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Opatření proti šíření nemoci 
COVID-19 změnila řadu již 
dříve oznámených akcí a zá-
ležitostí. Mění se zápisy do 
škol, budou se konat bez dětí. 
Ruší se blokové čištění, ruší se 
veřejné akce, nebo se přesou-
vají na později.
Podrobnosti čtěte na straně 3.

Změny kvůli 
koronaviru

  !!VÝZVA!! 
PRO OBČANY STARÉHO LÍSKOVCE

Z důvodu krizové situace a vyhlášení celostátní karantény 
související s pandemií nového typu  koronaviru COVID-19 Vás 
všechny vyzýváme k dodržování všech doporučení a nařízení 
vydaných vládou ČR, popř. krajskou hygienickou stanicí.

Všechny občany, rodiče, seniory i mládež důrazně žádáme:
– Pokud možno nevycházejte z domova (mimo cestu do zaměst

nání, rychlý nákup potravin, léků či jiných nezbytných záležitostí).  
– Na veřejnosti je nařízeno se pohybovat max. po dvojicích.  
– Nepodávejte si ruce.
– Při odchodu z domu používejte ochranou roušku (šátek, šála).
– Používejte po návratu domů dezinfekci, popř. si myjte ruce.  

Důkladně minimálně 30 vteřin teplou vodou a mýdlem.
– Omezte jakékoliv zbytečné návštěvy.
– Buďte v telefonickém kontaktu s rodinou. 
– Rodiče žádáme, aby své děti nenechávali běhat po venku 
– Roušky po každém použití řádně vyvařte.

Pro seniory starší 70 let, kteří jsou osamělí a bez pomoci blízkých, 
nabízíme zajištění a doručení nákupu základních potravin a vy-
zvednutí léků. Dále nabízíme potřebným dodá ní roušek, které 
šijeme na úřadě a s pomocí dobrovolníků.

V případě potřeby se obraťte v pracovní dny 
v době od 8.00 do 14.00 na naši tel. krizovou linku: 

601 535 639, 
 kde vyřídíte vše potřebné. 

V případě vážné akutní situace 
lze volat i mimo pracovní dobu.

Úřad městské části BrnoStarý Lískovec

Vážení a milí spoluobčané, do
volte nám, abychom vás krát

ce oslovili v této nelehké době. 
Všechna vládní nařízení, hygie
nická opatření a doporučení ob
rátily naše životy doslova naruby. 
Společně prožíváme to, co nikdo 
z nás nikdy nezažil. Všechna naří
zení mnohým z nás značně ztrpčují 
život, ale jsme přesvědčeni, že jsou 
důležitá a zásadně dopomohou 
k tomu, aby následky pandemie 
byly co nejmenší a všechna ome
zení co nejkratší.

Proto vás všechny moc prosíme 
o přísné dodržování všech nařízení 
a doporučení, která nám vláda ČR 
předkládá. Na zodpovědnosti nás 
všech velmi záleží, jaké dopady na 
zdraví a život tato krize bude mít. 
Na úřadě se snažíme poskytovat 
pomoc zvláště seniorům, proto 
vás prosíme o prostudování letáku 
„VÝZVA“, kde najdete potřebné in
formace. Dovolte, abychom touto 
cestou poděkovali všem dobrovol
níkům, kteří nám pomáhají s náku
py pro seniory, s šitím roušek a se 
vším dalším, co je právě potřeba.

Držme si všichni palce, ať vše 
špatné co nejdříve pomine.

Váš starosta Vladan Krásný 
a místostarosta Jiří Dvořáček.
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Důležité informace k aktuální situaci
KDE NAJDU POMOC? 
KDE MŮŽU POMOCI?

Vážení Brňané, chci vás touto 
cestou informovat o možnos

tech pomoci nejohroženějším sku
pinám obyvatelstva a o tom, kde 
pomoc a informace v současné 
situaci hledat. Mnoho informací se 
soustředí na webových stránkách, 
pokud ale nemáte přístup k inter
netu, neváhejte využívat bezplat
ných telefonních linek zmíněných 
v následujícím textu. Rozhodně se 
nebojte říct si o pomoc.

