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Předpokládané termíny zasedání 
zastupitelstva MČ v roce 2020
Zasedání zastupitelstva se budou konat jednou za čtvrtletí. 
Plánované termíny jsou tyto:
11. 3. 2020, 10. 6. 2020, 9. 9. 2020, 9. 12. 2020

(red)

Abychom vám umožnili snadnější plánování příspěvků do Starolísko-
veckého zpravodaje, zveřejňujeme 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@staryliskovec.cz
Březen: uzávěrka 24. 2.; datum vydání 6. 3.
Duben: uzávěrka 23. 3.; datum vydání 3. 4.
Květen: uzávěrka 27. 4.; datum vydání 8. 5.

Termíny uzávěrek zpravodaje

Vážení spoluobčané a přátelé, 
čas běží neúprosným tempem, 

až se to zdá neskutečné. Před krát-
kou dobou jsme slavili vánoční 
svátky a  příchod nového roku 
a dnes jsme již načali druhý mě-
síc roku 2020. Děti a studenti při-
nesli domů odměnu za svou práci 
v prvním pololetí školního roku 
v podobě vysvědčení. A počasí, 
které nás v těchto dnech provází, 
věstí pomalu a jistě příchod jara. 
Vím, je únor, a to mají být pole bílá, 
ale není tomu tak. A podle dlouho-
dobé předpovědi tomu tak ani ne-
bude. Na způsob těchto zim si asi 
budeme muset opravdu zvyknout. 
Věřím ale ve velkou moc přírody 
a doufám také, že lidé ji svým od-
povědným chováním pomohou. 
Všem školou povinným blahopřeji 
k dosaženým výsledkům a přeji 
jim hodně sil do dalšího pololetí 
a hodně chuti se učit a vstřebávat 
důležité vědomosti. A prosím, nic 
nepodceňujte, nikdy nevíte, kam 

vás nitky osudu zavedou 
a  co všechno se vám 
může v životě hodit.

V minulém čísle zpra-
vodaje vás pan starosta 
informoval o  velkých 
připravovaných akcích 
v  naší městské části. 
O jejich zahájení a průběhu vám 
zde budeme pravidelně přinášet 
novinky. Vše se intenzivně připra-
vuje a s prvními jarními měsíci bu-
dou jistě některé zahájeny.

Jednou z nich je prodloužení 
tramvajové trati ke kampusu. Tato 
akce nás jistě zasáhne nemalou 
měrou. Podle předběžných odhadů 
by práce měly začít koncem března 
nebo začátkem dubna. Organizace 
výstavby se stále řeší a s největší 
pravděpodobností práce začnou 
u bohunické nemocnice a budou 
následně pokračovat hloubením 
tunelu směrem k zastávce Osová.

Protože tunel nebude vrtaný, 
ale hloubený z povrchu, bude také 

celá trasa tunelu oplo-
cena a v místě výkopu 
bude stržena ornice, kte-
rá bude po dokončení 
vrácena zpět. V  plánu 
je uvést povrch do pů-
vodního stavu v druhé 
polovině příštího roku. 

Nebude to určitě pro nás jedno-
duché a bude to vyžadovat jistou 
dávku trpělivosti, o kterou vás moc 
prosím. Stavba se také dotkne na-
šeho unikátního discgolfového 
hřiště, které ale bude také, po 
dokončení povrchů, vráceno do 
původního stavu.

O dalších podrobnostech tý-
kajících se této stavby za více jak 
jednu miliardu korun vás budeme 
pravidelně informovat na strán-
kách našeho zpravodaje. A pokud 
se budete chtít na něco zeptat, ne-
váhejte nás kontaktovat. Rádi vám 
vaše případné dotazy zodpovíme.

Byl jsem překvapen tím, že 
i když se o prodloužení tramvajové 

trati hovoří a píše dlouhou dobu, 
stále jsou mezi námi občané, kteří 
tvrdí, že o tom nic neví. Bydlím 
také v panelovém domě a vím, 
že se v prostoru schránek téměř 
v každém domě nachází velká kra-
bice, do které jeho obyvatelé hází 
vše nepotřebné, jako jsou třeba 
reklamní letáky. Mnohdy tam ale 
vidím i Starolískovecké zpravo-
daje. I když třeba nejste příznivci 
současného vedení radnice, házet 
kvůli tomu do koše zpravodaj je 
nešťastné. Přicházíte kvůli tomu 
o řadu cenných informací o naší 
městské části, které se vám mohou 
hodit. Zkuste tedy zpravodaj pro-
listovat a začíst se do něj.

