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Abychom vám umožnili 
snadnější plánování 

příspěvků do Starolísko-
veckého zpravodaje, zve-
řejňujeme termíny uzávěrek 
a dat vydání na další měsíce. 
Plánujete zajímavou akci, na 
kterou chcete pozvat své 
sousedy? Něco zajímavého 
se kolem vás odehrálo? Své 
příspěvky můžete posílat na 
adresu noviny@starylisko-
vec.cz
Únor 2020: uzávěrka po 
27. 1. datum vydání 7. 2.
Březen 2020: uzávěrka po 
24. 2. datum vydání 6. 3.

Termíny 
uzávěrek 

zpravodaje

Vážení a milí spoluob-
čané, musím přiznat, 

že se mi vždy trochu tají 
dech a sám jsem stále tro-
chu nervózní, když vidím 
při našem pravidelném 
novoročním ohňostroji 
tak velké množství lidí ko-
lem vánočního stromečku a přileh-
lých prostranstvích. Moc mě těší, 
že tolika lidem stojí za to přijít, po-
dívat se na ohňostroj, popovídat si 
u svařáku, či čaje a společně oslavit 
příchod nového roku. Dovolte mi, 
abych Vám a samozřejmě všem 
našim další občanům touto cestou 
ještě jednou popřál do roku 2020 
především hodně zdraví, štěstí 
a osobní spokojenosti.

Doufám, že jste vstoupili do no-
vého roku tou správnou nohou 
tak, aby vás v celém roce čekaly 
hlavně ty dobré zprávy. A přejme 
si, abychom byli schopni úspěšně 
čelit všem výzvám, které nás v no-
vém roce čekají.

Také nám všem přeji, abychom 
se dokázali radovat z úspěchů, kte-
rých dosáhneme, a z mnoha drob-
ných radostí, které nás obklopují. Ať 
se vám v novém roce splní všech-
na tajná přání. A také ať se naplní 
všechna předsevzetí, která jste si 
do nového roku dali - což z vlastní 
zkušeností vím, že je velmi těžké.

Přejme si všichni, aby se nám 
v naší městské části dobře žilo. 
Aby se nikdo za naši městskou 
část nemusel stydět a  naopak 
z hrdostí mohl o sobě říkat, že je 
Starolískovečák.

Samozřejmě i  my na radnici 
budeme proto dělat vše, co bude 
v našich silách. Máme naplánová-
ny další velké akce a projekty pro 
Starý Lískovec.

Jen namátkou zmíním, že po 
několika letech snažení a příprav 
by se v létě mohl začít plnit jeden 
z našich snů – realizace přístavby 
MŠ a ZŠ Elišky Přemyslovny. Pokud 

vše dopadne dobře, zcela 
zásadně se zvýší kvalita 
výuky na této naší „ro-
dinné“ škole. Současně 
se i zvýší kvalita školství 
ve Starém Lískovci.

Také by letos měla být 
zrealizována rekonstruk-

ce elektrických rozvodů ve všech 
obecních domech, která navazuje 
na instalaci bezpečnostních kamer.

Bude postaveno nové parko-
viště na ulici u Hřiště a současně 
budou probíhat všechny potřebné 
přípravy ke stavbě dalších velkých 
parkovacích ploch na ulici Labské 
a Kyjevské.

Budeme také pečlivě sledovat 
investice města a  dopravního 
podniku do nové tramvajové trati 
a přestupního terminálu u želez-
nice. Jako místní totiž lépe vidíme 
potíže, které tyto stavby mohou 
našim obyvatelům způsobit, a na-
ším úkolem je usilovat o co nejlep-
ší řešení těchto potíží.

Bude toho samozřejmě mno-
hem více, o  čemž vás budeme 
průběžně informovat především 
zde ve zpravodaji. Zachovejte nám 
proto prosím přízeň.

Přeji vám příjemné počtení 
a pohodové dny

Váš starosta Vladan Krásný

Zápisník starosty
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Jaráky na Lipce budou!

RetroUse funguje dál. Lidé tam mohou odložit 
i koupit věci s puncem nostalgie

Jarní prázdniny odstartují v Brně už 17. úno-
ra, je tak nejvyšší čas naplánovat si na ně 

program. Lipka na období jarních prázdnin 
připravuje tři dětské tábory, dva příměstské 
a jeden pobytový. Dva z nich proběhnou na 
Jezírku u Soběšic a jeden na pracovišti Lipová 
v Pisárkách. A všechny čekají na malé táborníky.