Město Brno vytvořilo infor-
mační platformu, na které najde
te opatření přijatá vládou ČR a také 
městem Brnem. Tyto informace 
můžete najít na webu www.brno.
cz/koronavirus. Dále jsme zřídili 
bezplatnou linku pomoci s ná-
kupem potravin, obědů nebo 
hygienických potřeb. Služba je 
zřizovaná Odborem sociální péče 
na telefonním čísle 800 140 800 
a je určena pro všechny, primárně 
se však soustředí na nákupy pro 
seniory.

Pro hlídání dětí do 10 let, je-
jichž rodiče pracují jako zdra-

votníci, policisté, hasiči, řidiči 
dopravního podniku nebo pra-
covníci v  sociálních službách 
jsme určili konkrétní školské 
zařízení, a to ZŠ a MŠ Plovdivská. 
Město také nabízí individuální 
hlídání těchto dětí družinářkami 
a učitelkami z mateřských škol pří
mo v jejich bydlišti. Pro objednání 
těchto dvou služeb kontaktujte 
pracovnice Odboru školství paní 
Čechovou (tel. 542 172 463, ce
chova.irena@brno.cz) nebo paní 
Hofbruckerovou (tel. 542 172 182, 
hofbruckerova.marcela@brno.cz).

Výrazná pomoc seniorům vznik
la díky spolupráci mezi organiza-
cí Elpida a skauty. Zřídili bezplat-
nou linku seniorů 800 200 007, 
kde přijímají poptávky od senio
rů po celé zemi a dospělí skauti 
a skautky se mohou přihlásit ke 
konkrétní požadavkům seniorů 
ve svém okolí. Skauti a skautky 
se soustředí především na nákup 
potravin a drogerie, vyzvednutí 
e receptu nebo volně prodejných 
léků, doručení roušek, venčení 
pejsků či doručení hotového jídla.

Na webu Sousedská pomoc. 
(www.sousedskapomoc.cz) mů

žete najít pomoc s doručování po-
travin, léků nebo třeba ochran-
ných pomůcek nejvíc ohroženým 
lidem. Lze zde najít pomoc, ale 
také se můžete zapojit. Na tom-
to webu můžete svou pomoc 
i nabídnout. Hledají se dobro
volníci na pozici pečovatele, dis
pečera, kurýra či švadlenu. Pokud 
se chcete zapojit, stačí zde vyplnit 
krátký formulář. Dalším webem je 
Pomoc do domu. (https://www.
pomocdodomu.cz/brno). Zde se 
soustředí veškerá pomoc dobro
volníků. Naleznete zde individuální 
kontakty na lidi, kteří pomáhají, 
telefonní čísla, e maily a činnost, 
ve které vám jsou schopni pomoct. 
Tento web soustředí na jednom 
místě opravdu různé druhy pomo
ci, od hlídání a venčení domácích 
mazlíčků přes šití a nabízení roušek 
až po zajištění nákupu. Skvělou 
iniciativou brněnských hoteliérů 
a restauratérů je platforma Pomá-
háme si 2020. (https://www.po-
mahamesi2020.cz), která zajišťuje 
obědy pro seniory nad 65 let až ke 
dveřím zdarma. Jídlo si můžete 
objednat na telefonních číslech 
775 855 685, 736 233 491. Podařilo 
se tento systém propojit i s měst
ským dovozem potravin, takže 
zde můžete využívat městskou 
bezplatnou linku 800 140 800.

V současné době je potřebná 
i psychologická pomoc, pro tyto 
účely vzniklo bezplatné psycho-
logické poradenství Dělám, co 
můžu. (www.delamcomuzu.cz). 
Na webu najdete nabídku psy
chologických konzultací zdarma 
po dobu trvání epidemické kri
ze. Pomoc je zde soustředěna jak 
pro širokou veřejnost, tak i pra
covníkům, kteří se nyní nachází 

tzv. v první linii. Hledají zde i od
borníky psychology, aktuálně jich 
mají k dispozici přes 150.