Přeji vám milí spoluobčané 
krásné dny, hodně trpělivosti při 
vzniklých překážkách v souvislosti 
s výstavbou v naší městské části 
a radost ze všeho, co vás každý 
den potká. Ať je toho radostného 
co nejvíce.

Váš místostarosta Jiří Dvořáček

Ze zápisníku místostarosty

Letní prázdniny 
a provoz školek

Rodiče dětí, které chodí do školek, se pomalu začínají ptát, jak 
budou školky v provozu v průběhu letošních letních prázdnin. 

Rada městské části nyní schválila harmonogram, podle kterého se 
školky během léta vystřídají. S ohledem na lepší plánování vašich 
dovolených ho nyní zveřejňujeme.

Bohužel je nutné říci, že není technicky možné pokrýt provozem 
celé léto. Ve školce na Elišky Přemyslovny bude celé prázdniny 
zavřeno kvůli investiční akci a mateřská škola na Labské 7 má 
volno kvůli zavedenému cyklu střídání – každý rok má jedna 
příspěvková organizace volno. 

(red)

 7. 7. 2020 – 17. 7. 2020 MŠ Brno, Kosmonautů

27. 7. 2020 – 7. 8. 2020 MŠ Brno, Oderská 2

10. 8. 2020 – 21. 8. 2020 MŠ Brno, Bosonožská 4

Provoz školek v létě
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Babička a dědeček do školky
Mateřská škola Kosmonautů se v rámci 

projektu „Celé Česko čte dětem“ zapojila 
do akce „Babička a dědeček do školky“. Projekt, 
trvající čtyři měsíce, rozvíjel čtenářskou gramot-
nost, myšlení a logopedické schopnosti dětí.

Jeho posláním bylo propojit tři generace, 
děti, rodiče a seniory, umožnil setkávání nej-
mladší a nejstarší generace. Během návštěv 
vzniklo mezi dětmi a seniory krásné pouto 
a všichni získali zážitky, na které se nedá za-
pomenout.

Projekt probíhal vždy jeden celý týden v mě-
síci. V daném týdnu každý den četla jedna ba-
bička nebo dědeček dětem příběh či pohádku, 
kterou paní učitelky samy vybraly. Následně si 

senioři s dětmi o přečtené pohádce povídali. 
Děti při prvním setkání dostaly sešity, kam si 
lepily od babiček a dědečka pohádky (přímo 
z projektu), které měly za úkol přečíst doma 
s rodiči před spaním a následně k pohádce 
nakreslit obrázek. Druhý den děti sešit donesly 
do školky, s babičkami nebo dědečkem si po-
vídaly, o čem doma s rodiči četli, a za splněný 
úkol obdržely nálepku se zvířátkem. Po poslední 

nalepené pohádce zůstala dětem na památku 
krásná originální autorská knížka, ke které se 
mohou kdykoliv vrátit.

Na konci projektu jsme s dětmi pozvali ba-
bičky i dědečka na vánoční besídku, kde jsme 
zakončili celý projet. Děti, babičky i dědeček 
dostaly upomínkové předměty, které jim udě-
laly nesmírnou radost.

Zaměstnanci MŠ Kosmonautů

Koncem února oslaví své významné 
životní jubileum náš dlouholetý mís-

tostarosta Jiří Dvořáček. Chtěli bychom 
mu touto cestou srdečně poděkovat za 
spoustu práce, kterou ve svém úřadě od-
vedl a zároveň mu popřát do dalších let 
pevné zdraví a spoustu sil.