Lipová zve na tábor děti od 7 do 10 let. Každý 
den prázdnin u nás mohou strávit čas od 7.30 
do 16. 30. Společně si užijeme spoustu her, 
zimních radovánek, poznávání přírody a chybět 
nebude ani výlet, prostě zaručená kombinace, 
jak si skvěle užít týden bez školy a seznámit se 
s novými kamarády.

Město Brno už čtvrtým rokem spolupracuje 
s provozovatelem středisek předcházení 

vzniku odpadů RetroUse. Nyní je smlouva pro-
dloužena na dobu neurčitou.

Obecně prospěšná společnost AMERFO na 
základě smlouvy zajistila pro město Brno vy-
budování dvou středisek předcházení vzniku 
odpadů RetroUse. Jedno sídlí na Francouzské, 
druhé na Husově v protiatomovém krytu 10-Z.

Dále bylo zřízeno informační centrum na 
Orlí, kde se návštěvníci mohou dozvědět více 

o projektech předcházení vzniku odpadů, ale 
mohou sem donést i drobné věci nebo si ně-
jaký upomínkový předmět v dárkovém balení 
odnést. Společnost AMERFO zajišťuje jejich 
provoz a poskytuje občanům informace o ak-
tivitách spojených s re -use managementem 
města Brna.

Smyslem projektu je zajistit opětovné využití 
funkčních věcí vyrobených především před 
rokem 1989, které už doma lidé nepotřebují, 
ale je jim líto je vyhodit. Předměty historické 

hodnoty jsou přednostně nabízeny do sbírek 
muzeí, ostatní věci pak najdou využití např. ve 
fundusech divadel, ve školách, v literárních 
lavičkách apod. Kromě zachování předmětů 
historické hodnoty pro další generace se tak 
prodlužuje životní cyklus věcí, které by jinak 
skončily jako odpad. AMERFO navíc v rámci 
provozu středisek zaměstnává osoby s han-
dicapem.

Tiskové středisko Magistrátu města Brna

okolo Jezírka. Ale nebojte se, když nám bude 
zima, schováme se dovnitř do tepla. K naší 
objevné výpravě se mohou přidat děti od 7 do 
12 let.

Již druhý rok mohou starší děti od 9 do 15 let 
strávit na Jezírku celý týden jarních prázdnin. 
Na pobytovém táboře nazvaném A co vaše 
planeta? zapátráme, jak to na Zemi funguje 
a co pro ni může každý z nás udělat.

Podívejte se na další informace na www.lipka.
cz/tabory a přihlaste se včas, ať už se nemůžete 
prázdnin dočkat stejně jako my!

Amálka Čípková, Lipka

Rok 2020 nabídne architekturu. Připomene lidem 
Adolfa Loose i dostavbu vily Tugendhat

Rok 2020 se v Brně ponese v du-
chu dvou významných výročí. 

Prvním je 150 let od chvíle, kdy se 
v Brně narodil Adolf Loos, jeden ze 
zakladatelů moderní architektury. 
Tím druhým pak výročí 90 let od 
dokončení stavby světoznámé 
funkcionalistické vily Tugendhat.

Mezi akcemi, které se zaměří na 
Adolfa Loose, představitele archi-
tektonického purismu založeného 
na estetice oproštěné od všech 
ozdob, lze jmenovat například 
výstavu v západním křídle hradu 
Špilberku. Ta představí výběr z Lo-
osova díla se zaměřením na práce 
pro rodné Brno a Moravu.

Do konce června je v  plánu 
také odhalení sochy Adolfa Loo-
se na Janáčkově náměstí, kde stál 
dům, v němž se světový architekt 
narodil a vyrůstal. Ve spolupráci 
s Brněnským architektonickým 
manuálem vznikne také Loosova 

stezka, která představí dochované 
realizace nejen v Brně, ale i v jeho 
okolí, a to formou výletů. Zájemci 
budou moci také navštívit Loosův 
sál v Bauerově zámečku na brněn-
ském výstavišti.

Vila Tugendhat nabídne ná-
vštěvníkům vhled do historie 
nejen tohoto architektonického 
díla. Do února bude k vidění vý-
stava zabývající se kromě vily navíc 
i Německým výstavním pavilonem 

pro světovou výstavu v Barcelo-
ně z roku 1929. V březnu a dubnu 
vystaví berlínská fotografka Arina 
Dähnick portréty staveb Ludwi-
ga Miese van der Rohe v Americe 
i v Evropě. 

