku, 
ale podařilo se jim to až po roce 
1989. Tento kostel patří mezi první 
sakrální stavby postavené v ČR po 
roce 1989. 

Na četná přání našich členů 
byly pořádány dva zájezdy do 
Březejce, kde byla v roce 1952 vy‑
budována ozdravovna z finanční 
sbírky českých krajanů v Americe. 
Ozdravovna dlouho sloužila dě‑
tem, které si nesly různé zdravotní 
problémy z následků 2. světové 
války, a poté zejména dětem po‑
stiženým dětskou virovou obrnou, 
která řádila ve velké epidemii až 
do začátku 50. let. Byly to výlety 
za vzpomínkami na dětství a do‑
spívání prožité uprostřed lesa, kde 
mnozí účastníci zájezdů pobývali 
na dlouhodobých ozdravných po‑
bytech a jezdili do školy v přírodě. 
Nyní je to detašované pracoviště 
Centra Kociánka.

Do programu výletu byla zařa‑
zena zastávka v Říčanech u Brna, 
kde mají kostel sv. Petra a Pavla. 
Jeho raritou je opačná orientace 
kněžiště, než je u katolických kos‑
telů zvykem. Proti pravidlům je 
oltář umístěn na západní straně. 
Tato stavební odchylka nutná kvůli 
nepevnému podloží způsobila, 
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Příspěvky zastupitelů

11. listopad připomněl Den válečných veteránů

Jednodenní volby
V tomto článku já, a celá místní organizace 

ANO ve Starém Lískovci, bych se s Vámi rád 
podělil o názor na téma, které se dotýká nás 
všech a které je teď zároveň hodně diskuto‑
vané, a to jsou jednodenní volby. Naše místní 
organizace je jednoznačné pro jejich zavedení, 
a to hned z několika důvodů. Za prvé, Česko je 
jediná země v Evropské unii, kde se volby konají 
dva dny, v pátek a v sobotu. Takové to volby 
jsou dražší, nepraktické a hlavně by se přede‑
šlo veškerým konspiračním teoriím a praxím, 
poskytují totiž víc času pro něco nečestného 
a nesportovního, a zároveň klade vyšší nároky 
na volební komise, které musí pracovat dva dny. 
Argument, že jednodenní volby způsobí snížení 
volební účasti je holý nesmysl, vždyť v okolních 
zemích mají volby jednodenní a volební účast 
vyšší. Teď můžeme jenom doufat, že se tato 

novela stihne schválit už pro volby nadcházející, 
tedy volby krajské či do voleb do poslanecké 
sněmovny. Když se tak nestane, tak do dalších 
komunálních za tři roky určitě.

Pavel Šimánek
zastupitel za hnutí ANO 2011

Neodmlčel jsem se
Vážení spoluobčané dovolte mi Vám říct, 

že jsem se neodmlčel, ale radnice MČ mi neu‑
možňuje publikovat články a to z důvodu, že 
porušují vnitřní nařízení o délce 250 znaků, což 
je ale v rozporu s tiskovým zákonem o přimě‑
řeném prostoru na moje názory.

Petr Hudlík, zastupitel MČ

Obsah redakční části zpravodaje je tvořen 
v souladu s platnými zákony, žurnalistickými 
profesními pravidly, Etickým kodexem Syndikátu 

novinářů a Zásadami pro vydávání Starolísko-
veckého zpravodaje, který schválila rada městské 
části. Ten je přístupný na webu.

Otiskovány nejsou příspěvky lživé, difamující 
a nepodložené, stejně jako ty, které mohou vést 
k právnímu postihu vydavatele.

Vzhledem k rozsahu zpravodaje a počtu členů 
zastupitelstva stanovují zásady také maximál-
ní délku příspěvků, které lze otisknout. Každý 
zastupitel má právo v rámci jednoho čísla pu-
blikovat text o délce 250 znaků včetně mezer 
a interpunkce. Zastupitelé v rámci politického 
subjektu mohou sdružit své přidělené kapacity 
do jednoho celku. Příspěvky, které toto pravidlo 
nesplňují, jsou vráceny autorovi ke zkrácení.

Příspěvky zastupitelů neprošly jazykovou ko-
rekturou. 

(red)

První světová válka, která za‑
sáhla téměř celý svět, začala 

28. 7. 1914 a skončila příměřím 
11. 11. 1918. 

Velká válka si vybrala v českých 
zemích velkou daň. Podle posled‑
ních údajů na frontách zemřelo 
288 000 mužů, domů se vrátilo 
250 000 invalidů, po válce zůstalo 
133 000 vdov a 263 000 sirotků.