Redakční rada a kolegové 
z úřadu městské části Starý Lískovec

Gratulace
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Konverzační soutěž 
v anglickém jazyce

Vánoční představení 
potěšilo žáky i rodiče

I letos se konala na naší škole 
soutěž konverzace v anglickém 

jazyce. Zúčastnilo se jí celkem 13 
žáků z 8. a 9. ročníku. Tentokrát byli 
účastníci rozřazeni v poslechové 
části, kdy plnili 4 různé poslecho-
vé úkoly na základě testů British 
Council. Dále pak postupovali jen 
ti, kteří dosáhli v poslechu 90% 
úspěšnosti. V druhém kole je če-
kala konverzační část, kdy hovořili 
na vylosované téma a mohli tak 
ukázat bohatou slovní zásobu, 
osvojenou gramatiku a plynulost 
v jazyce i rychlost interakce. Tento-
krát byla úroveň opravdu vysoká, 
přesto jasně zvítězila žákyně ze 
třídy 8. A, která oslnila porotce 
obtížným tématem – Education 
and language studies (Vzdělání 
a studium jazyků). Druhé místo 
obsadil žák z 9. A s tématem My fu-
ture (Moje budoucnost) a 3. místo 
získal jeho spolužák, který hovořil 
na téma Entertainment (Zábava).

Všichni účastníci podali krásný 
výkon a odcházeli velmi spokojeni 

nejen se svými výkony, ale také 
se zajímavými cenami a pamlsky. 
Za přípravu na soutěž a za účast 
jim děkujeme, k výkonům blaho-
přejeme! Budeme se těšit na další 
úspěchy těch nejlepších v okres-
ním kole a netrpělivě očekávat 
jejich umístění.

Jana Vašíková, ZŠ Bosonožská

Děti z 2. B si připravily pro své spolužáky a rodiče vánoční pásmo, 
které se skládalo ze tří částí: Zima – písně a básničky o sněhulákovi, 

Zvířátka v zimě – divadlo, Vánoce – básničky a koledy. 
V úterý 17. prosince v dopoledních hodinách představení zhlédli žáci 

z 1. stupně. Odpoledne čekalo děti premiérové představení pro rodiče. 
I když měli někteří trému, svou roli či básničku zvládli bravurně a celé 
vánoční pásmo se jim moc podařilo. Žáci si odnášeli potlesk a pochvalu. 
Všem rodičům děkuji za nádherné masky.

Kamila Horáčková, ZŠ Labská

Hvězdárna
a planetárium

BRNOdnydetskeonkologie.cz
facebook.com/dnydetskeonkologiebrnooogiebr

10 – 18 hod

rno
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Víte, že máme mistra ČR v kartingu?
„Karting patří mezi okruhové motoristické sporty. Jezdit 
jej může v podstatě kdokoliv od pěti let – potřebuje však 
licenci jezdce, kterou vydává Autoklub ČR, a také rodiče 
ochotné obětovat svůj čas. Pokud ještě projdete zdravot-
ní prohlídkou, splňujete podmínky pro kategorii, kterou 
chcete jezdit…“

Tak začíná slohová práce Jaku-
ba Kameníka, žáka 5. ročníku 

naší školy. Je to právě jeho osoba, 
která spojuje karting s naší školou. 
Dozvěděli jsme se, že nejprve jez-
dil se svým tátou, který mu dělal 
mechanika, pak – vzhledem k vý-
borným výkonům – dostal nabíd-
ku od profesionálního týmu. I tak 
však jeho cesta k titulu mistra ČR 
nebyla jednoduchá, protože měl 
těžkou nehodu a ze zdravotních 
důvodů na dva roky vypadl z kola. 
Nakonec se na dráhu vrátil i přes 
protesty maminky.

Motokárový závod tvoří v České 
republice kvalifikace, finále a pre-
finále – v nich se během prvních 
dvou jízd body sčítají a  pak se 
postupuje do superfinále. Z něj 
vyjdou ze třiceti závodníků první 
tři, kteří projedou cílem. Jakubovi 

se jako jedinému v historii podařilo 
vyhrát ve všech závodech plný po-
čet bodů a v Chebu vytvořit nový 
traťový rekord. Na mistrovství 
světa je to ale jinak. Tam se jede 
5 eliminačních rozjížděk, protože 
soutěží 100 jezdců a propustnost 
tratě je jen 36.