Devadesátému výročí se bude 
věnovat od října do prosince vý-
stava prezentující mnohaletou ba-
datelskou práci Studijního a doku-
mentačního centra vily Tugendhat. 
Doplní ji audionahrávky, dobové 
fotografie i  běžně nedostupné 
původní artefakty. 

V průběhu roku budou připra-
veny také komentované prohlídky 
a přednášky renomovaných tu-
zemských i světových historiků 
umění, kteří se zabývají dílem van 
der Roha.

Tiskové středisko 
Magistrátu města Brna

(Foto: David Židlický)

Zvířata i stromy v zimě spí. Nebo je to jinak? 
Během pětidenního příměstského tábora pro-
zkoumáme zdánlivě spící zimní přírodu v lesích 
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Rok 2020 přinese velké dopravní investice

Méně pokut. Cestující platí za jízdné 
rok od roku svědomitěji

Nejen nová tramvajová trať, ale i nová 
železniční zastávka a přestupní doprav-
ní terminál. Rok 2020 by pro Starý Lís-
kovec měl znamenat zahájení dlouho 
připravovaných dopravních projektů.

Tramvajová trať z Osové do Kampusu. 
Prodloužení tramvajové trati z Osové k bo-

hunické nemocnici a univerzitnímu kampusu je 
jedním z největších a nejdůležitějších projektů 
dopravního podniku i města Brna. A samozřej-
mě jde také o investici, která se výrazně dotkne 
života obyvatel Starého Lískovce – pocítí totiž 
stavební ruch.

Dopravní podnik proto společně s přísluš-
nými odbory magistrátu vede řadu jednání, 
aby byl dopad na obyvatele co nejmenší. 
Intenzivně se řeší například náhrada za 
parkovací místa, která kvůli staveništi za-
niknou na parkovišti se sběrným dvorem 
na Vltavské. Požadavek na to, aby byla tato 
místa v co největší míře nahrazena, zazněla 
ostatně i na veřejném projednání stavby 
na konci loňského listopadu. O výsledné 
podobě těchto opatření bude Starolísko-
vecký zpravodaj informovat, jakmile budou 
k dispozici podrobnosti.

Než bude možné zahájit viditelnější 
stavební práce, probíhá také upřesňování 
harmonogramu stavby i nutných doprav-
ních omezení. I o těchto tématech přinese 
Starolískovecký zpravodaj v dalších měsících 
podrobnosti.

Přislíbena byla i další veřejná diskuze. 
Dopravní podnik pracuje také na spuštění 

webových stránek s podrobnostmi, aktualitami 
i kontakty k projektu.

Viditelnější práce většího rozsahu začnou 
na jaře 2020, kdy zhotovitelská firma začne 
s hrubými terénními pracemi a hloubením 
samotného tunelu. V roce 2021 budou tyto 
práce pokračovat a přidá se výstavba zastávek, 
tramvajové trati a trolejového vedení. Rok 2022 
pak bude rokem dokončování stavby a tech-
nických náležitostí, úpravy okolního terénu, 
oživování technologií a zkušebního provozu.

Modernizace železniční trati z Brna do Za-
stávky. Správě železnic se po letech problémů 
podařilo získat všechna potřebná povolení, aby 
se mohla začít modernizovat železniční trať 

z Brna do Zastávky. Počítá se i s tím, že na této 
trati bude nová zastávka ve Starém Lískovci.

Původně měla být tato železniční investice 
hotová už v roce 2012. Vše však zbrzdily při-
pomínky občanského sdružení Voda z Tetčic. 
Stejný spolek blokoval i rozšíření Velkého měst-
ského okruhu v oblasti Žabovřeské. V případě 
železnice do Zastávky požadovalo sdružení, 
aby zde vznikla cyklostezka.

Správa železnic však se svým projektem 
obstála, získala stavební povolení a počítá se 
zahájením prací na trati letos v květnu. Práce by 
měly skončit podle plánu na konci příštího roku.

Celkové investiční náklady jsou 2,1 miliardy 
korun. Kromě Starého Lískovce vznikne zastáv-

ka také v Ostopovicích.
Nový přestupní terminál a prodloužení 

trolejbusové trati. V souvislosti se vznikem 
nové zastávky ve Starém Lískovci počítá 
město Brno už řadu let se stavbou nového 
přestupního terminálu na městskou hro-
madnou dopravu. Prodlouženo sem bude 
trolejbusové spojení z Osové. Lidé se tak 
z vlaku snáze dostanou k fakultní nemocnici 
či univerzitnímu kampusu – nebudou muset 
zajíždět až na hlavní nádraží, díky tomu se 
uleví přeplněným tramvajím.