Jak zasáhla Velká válka 
Lískovec?

Do Lískovce se vrátili občané Ve‑
verka J.,Válek F., Pazourek A., Malý 
J., Klement J., Šmajer F., Holubář K., 
Soukup J., Kilián F., Bezděk J., Le‑
bart J., Klobás J., Machač, Kafoněk 

J., Břinek, Kukal F., Veleba., Moreso., 
Machota J., Kellner, Vojta V. A jistě 
jsme nezjistili všechny, kteří bojo‑
vali až do konce za císaře.

Vrátili se i vojáci, kteří nechtě‑
li bojovat za císaře a přihlásili se 
do československých legií: Sláma 
František, Procházka Jan, Poláček 
Josef, Pilát Alois, Šmajer Rudolf, Po‑
spíšil František, Dobšík František, 
Tošnar Ferdinand, Šoustal Tomáš, 
Šmajer Josef, Soukop František, 
Soukop Antonín, Pokorný Josef, 
Opletal Tomáš, Kroupa Josef, Klo‑
bás Petr, Kamenický Josef.

Když už bylo jasné, kdo se vrátil 
a válku přežil, a kdo se už nevrátí: 
„V roce 1920 na pozemku rolníka 

a starosty Františka Soukopa byl za 
vesnicí poblíž hřbitova postaven 
pomník obce Lískovec za padlé 
vojíny v 1. světové válce v letech 
1914–1918“ (poblíž kostela Jana 
Nepomuckého a fary na ulici Elišky 
Přemyslovny – pomník byl zbořen 
při výstavbě sídliště.

Jména padlých občanů 
Lískovce

Bóhm Jan, Hladůvka Emanuel, 
Jargal František, Steliga Antonín, 
Kellner Jan, Klimeš Julius, Klobás 
Jan, Kříž Jan, Soukop František, 
Tošnar, František, Milan Rudolf, 
Morávek Josef, Morávek Tomáš, 
Sedláček Jan, Sedláček Jakub, 

Šoustal Jakub, Svoboda Stani‑
slav, Gruber Jan, Janeček Jan, Vl‑
ček František, Morávek Antonín, 
Macka Martin, Werner Theodor, 
Man Jan, Šilhan Jan, Válek Antonín, 
Vichr Martin a 2 legionáři, kteří 
zemřeli až v roce 1919: Šoustal 
Antonína Karel Čermák Jejich jmé‑
na nesou ulice ve Starém Lískovci 
– Šoustalova a Čermákova. ČEST 
JEJICH PAMÁTCE! 

Informace jsme částečně po‑
užili z internetové Encyklopedie 
dějin Brna

Věra Hádlíková Ondrášková
Rostislav Maleňák

že se zdejším obyvatelům začalo 
říkat „rakaři“.

V Rájci nad Svitavou je osobám 
s mobilitou na vozíku přístupné 
s průvodkyní pouze přízemí s re‑
prezentačními místnostmi knížecí 
rodiny Salmů s bohatě vyřezáva‑
nými stropy, sbírkou orientálního 
porcelánu a s mnoha jinými zají‑
mavostmi.

Každý rok do programu zařazu‑
jeme lehkou sportovní disciplínu 
vhodnou pro všechny věkové 
skupiny a zvládanou s jakýmkoliv 
hendikepem. Tentokráte se sou‑
těžilo v házecích hrách Bean Bag 
Tossu a Bollo ‑Balu, které rozvíjí 
koordinaci pohybů a motoriku. 
A protože při soutěžích se často 

ozýval smích, byla to akce i s psy‑
chickým občerstvením. Zájezd se 
vydařil, sluníčko hřálo až do večera 
a jen vosy byly otravy protivné.

Exkurze v České televizi Brno 
začátkem října nás bavila. Nakoukli 
jsme pod pokličku televizního vy‑
sílání a viděli, co se skrývá v mís‑
tech, která divák běžně ve vysílání 
nevidí. Prohlédli jsme si jednotlivá 
pracoviště a studia ‑ např. mas‑
kérnu, kostymérnu, sklad rekvizit 
a kulis, studia odkud se živě vysílá 
pořad Dobré ráno, Sama doma, 
Zprávy z regionu nebo se natáčí 
A ‑Z kvíz. Nevynechali jsme ani zvu‑
kaře, střihače, osvětlovače a režii. 
Získali jsme zde nové a zajímavé 
poznatky.