Jakub pak končí svou slohovku 
slovy: „Moc se těším na předání 
titulu mistra ČR, které proběhne 
v autoklubu v Praze. A doufám, 
že se mi ještě někdy podaří vy-
hrát tento titul ve vyšší kategorii, 
kterou budu jezdit naplno příští 
rok. Závěrem bych chtěl říct, že 
spousta pilotů F1 začínala právě 
na motokárách.“

Nám je teď jasné, že cesta k ti-
tulu vede jedině přes kontinuální 
tréning, což je velmi náročné. Jde 
to, protože Jakub dokáže skloubit 

Kreativní bubnování aneb 
hudební nauka inovativně

Žáci 1. stupně zažili koncem led-
na hodinu hudební výchovy 

tak trochu jinak. Pod vedením pro-
fesionálního hudebníka, učitele 
a muzikoterapeuta Ivo Batouška 
si vyzkoušela každá třída kreativ-
ní bubnování na různě znějících 
bubnech – od malých afrických 
bubínků, konga, bonga až po ve-
liké drumbeny. Dozvěděli jsme se 
něco o historii bubnování, kam až 
její počátky sahají. Velmi nenásil-
ně a vtipně se také pan Batoušek 
dotkl teorie délky not. Potom si 
každý podle nálady vybral bubínek 

a začal teprve ten správný kon-
cert. Nejdříve si děti svůj bubínek 
„ošahaly“, potom podle instrukcí 
pana Batouška zkoušely bubnovat 
různým tempem i dynamikou, až 
nakonec vznikla společně zahra-
ná skladba. Na závěr se všichni 
zaposlouchali do relaxační hry na 
tradiční japonský nástroj handpan, 
kterým byla hodina příjemně za-
končena. Interaktivní koncert byl 
velmi zajímavý a pro děti zábavný 
a oddychový.

Pavla Nováková, ZŠ Bosonožská

svůj talentem podpořený koníček 
s ostatními školními povinnostmi, 
trénuje fyzičku a perfektní jízdu 
bez chyb. To však někdy k vítězství 
nestačí. Jezdec musí být chytřejší 
než ostatní protivníci a musí lépe 
vyhodnotit momentální situaci 
v závodu, pak se také rychle rozho-
dovat. Přejeme mu, aby se vysoké 
cíle jeho nelehké cesty plnily po-

dle jeho představ, a těšíme se, že 
jej zase někdy uvidíme šťastného 
vcházet do školy s cennou trofejí 
tak, jak tomu bylo před letošními 
Vánocemi. Pokud jej chcete sle-
dovat, obdrželi jsme od maminky 
Jakuba odkaz: https://www.face-
book.com/kubino.kamenik/

Danuše Kotolanová
ZŠ Bosonožská
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Leden na ZŠ Labská

Zoo Brno se vrátila na Radnickou s unikátním projektem

Nejen uzavíráním známek a oče káváním 
vysvědčení živo je v  lednu dítě školou 

povinné. To, jak rozmanitě jsme první čtyři 
lednové týdny prožili na ZŠ Labská, můžete 
posoudit v následujících řádcích.

Prvňáčci se v Knihovně Jiřího Mahena potkali 
s Rákosníčkem a snažili se pomocí básničky 
přičarovat sníh. Povídali si také s paní knihovnicí 
o zimních měsících, stoletém kalendáři a o po-
časí. V rámci výukového programu střediska 
Lipka se žáci 1.C během pořadu Zvířátka v zimě 
dozvěděli, jak přezimuje zajíc, liška či krtek. 
Vyrobili si také sádrový odlitek liščí stopy.

Děti z druhých tříd se díky celorepublikové-
mu projektu Zdravá 5 seznamovaly zábavnou 
formou se zásadami zdravého životního stylu, 
především pak v oblasti zdravé stravy.

Nejen třetí třídy navštívila v lednu budoucí 
paní zubařka a popovídala si s dětmi o zdra-
vém chrupu. A tak už všichni víme, jak máme 
pečovat o své zoubky.

Čtvrťáci nelenili, ani co se týká sportování, 
ani ohledně kulturního vyžití. Nejprve navštívili 
Divadlo B. Polívky a v dalším týdnu se pořádně 
vyřádili na kluzišti při bruslení.

Zima sice zdaleka nekončí, ale žáci pátých tříd 

budou na jaro vzorně připravení. Alespoň co 
se jízdy na bicyklech týče. Program Bezpečně 
na kole je provedl základními znalostmi a do-
vednostmi potřebnými pro bezpečnou jízdu.