Příprava tohoto strategického projektu 
úzce souvisela s tím, jak rychle se Správě 
železnic podaří zahájit práce na železniční 
trati. Díky brzkému zahájení železniční re-
konstrukce se nyní opět obnovily také pří-
pravné práce týkající se nového terminálu, 
podrobnostem se Starolískovecký zpravodaj 
bude věnovat v některém z dalších čísel.

(red)

Čtyřicet čtyři brněnských revi-
zorů a revizorek přistihlo minulý 
rok více než 55 tisíc cestujících 
bez jízdenky. To je o  tři a  půl 
tisíce méně prohřešků oproti 
předchozímu roku 2018. Nejčas-
těji pokoušejí štěstí ve vozech 
hromadné dopravy mladí lidé. 
Generální ředitel Dopravního 
podniku města Brna Miloš Ha-
vránek si úbytek pokut pochva-
luje a vypočítává důvody tohoto 
pozitivního trendu.

„Trvalý pokles neplatících ces-
tujících je pro nás pozitivním 
signálem a svědčí o zlepšující se 
dostupnosti jízdních dokladů. 
Lidé si je mohou zakoupit přes 
internet z pohodlí domova, přes 
mobilní aplikace, smsky nebo ve 

vybraných automatech zaplatit 
bezkontaktně,“ uvedl Havránek.

Dalším důvodem je podle něj 
fakt, že od roku 2012 se jízdné 
v Brně nezvýšilo. Současně Ha-
vránek vyhlíží nadcházející rok 
2020, ve kterém dopravní podnik 
slíbil opatřit vozy bezkontaktní-
mi terminály na koupi jízdenky 
přiložením platební karty. Paleta 
možností nákupu jízdného tak 
bude zase pestřejší.

Revizoři DPMB provedli v roce 
2019 kontrolu ve 119 tisících 
vozidlech. Pokutu za jízdu bez 
platného jízdního dokladu čím 
dál častěji hradí cestující přímo 
ve voze bezkontaktně. „Všichni 
revizoři jsou vybaveni bankov-
ními terminály. Lidé jim loni 

bezkontaktně na místě uhradili 
devět tisíc pokut, což je o tři a půl 
tisíce více než v roce 2018,“ řekl 
Havránek. Čím dál oblíbenější 
je i placení pokut přes e -shop 
BRNO iD, této možnosti využili 
hříšníci v 1600 případech, to je 
2,5× více než loni.

Na poklesu počtu cestujících 
bez jízdenky se podílí i  pod-
míněné amnestie, které DPMB 
vyhlašuje čtyřikrát do roka. Ces-
tující, kteří jsou v tyto čtyři dny 
přistiženi bez platného jízdní-
ho dokladu, si mohou namísto 
pokuty zakoupit čtvrtletní nebo 
roční předplatní jízdenku.

Tiskové středisko
Magistrátu města Brna

Stejně jako v předchozích letech 
mohou zájemci i  letos požádat 
o příspěvek na elektronickou roční 
šalinkartu.
Ti, kteří mají vyřízenou registraci 
do systému BrnoiD, nebudou mu-
set vůbec nikam chodit. Nákup 
šalinkarty i žádost o příspěvek 
provedou snadno přímo z  do-
mova. Každý, kdo je plátcem za 
svoz odpadů v Brně a nemá za 
něj dluh, ušetří 1 425 korun. Vloni 
toho využilo 35,5 tisíc lidí, kteří tak 
jezdili brněnskou MHD levněji. 
Veškeré informace jsou dostupné 
na webu www.brnoid.cz nebo na 
webu města www.brno.cz

Tiskové středisko
Magistrátu města Brna

Lidé mohou opět 
žádat o příspěvek 

na šalinkartu
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Když škola tančí
V předvánočním období zorganizo-

val školní parlament a žáci 9. roč-
níku tolik čekávané akce. Byly dvě, 
tematicky na sebe vhodně navazovaly 
a proběhly ve stejný den. Ve čtvrtek 
12. 12. 2019 se dopoledne uskutečnil 
3. ročník výuky společenského tance 
pro žáky 5.–9. ročníku Když škola tančí 
III. a odpoledne na výuku tance navázal 
ples žáků 9. ročníku.