Kromě zájezdů a exkurzí jsme 
pořádali besedy, které přinesly 
informace ze sociální oblasti, po‑
povídali jsme si o zážitcích z cesty 
do luxusu v poušti ‑ o Dubaji, se‑
známili jsme se s knihou fotografií, 
kde náš člen zachytil bohatý život 
v rodné vísce, vyslechli jsme od‑
borné rady jak si po zimě pročistit 
tělo, abychom se cítili lépe a byli 
zase svěží, předseda Národní rady 
zdravotně postižených JmK nás 
seznámil se svým celoživotním 
koníčkem tj. městskou hromadnou 
dopravou, a to nejen brněnskou.

K pěknému počasí patří grilování 
a ani my jsme nebyli o tuto akci 
ochuzeni. Pořádáme pravidelný 
trénink paměti pod vedením od‑

borného lektora, dále se účastní‑
me koncertů, výstav, seminářů, re‑
kondičních pobytů vhodných pro 
zdravotně postižené a různých akcí, 
které připravují spřízněné organiza‑
ce a rovněž radnice městské části.

MO STP chce i v příštím roce 
pokračovat ve své činnost ku pro‑
spěchu a spokojenosti svých členů 
a bude se těšit na hojnou účast 
na akcích a zájezdech. Děkujeme 
pracovníkům naší městské čás‑
ti za lidský přístup k potřebám, 
které ulehčují a zpříjemňují život 
lidem s hendikepem, a doufáme, 
že porozumění nebude chybět ani 
v roce nadcházejícím.

Božena Malová, členka výboru 
a hospodářka MO STP 
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Inzerce
 �Úklidová firma Reehap přijme nové zaměstnance na ranní i večerní 
úklid školských prostor. Výborné platové podmínky, zkrácená pracovní 
doba a práce blízko domova. Kontakt: +420 737 60 77 63.

 �Opravím počítač. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

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

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

 � SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ, tel. 608 880 107.

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

 � Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství, návrh, 
realizace na klíč. Tel: 513 034 551, Mob: 704 458 187, e‑mail. info@tbz‑
centrum.cz, www.tbzcentrum.cz

 � Vodoinstalatér, tel: 602 861 402.

 �MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350Kč/ks, radiátorů, oken, střech, zábradlí, 
rýn, fasád, plotů, zednické práce, tapetování, sádrokartony, podlahy, 
elektřina, voda. Živnostníci pro Starý Lískovec. Tel: 606 469 316, 
547 225 340, Platba hotově = sleva 250 Kč!

Perníkové muffiny patří k ad‑
ventu. Domovem se line vůně 

zázvoru, skořice, muškátového 
oříšku a hřebíčku. Vždy do těsta 
přidávám pomerančovou kůru, 
která zvýrazní koření.

Tyto muffiny jsou jedny z mých 
nejoblíbenějších dobrot, které se 
v tomto ročním období pečou! 
Recept je na přípravu 12 muffinů.

Ingredience: 
70 g hladké mouky, 150 g polo‑

hrubé mouky, lžička perníkového 

Gourmet
Mikulášské muffiny

Šikovné ruce
Mikulášské zdobení

Co potřebujete: tužší papír, 
tužku, nůžky, párátka a izolepu.

V kuchyni voní upečené per‑
níkové muffiny a já mám pořád 
pocit, že jim ještě něco chybí. No, 
jasně, napadá mě dozdobit je hla‑
vou Mikuláše. Sedám k počítači 
a kreslím jednoduchou vousatou 
hlavu. Docela se povedla, co říká‑
te? Tak teď si ji můžete obkreslit 
nebo nakopírovat na tužší papír. 
Hlavu vystřihněte a na zadní stranu 
přilepte kouskem izolepy párát‑
ko. Zápich do muffinů je hotový. 
Doufám, že Mikuláš nezabloudí 
a přijde i k nám.

Taťana Absolínová

koření, strouhaná pomerančová 
kůra, vanilkový cukr, 80 g třtinové‑
ho cukru, 2 čajové lžičky kypřícího 
prášku do perníku, 120 g rozpuš‑
těného másla, 2 vejce, 160 g 12% 
smetany, 1 vrchovatá polévková 
lžíce kakaa, krájené mandle na 
posypání

Jak na to: 
1. Mouku prosejeme do mísy, 

přidáme perníkové koření, strou‑
hanou pomerančovou kůru, va‑
nilkový a třtinový cukr a kypřící 
prášek do perníku. Sypkou směs 
promícháme.