Děti navštěvující školní družinu přivítaly jed-
no úterní odpoledne hudební skupinu Tam 
Tam. V rytmu afrických bubnů se dozvěděly 
zajímavosti o Africe a pokusily se také o tanec 
či bubnování.

Nezaháleli ani naši „velcí“, tedy žáci druhého 
stupně. Třetí lednový týden strávili v Jeseníkách 

na lyžařském výcvikovém kurzu. Převládali žáci 
7. ročníků, které doplnili zájemci z 8. a 9. tříd.

V závěru výčtu lednových aktivit na naší škole 
nesmíme zapomenout na školní jídelnu. 15. led-
na pro nás paní kuchařky přichystaly společně 
se slovenským kuchařem J. Dohňanským Den 
slovenské kuchyně. Poobědvali jsme kapustnici, 
paprikáš s haluškami a plněné pirohy. A věřte, 
moc nám chutnalo!

Pedagogický kolektiv,
Základní škola, Labská 27

Proletět se v hejnu plameňáků, potopit se ke korálovým 
útesům, putovat s liškami polárními, dívat se lvům z očí do 
očí. To vše mohou zažít lidé přímo v centru Brna v Radnické 
ulici 6. Zoo Brno se vrátila do tamních prostor a otevřela 
novou expozici Virtuální expedice.

„V Česku i střední Evropě to 
bude jedinečný zážitek. 

Podobné projekty jsou k vidění 
ve Francii, Spojených arabských 
emirátech, Číně, Austrálii a v USA. 
Chceme vyjít vstříc těm, kteří ne-
mají zájem chodit do zoo kvůli 
tomu, že jsou zvířata ve výbězích 
a nemají možnost trávit celý den 
například na otevřených pláních 

či v deštném pralese. Ve Virtuální 
expedici nejsou žádné hranice 
a lidé se mohou pomyslně dostat 
do bezprostřední blízkosti rozma-
nitých živočichů po celém světě, 
a navíc v úchvatných prostředích,“ 
řekl ředitel Zoo Brno Martin Ho-
vorka.

Kouzlo Virtuální expedice tkví 
hlavně v mimořádném zážitku, 

27. leden: Den památky 
obětí holocaustu

27. leden je veden v kalendáři jako Den památky obětí holo-
caustu. V Jeruzalémě se k této příležitosti uskutečnilo Světové 

fórum – jako připomínka 75. výročí osvobození „továrny na smrt“ – 
koncentračního a vyhlazovací tábora v Osvětimi sovětskou armádou.

Na otázku, kdo může za holocaust, je jednoznačná odpověď – je 
to nacismus a skutečnými pachateli byli němečtí nacisté. Hrůzné 
události holocaustu a jejich příčiny je třeba stále připomínat a nikdy 
zapomenout, protože antisemitismus znovu ve světě narůstá.

Věra Hádlíková Ondrášková

ale zároveň v její jednoduchosti. 
Návštěvníci jen přijdou, sednou si 
na otáčivé křeslo, nasadí si speci-
ální brýle a ocitnou se přímo mezi 
zvířaty. V letošním roce jsou k dis-
pozici celkem čtyři filmy. Nejprve 
je možné zažít cestu kolem světa 
a podívat se do chladných sever-
ských krajin. V průběhu tohoto 
roku přibudou také snímky, které 
zavedou zájemce pod mořskou 
hladinu a do tropických oblastí.

„Filmy máme od společnosti 
Wild Immersion, jejíž patronkou 
je známá ochránkyně přírody Jane 
Goodallová. Z vlastní zkušenosti 

mohu potvrdit, že je to zážitek, 
který si člověk opravdu zapamatu-
je a vryje se mu pod kůži. A upřím-
ně, právě to chceme. Naším cílem 
není jen ukázat, jak to vypadá jin-
de ve světe. Rádi bychom v lidech 
vyvolali zájem o přírodu, její roz-
manitost, a především o ochranu 
ohrožených druhů,“ doplnil ředitel 
ZOO.

Zkušební provoz Virtuální expe-
dice byl zahájen na konci ledna. 
Otevřeno je od úterý do neděle, 
a to vždy od 10 do 18 hodin.