Tak jako v loňském roce se veškeré 
dění akce směřovalo do západní tě-
locvičny, kterou žáci nejprve připra-
vili a vyzdobili. I přes black -out, který 
způsobil další šediny Bc. Holíkovi - jed-
nomu z hlavních organizátorů, se na-
konec podařilo vše úspěšně nachystat.

O  dopolední výuku tance se za-
sloužil mladý taneční pár, který získal 
ocenění u nás i v zahraničí. Ela Ka-
salová s tanečním partnerem Janem 
Metlickým jsou mistry ČR do 21 let 
v desetitanci. Věnovali se nejprve po-

hybové průpravě odděleně dívkám 
a chlapcům. A nakonec, až se všich-
ni spojili, vytvořili taneční páry, vše 
klaplo – základní kroky 2 tanců (waltz 
a jive) zvládli a mohli se těšit na to, 
jak jim to na sklonku dne půjde na 
plesovém tanečním parketě.

Ples si všichni užili. Spousta tance 
byla vhodně doplněna zábavnými 
soutěžemi a tolik očekávanou sou-
těží o tanečního krále a královnu. Ani 
letos nechybělo velmi zdařilé taneč-
ní vystoupení školního parlamentu, 
tentokrát reflektující 60. léta 20. sto-
letí. Atmosféru zpříjemnilo atraktivní 
osvětlení, výborné občerstvení a roz-
verný fotokoutek. Velké poděkování za 
dohled nad pečlivou přípravou patří 
paní učitelce Hance Šašinkové a panu 
asistentovi Vláďovi Holíkovi a  také 
ostatním, kteří s přípravou pomáhali.

Danuše Kotolanová, ZŠ Bosonožská

Vánoční dílnička s charitativním jarmarkem

Cena vévody z Edinburghu: žáci z Bosonožské stále soutěží

Vychovatelé školní družiny na ZŠ Bosonožská 
opět zorganizovali v předvánočním čase tradič-
ní vánoční dílny pro děti a jejich rodiče. Ty se 
uskutečnily dne 10. prosince 2019. V letošním 
ročníku bylo 6 dílen. Děti s rodiči společně 
vyráběli rozmanité vánoční figurky a ozdoby.

I  letos byly dílny propojeny s charitativně 
zaměřeným jarmarkem. Tento II. charitativní 
jarmark byl směrován na pomoc rodině roční 
Jitušky, která má vážný problém s termoregulací 
a neustále jí hrozí podchlazení. Děti vyráběly se 
svými paními učitelkami ve škole i s vychovateli 
ve školní družině různorodé vánočně laděné 
výrobky. Také vyučující z druhého stupně se 

přidali se svými výtvory a zvýšili pestrost nabíd-
ky. A tak si všichni návštěvníci vánočních dílen 
z řad žáků, rodičů, prarodičů měli z čeho vybírat. 
Atmostéru navíc dokreslila vůně perníku, který 
pro charitativní prodej upekly paní kuchařky 
ve školní jídelně.

Velké poděkování patří nejenom dětem, 
jejich rodičům a prarodičům, kteří také přidali 
ruku k dílu a ochotně vyráběli a nakupovali, ale 
i paním učitelkám z 1. a 2. stupně a vychova-
telům školní družiny, díky jejichž píli a ochotě 
pomáhat, byl vybrán finanční obnos ve výši 
16.703 Kč.

Tyto prostředky byly odeslány nadaci Dobrá 

srdce, která dle dohody zakoupí infračervenou 
zahřívací desku s termostatem nad postýlku 
Jitušky.

Celá akce se sešla s velmi pozitivní odezvou. 
Všichni ve škole, organizátoři, učitelé i žáci, měli 
obrovskou radost, že se podařilo zajistit úplně 
celou finanční částku na úhradu zdravotnické 
potřeby pro Jitušku.

A nyní nám dovolte popřát jak Jitušce a její 
rodině, tak i Vám všem, mnoho úspěchů a hlav-
ně pevné zdraví v roce 2020.