2. Máslo rozpustíme a necháme 
vychladnout

3. Do sypké směsi přilijeme vy‑
chladlé máslo, přidáme rozklepnu‑
tá vejce, smetanu a promícháme 
v hladké těsto

4. Na závěr přidáme vrchovatou 
lžíci kakaa a spojíme s těstem.

Formu na muffiny vyložíme pa‑
pírovými košíčky a naplníme je 
do 2/3 těstem. Povrch posypeme 
krájenými mandlemi.

Pečeme při teplotě 180° C, při‑
bližně 20 minut. Po upečení ne‑
cháme vychladnout.

To je vůně! Pěkný dárek dětem 
a přátelům k svátku Mikuláše.

Užívejte si předvánočního času, 
zpomalte, dělejte věci, které mi‑
lujete.

Taťana Absolínová
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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

Přechod na DVB-T2
za tebe vyřeší netbox!

Vyzkoušej si televizi Kuki
nezávazně na měsíc zdarma!
Funguje přes internet, tedy

bez antén a vysílačů.

Optický internet s televizí Kuki

od 500 Kč/měsíc

�  .netbox.cz539 01 55 21

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

PLÍCE DOMU
www.plicedomu.cz

tel.: 601 153 200 milansz@plicedomu.cz

Co se nachází v 40 let nečištěných 
odvětrávacích šachtách

Baktérie – Plísně – Alergeny – Choroboplodné 
zárodky – Mastnoty – Karcinogeny

Nánosy nečistot na stěnách šachet se mohou stát aerosolem, 
uvolnit se a prouděním vzduchu se mohou dostat do 
dýchací zóny. To znamená, že pokud v bytě cítíme, co vaří 
soused, tak zároveň se z nečištěných odvětrávacích šachet 
uvolňují zdraví škodlivé látky usazené na stěnách šachet. 
Čisté odvětrávací šachty snižují riziko: vniknutí škodlivých 
látek do dýchací zóny, vzniku  zdravotních problémů, vzniku 
a šíření požáru.

Chcete se podívat, jak vypadá Vaše odvětrávací šachta?
Pozvěte nás. Uděláme Vám zdarma kamerový záznam 
a protokol o stavu Vaší odvětrávací šachty.

Delphia MORAVIA s.r.o., U pošty 14, 625 00 Brno-Starý  Lískovec
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NOVÝ PEUGEOT 208
UNBORING THE FUTURE

Poznejte nový Peugeot 208, neodolatelný městský vůz budoucnosti! Vaši pozornost okamžitě upoutá design karoserie s dravým světelným podpisem tvořeným Full LED světlomety s typickou kresbou tří lvích drápů. Futuristického ducha vozu potvrzují 
technologie nejnovější generace, jako je například vyvýšená digitální přístrojová deska PEUGEOT i-Cockpit® 3D, zobrazující informace ve formě hologramu přímo do zorného pole řidiče, nebo 10“ dotykový HD displej s  navigací 3D. Dokonalý komfort 
a zážitek z jízdy vám umožní nová automatická 8st. převodovka EAT8 v kombinaci s výkonnými, ale zároveň úspornými motory! Nový Peugeot 208 vám otevře éru poloautonomního řízení díky řadě bezpečnostních a asistenčních systémů. Vítejte v nové éře!

Spotřeba a emise CO2 modelu 208 v kombinovaném provozu 3,2–4,5 l/100 km, 84–101 g/km. Foto je pouze ilustrativní. * Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté 
záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km.

PEUGEOT I-COCKPIT® 3D

POLOAUTONOMNÍ ŘÍZENÍ 

AUTOMATICKÁ 8st. PŘEVODOVKA

Logo: 
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FiN 
realitní a úvěrová kancelář 

Ing. Jaroslav Novotný
realitní a úvěrová kancelář
Tel.: 602 763 342 nebo 777 023 322

   Hledáme: 
Pro evidované klienty hledáme byty všech velikostí v Brně.  
Nabízejícím ZDARMA veškeré naše služby včetně právního servisu  
(uhradíme za Vás poplatky na katastru i u našeho advokáta).

  Nabízíme: 
ZDARMA vyřídíme pro Vás hypotéky, spotřebitelské úvěry i úvěry  
ze stavebního spoření jako samostatný zprostředkovatel registrovaný  
u České národní banky. 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

• Fotokoutek a výstava obrázků
 Josefa Lady od 9. do 24. 12.2019

Slavnostní otevření
trampolínového centra
JUMP PLANET
14. 12. 2019

• Vystoupení dětských souborů
 poslední dva adventní víkendy
• Vystoupení Michala z Kouzelné školky
 22.12.2019 ve 14 hodin

• Balení dárků zdarma
 od 9. do 23. 12.2019