Michal Vaňáč, ZOO Brno
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Inzerce
 � Přijmeme pracovní sílu na zkrácený úvazek do prodejny dětského 
zboží. Tel: 607 121 117 ve Starém Lískovci.

 � 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.

 � 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/seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

 �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

 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka skříňky a pracovní desky 
na míru. Vrba 603 438 707.

Když jsem ji poprvé jedla, oka-
mžitě jsem si ji zamilovala. 

Nepopsatelná chuť, lehce sladká, 
voňavá, navíc velmi pěkně vypadá. 
Pečení v troubě trvá sice déle než 
při vaření ve vodě, ale zelenina 
chutná mnohem lépe. Vyplatí se 
to. Báječná příloha ke grilovaným 
kotletám.

Ingredience: 1 kg červené řepy, 
5 velkých stroužků česneku, 2 lží-
ce olivového oleje, 2 lžíce octu 
Balsamico, 1 lžíci medu, 5 snítek 
tymiánu a rozmarýnu, mletý černý 
pepř, sůl.

Jak na to: Červenou řepu očis-
tíme, nakrájíme na větší kousky 
a dáme do mísy. Přidáme olou-
pané celé stroužky česneku, olej, 
balsamikový ocet, med, celé snítky 

bylinek. Osolíme, opepříme a pro-
mícháme.

Směs nasypeme na větší arch 
alobalu a řepu do něj dobře za-
balíme tak, aby nám z  balíčku 
neunikala pára. Balíček dáme na 
plech, vložíme do trouby vyhřá-
té na 200 °C a pečeme přibližně 
hodinu.

Určitě i vám bude chutnat!
Taťana Absolínová

Gourmet
Pečená červená řepa

Šikovné ruce
Zahrádka na okenním parapetu

Odřezky z kořenové zeleniny 
a klíčící cibuli mi bylo líto vy-

hodit. Dala jsem cibuli do misky 
s trochou vody a do týdne vyrostly 
na cibuli pěkně zelené výhonky. 
Chcete mít také v kuchyni misku 
plnou zelených výhonků i když je 
venku tuhá zima?

Co potřebujete: 
misku, vodu a zeleninu s klíčky

Jak na to: 
Pěstování zelených výhonků 

je snadné. Umístěte misku s troš-
kou čerstvé vody na světlé místo, 
nejlépe na kuchyňském parape-
tu. Jediná práce je každodenní 
výměna vody. Nebojte se, slizké 
konce zeleniny jsou normální. 
Pro snadný začátek s rychlými vý-
sledky začněte cibulí a česnekem. 
U česneku si vyberte celou paličku 
nebo i  jednotlivé stroužky, kte-
rým začaly vyrůstat zelené klíčky. 
Cibuli k pěstování použijte celou. 
Vyzkoušejte i kořenovou zeleninu 
a pórek. U kořenové zeleniny uříz-
něte přibližně 2,5 cm horní části, 

u pórku použijte spodní část s ko-
řínky. Takto se dají pěstovat klíčky 
mrkve, červené řepy nebo římské-
ho salátu. Chuť obnovené zeleniny 
bude jemnější než z čerstvé.

Vitamínovou zahrádku jsem 
ještě doplnila pěstební miskou 
s oblíbenou řeřichou. Zahrádka je 
zábava i užitek. Také skvělý projekt 
pro děti.

Tak hodně štěstí v pěstování!

Taťana Absolínová

Výsadba zeleně

Novoroční přání
Vážení spoluobčané, do nového roku přeji zdraví, štěstí, lásku a poro-

zumění. Ctíme demokratické hodnoty a naše působení v ZMČ rozhodně 
nestavíme na nepravdách, ale především na úsilí věci řešit a vyřešit. Věřím, 
že si každý dokáže potřebné vyhodnotit a všem nám jde především o to, 
aby naše MČ byla místem, kde žijeme rádi a spokojení. A aby se nám to 
dařilo, přeji nejen za sebe, ale i za místní organizaci ČSSD.