Marta Fišerová
školní družina při ZŠ Bosonožská

Čtenáře Starolískoveckého 
zpravodaje jsme již dříve 

informovali o účasti žáků ze ZŠ 
Bosonožská v Mezinárodní sou-
těži o cenu vévody z Edinburghu. 
Nejedná se o soutěž v angličtině, 
jak by se mohlo zdát. Soutěž má 
mnohem širší rozměr. Základem 
jsou tři aktivity, kterým se pravi-
delně každý týden soutěžící ve 
věku od 14–24 let věnuje: pohyb, 
dovednosti a dobrovolnictví. Je 
jedno, jestli je úplný začátečník 
anebo už v dané oblasti něco do-
kázal. Důležitá je motivace a chuť 
dosáhnout cíle, který si účastník 

samostatně stanoví. V rámci pohy-
bu si může vybrat cokoli od běhání 
po skateboarding, pro rozvíjení 
dovedností se může rozhodnout, 
zda se začne učit hrát na kytaru 
nebo bude třeba péct dorty. Třetí 
aktivitou je dobrovolnictví – může 
třeba doučovat, pomocnou ruku 
určitě budou potřebovat v každém 
útulku. Nakonec se každý člen vydá 
s kamarády na dobrodružnou ex-
pedici, kterou celou výzvu zakončí.

Pro připomenutí: 4 úspěšné ab-
solventky, žákyně naší školy, byly 
před rokem vyznamenány na cere-
monii v Praze. Z rukou Lejly Abba-

sové a představitelky Kooperativy 
Petry Vaníčkové si dívky převzaly 
jedinečný certifikát a bronzový 
odznak za dokončení bronzové 
úrovně Mezinárodní ceny vévody 
z Edinburghu.

V současné době učitelé Jana Va-
šíková a Jiří Macháček pokračují ve 
vedení dalších 14 žáků naší školy ve 
dvou úrovních soutěže. Pro letošní 
rok už je jasné, kteří žáci budou 
absolvovat na bronzové úrovni 
z osmých tříd. Z devátého ročníku 
dokončují bronzovou úroveň z loň-
ského roku 4 žáci z 9. A. – ti se se-
tkávají různě, dle aktuální potřeby. 

Tři naše bývalé žákyně z loňské 9. D, 
pokračují na stříbrnou úroveň – 
úkoly plní individuálně. Z letošních 
osmých ročníků se zapojilo 7 žáků, 
kteří mají pravidelné schůzky jed-
nou týdně se svými vedoucími. 
Plánují na každý měsíc rozmanité 
aktivity včetně cvičných expedicí.

Věříme, že tato dlouhodobá 
soutěž přinese všem zúčastně-
ním na všech úrovních zisk mno-
ha zkušeností a prohloubí jejich 
dovednosti, které budou přispívat 
k uplatnění na životní cestě.

Danuše Kotolanová
ZŠ Bosonožská
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Škola Elišky Přemyslovny slaví 85 let od založení

Život neslyšících

Program, který realizovaly 
v obou třídách pátého roční-

ku studentky Pedagogické fakulty 
Masarykovy univerzity, měl za úkol 
hravou formou seznámit děti se 
světem neslyšících osob a se způ-
soby jejich komunikace.

Při společném úvodu se děti roz-
hýbaly při hře „živé pexeso“, při níž 
se hledaly vždy dva stejné znaky. 
Poté se žáci rozdělili do čtyř sku-
pin. Na každém stanovišti potom 

plnili úkoly. Učili se základy znako-
vého jazyka neslyšících i prstovou 
abecedu, poznávali stavbu ucha, 
trénovali pravidla pro komunikaci 
s neslyšícími.

Žáky program velice zaujal 
a v několika následujících dnech 
se dokonce chtěli učit nové znaky 
a pokoušeli se vzájemně dorozu-
mívat prstovou abecedou.

S. Netíková, M. Adamcová
ZŠ Bosonožská

V letošním školním roce se Základní a mateřská škola Elišky 
Přemyslovny „dožila“ 85 let. Je to úctyhodné číslo a my si 
velmi vážíme možnosti být u tohoto výročí. Tradice a vzdě-
lání jsou hodnoty, které vždy kráčely ruku v ruce. 

My jsme rádi, že můžeme po-
kračovat. Ve vzdělávání, kte-

rého není nikdy dost, v rozšiřování 
obzorů, které by měly být jedním 
ze smyslů našeho života. V utváření 
společenství, ve kterých se učíme 
žít, naslouchat si, pomáhat si.

Řešíme samozřejmě i kompli-
kované situace, které čekají v prů-
běhu života na každého z  nás. 
Společně se učíme radovat nejen 
z vlastních úspěchů a drobných 
pokroků. Víme, že chyba není ne-
přítel. Že nás poučí, posune dál. 
I když někdy mrzí. Žít v laskavosti 
a bez záště mezi lidmi, ale zároveň 
rozvíjet každý svou individualitu, 
své dovednosti, schopnosti, před-
poklady, to je náš cíl.

Snažíme se být malou školou 
s velkým srdcem, to je naše motto.

Nemalou zásluhu na tom, že se 

nám dobře pracuje, má prostředí, 
které se nám i díky vstřícnosti a po-
chopení představitelů ÚMČ Brno- 
Starý Lískovec stále daří zlepšovat. 
Patří jim za to upřímné poděko-
vání. Zmíním např. rekonstrukci 
sociální zařízení v celé škole a nový 
nábytek ve třídách ZŠ i MŠ – ne-
malé investice našeho zřizovatele. 
Sami jsme vyměnili kovové šatny 
a nainstalovali skříňky, vybudo-
vali „nové“ schodiště. To mluvím 
jen o roce 2019. Ve škole je změn 
a novinek opravdu mnoho.

A pevně doufám, že další nás 
čekají. Těšíme se na ně.

Jedna hodně převratná už je na 
cestě, tak nám držte pěsti, aby vše 
dobře dopadlo!

Margita Kotásková, ředitelka 
ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny
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Inzerce
 �Hledáme aktivní seniory do Spolku seniorů Starý Lískovec – nová 
zástavba. Přijďte mezi nás každé pondělí od 14.00 hod. Najdete nás na 
adrese ul. Kosmonautů 4, Starý Lískovec (budova Linky). Srdečně vás 
zve předsedkyně spolku Jana Nováková.

 �  Vodoinstalatér tel: 602 861 402.

 � Čištění koberců, čalouněného nábytku a matrací, úklid domácnosti, 
mytí oken, žehlení, objednávky nákupů po telefonu, drobné práce 
v domácnosti, …to vše Vám nabízí rodinná firma A-Z HOSPODYNĚ. 
Zavolejte nám na 792 466 199 – na všem se domluvíme. 

 �  SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ tel. 608 880 107.

 �  Koupím garáž zn. spěchá, TEL: 724 660 692.

 �  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

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

 �  Nabízíme kompletní účetní a daňový servis včetně mezd všem 
podnikatelským subjektům. R.T.-TAX, s.r.o. U Leskavy 29, Brno 625 00. 
Tel.: 604 657 152, mail: tichy@rt-tax.cz.

 �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. 
Platba hotově = sleva 250 Kč! www.maliribrno-hezky.cz

Polévky mám moc ráda, ob-
zvlášť v zimním období, kdy 

přichází nachlazení a  chřipky. 
Tento týden byla u nás doma pří-
ležitost tuto velmi dobrou a po-
silující polévku uvařit. Obsahuje 
totiž protizánětlivé ingredience, 
jako je zázvor, kurkuma a česnek.
Příprava: 10 minut
Vaření: 35 minut
Celkový čas: 45 minut

Ingredience na 6 porcí
1 polévková lžíce olivového oleje, 
6 stroužků drceného česneku, 1 ci-
bule nakrájená na kostičky, 2 velké 
mrkve nakrájené na tenké plátky,
2 stonky řapíkatého celeru, hru-
bě nasekané, 1 polévková lžíce 
čerstvého strouhaného zázvoru, 
1 lžička mletého kurkumy, 6 šálků 
Bio kuřecího vývaru (1,5 l), 400 g 
kuřecího masa (bez kostí a bez 
kůže), 1 lžička čerstvě nasekaného 
rozmarýnu, 1 lžička čerstvě nase-
kaných lístků tymiánu, ½ lžičky soli
mletý černý pepř, 1 šálek celozrn-
ného kuskusu, 2/3 šálku zmraze-
ného zeleného hrášku

Jak na to:
1. Do velkého hrnce přidejte olej 
a  zahřejte na vysokou teplotu. 
Přidejte česnek, cibuli, mrkev 
a nasekaný řapíkatý celer; krátce 
osmahněte.

2. Přidejte strouhaný zázvor a kur-
kumu. Restujte po dobu 30 vte-
řin, dejte pozor na připálení. Pak 
přidejte kuřecí vývar, kuřecí prsa, 
rozmarýn, tymián, sůl a pepř.
3. Snižte na středně nízkou teplo-
tu a nechte polévku odkrytou po 
dobu 20–30 minut nebo dokud se 
maso zcela neuvaří.
4. Jakmile je kuře vařené, vyjměte 
jej a roztrhejte vidličkou na menší 
kousky.
5. Přiveďte polévku k varu a poté 
vmíchejte kuskus. Vaří se jen krát-
ce. Kuskus je opravdu hvězdou, 
protože pomáhá zahušťovat vývar 
a dělá polévku vydatnou.
6. Přidejte kuře zpět do hrnce 
a zamíchejte zmrazený hrášek. 
Ochutnejte a pokud je to nutné, 
dochuťte.
Věděli jste, že polévka může sku-
tečně pomoct zkrátit dobu nachla-
zení? Uvařte si ji, určitě to bude 
jedna z vašich nejoblíbenějších 
polévek.