Mgr. Květuše Doležalová, zastupitelka za ČSSD 
a předsedkyně Kontrolního výboru 

V uplynulých dnech jsem byl s rodinou na procházce po Starém Lís-
kovci a donutilo mě to k zamyšlení o stavu zelených ploch v naší městské 
části. Zejména tedy její nedostatek! Myslím, že v Lískovci existuje spousta 
volných ploch, kde by byla možná výsadba nových stromů, květinových 
záhonů a hlavně keřů, a to hlavně kolem našich komunikací jako jsou 
Osová, U Penzionu, Vltavská, Dunajská, Bosonožská. Takový živý plot 
kolem silnice, by nejenom tlumil hluk z projíždějících aut, ale zvýšil by 
i bezpečnost. Vysazená zeleň přispěje k zadržování vody v krajině. Má 
pozitivní vliv na její vzhled i na rozmanitost rostlinných i živočišných 
druhů a v neposlední řadě dokáže ochladit naši rozpálenou městkou 
část v letních měsících. Výsadby nových stromů a keřů v kombinaci 
se zelenými střechami, o kterých jsme psali v květnovém čísle, by měl 
nejenom pozitivní vliv na klima v letních měsících, ale navíc byt to 
vylepšilo vzhled našich sídlišť a celkově nám zpříjemnilo život. Zeleně 
totiž nikdy není dost.

Za zastupitelský klub ANO 2011 David Růžička

Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů

Příspěvky zastupitelů neprošly jazykovou korekturou



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.czÚnor 2020 7

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

Testováno na

GAMERECH
Neomezuj se a propař klidně celou noc.

Internet od netboxu to vydrží.

�.netbox.cz
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email:  info@akademie-realit.cz
tel.: 776 129 999  

KONZULTACE  jak nejlépe prodat
nemovitost ZDARMA

ODHAD tržní ceny 
nemovitosti ZDARMA

Nízkonákladové provize pro kupující
                            = 
VÍCE PENĚZ PRO MAJITELE
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PEMM Brno, s. r. o., Jihlavská 27, 625 00 Brno-Bohunice
547 423 064-66  •  pemmbrno.prodej@pemm.cz  •  www.pemm.cz

NA RECEPT
VĚTŠINA LÉKŮ

platí na vybrané
kategorie

NOVĚ

platí na vybrané
kategorie

NOVĚ

HLÍDÁME LÉKOVÉ
INTERAKCE

POUKÁZKY ZA
NASBÍRANÉ BODY

VÝHODNĚJŠÍ
CENY

NABÍDKY ŠITÉ
NA MÍRU

BODY
NAVÍC

KONZULTACE
VÝHODNĚJI

NOVĚ

NA RECEPT
VĚTŠINA LÉKŮ

pl

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

Zeptejte se na bližší informace přímo vašeho lékárníka. 
Informace naleznete také na www.benu.cz.
Nulový či snížený doplatek (červeně označeno) se vztahuje na léky na recept hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze ve vybraných kategoriích léků, a to při předložení receptu spolu s kartou BENU PLUS. Ukázkový ceník týkající se konkrétních kategorií léků, další informace o výši jednotlivých doplatků a pravidla pro 
uplatnění slevy z doplatku Vám rádi poskytneme v jakékoliv BENU Lékárně nebo na www.benu.cz. Snížený či nulový doplatek u léků na recept představuje částku po slevě z doplatku poskytnuté ve výši až 100%, a to ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky při výdeji léku. V případě poskytnutí slevy ve výši 100% budou 
takové léky vydány bez doplatku, u některých léků však může být sleva poskytována jen v takové výši (tj. i nižší než 100%), aby byla přípustná dle platných právních předpisů.  U jednotlivých BENU Lékáren se výše poskytnuté slevy u některých léků může lišit. Více informací o regulovaném doplatku naleznete také na webu 
Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz nebo na účtence k nákupu. 
 
Ostatní výhody BENU PLUS (zeleně označeno): Při nákupu s kartou BENU PLUS se body načítají pouze za volně prodejné produkty nebo léky na předpis nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Slevy či jiné výhody lze uplatnit za podmínek uvedených na poukázce nebo kuponu a nelze je uplatnit při koupi léků hrazených byť i 
jen částečně z veřejného zdravotního pojištění a na počáteční kojeneckou výživu dle vyhl. 54/2004 Sb. Seznam BENU Lékáren, v nichž jsou poskytovány konzultace, a více informací o programu BENU PLUS a jeho výhodách naleznete na www.benu.cz.
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