Taťana Absolínová

Gourmet
Nejlepší kuřecí polévka

Šikovné ruce
Podložky pod šálky

Dnes ráno mě při přípravě sní-
daně napadlo vyrobit si nové 

podložky pod šálky. Ty staré už ne-
vypadaly vábně, a tak jsem se dala 
do výroby nových podložek. Jsou 
inspirované smažením vajíček.

Co potřebujete: kousky bílé 
a žluté plsti, nůžky a tavnou le-
pící pistoli

Jak na to:
Měla jsem doma zbytky bílé 

a žluté plsti, tak byl nápad snad-
no realizovatelný. Vystřihla jsem 
z bílé plsti abstraktní tvary. Ze žluté 
plsti jsem vystřihla pěkně kulaté 
žloutky. Na střed bílých podložek 
jsem nalepila pomocí tavné pistole 
žlutá kolečka. Snídaňové podložky 
pod šálky s horkým čajem jsou 

hotové. Je to tak snadné a také 
velmi pěkné. Ať se vám s veselými 
podložkami dobře snídá.

Taťana Absolínová

Rozpočet Magistrátu Města Brna
Minulý měsíc Magistrát Města Brna schválil rozpočet na rok 2020 a to 

s absurdním schodkem dvou miliard korun. Ano, město v něm počítá 
s příjmy 14,1 miliardy a výdaji 16 miliard korun, a tento schodek ve výši 
zhruba dvou miliard pokryjí příjmy z letošních daní a z rezerv města. 
Plánovaný schodek činí vůči plánovaným příjmům zhruba 14 %, což je 
nejenom extrémně nehospodárné, ale až absurdní. Komické na tom to 
plánu je, že strany vládnoucí koalice na magistrátu, tedy ODS, KDU -ČSL, 
Piráti byly hlasitými až fanatickými odpůrci státního rozpočtu, který však 
hospodaří „pouze“ se schodkem 2,5 % vůči plánovaným příjmům. Tak 
kdo tady hospodaří neekonomicky?

Za zastupitelský klub ANO 2011 Michal Němeček

(Příspěvky zastupitelů neprochází jazykovou korekturou.)

Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů
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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

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

POHŘEBNÍ SLUŽBAPOHŘEBNÍ SLUŽBA

HARMONIEHARMONIE

Brno-střed
Lidická 44

Tel.: 545 573 804
723 283 290

Brno-Starý Lískovec, 
Mikuláškovo náměstí 1.

Tel.: 547 210 465 
737 879 199

Brno-Kohoutovice 
Libušina tř. 2.

Tel.: 702 276 176

www.pohrebni-sluzba.czwww.pohrebni-sluzba.cz 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

Logo: 

 

Times new roman, tučná, kurzíva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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).

     10 % z naší provize je náš dík za obchod s vámi.
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NOVÉ SUV PEUGEOT 2008
UNBORING THE FUTURE

PEUGEOT I-COCKPIT® 3D

POLOAUTONOMNÍ ŘÍZENÍ 

BENZINOVÝ, DIESELOVÝ I ELEKTRICKÝ MOTOR

Zažijte vzrušující pocit svobody za volantem nového SUV Peugeot 2008! Robustní a elegantní křivky, zvýšená světlá výška a charakteristický světelný podpis, tvořený Full LED světlomety s kresbou lvích drápů, nenechají nové SUV projet bez 
povšimnutí. Technologie nejnovější generace PEUGEOT i-Cockpit® 3D a řada asistenčních systémů umožňujících poloautonomní řízení naplňují vizi budoucnosti mobility. Dokonalý komfort a jízdu bez hranic si užijete díky automatické 8st. 
převodovce EAT8 a technologii Advanced Grip Control. Vybrat si můžete z výkonných a úsporných motorů v dieselové, benzinové a plně elektrické variantě. Je jen na vás, jaké potěšení z jízdy si zvolíte!  

Spotřeba a emise CO2 modelu 2008 v kombinovaném provozu 3,6–5,0 l/100 km, 97–114 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.
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