Velmi užitečné jsou i  weby 
sdružující dobrovolníky, kteří 
šijí roušky. (www.sijemerousky.
cz, www.damerousky.cz). Rouš
ky jsou velký problém, řešíme to 
každý den. Je jich nedostatek, sna
žíme se vždy po desítkách pomoci 
těm nejpotřebnějším, takže i zde 
se jedná o výraznou pomoc. Uši
té roušky můžete také nosit na 
cent rální shromaždiště roušek 
v Brně na Koliště 19.

Pomoc lze najít nebo poskyt
nout i ve facebookových skupi
nách. Aktuálně se pomoc koncen
truje ve skupinách s názvy Šijeme 
roušky v Brně; Dobro pro Koronu_
Brno a JmK; Roušky Brno; Dob-
ro v době korony – Brno a JMK; 
Můžeme? Pomůžeme! Židenice, 
Líšeň a okolí; Pomáháme si 2020.

K objednání potravin nebo hygi
enických potřeb můžete využít in
line obchody na stránkách www.
rohlik.cz nebo www.itesco.cz.

A pokud vás budou zajímat in
formace o novém typu koronaviru 
využívejte infolinku Ministerstva 
zdravotnictví ČR (1212), Krajské hy
gienické stanice (773 768 994), Ji
homoravského kraje (800 129 921) 
nebo Státního zdravotního ústavu 
(724 810 106, 725 191 367).

V případě dalších dotazů mů
žete také psát nebo volat přímo 
mně (tel. 731 402 618, hladik.petr@
brno.cz). Děkuji vám za trpělivost, 
dodržování přijatých opatření 
a  vzájemnou pomoc. Držte se 
a přeji pevné zdraví!

Mgr. Petr Hladík
náměstek primátorky 

pro zdravotnictví

COVID-19
Město vyhlásilo

VEŘEJNOU SBÍRKU
111377222/0800

Aktuální stav účtu i konkrétní využití vybraných peněz zjistíte na www.brno.cz/koronavirus

Pomozte nám 
zmírnit následky
pandemie
COVID-19
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Akce se ruší, nebo přesouvají

Stavba tramvaje v dubnu: skrývka zeminy i archeologové

Koronavirus mění zápisy do škol

Vážení čtenáři, na stranách zpravodaje jste 
běžně zvyklí číst pozvánky na akce, které se 

budou konat, i upozornění na záležitosti, které 
se dotknou života ve Starém Lískovci.

Koronavirus a šíření nemoci COVID19 však 
i tyto zvyklosti mění. Na vědomí vám tak musí
me dávat spíše to, co se konat nebude.

Odloženo je například blokové čištění ulic, 
které jsme avizovali v minulém čísle. Dubnové 
termíny jsou zrušeny, obnovení čištění se bude 
řídit vývojem situace.

Původně byly kvůli koronaviru uzavřeny 
i všechny sběrné dvory. Objevila se však řada 
žádostí o jejich otevření. Mnozí lidé totiž tráví 

čas uklízením a tříděním starých věcí, které pak 
potřebují někam odvézt. Po dohodě radnice 
s firmou SAKO se proto sběrné dvory znovu 
otevřou.

V době, kdy jde zpravodaj do tisku, počítáme 
s krizovým režimem do 11. dubna. Hovoří se 
však o prodloužení a je zcela jisté, že i naše zvyky 
se budou do starých kolejí vracet velice pomalu.

Do tohoto zpravodaje proto nezařazujeme 
žádné samostatné pozvánky – plánované 
akce jsou rušeny, přesouvány na pozdější ter
míny, které budou ještě upřesněny, případně 
jejich pořadatelé hledají možnosti, jak akce 
uskutečnit online.

Na internet se přesune 15. ročník akce Veřejné 
čtení jmen obětí holocaustu – Jom ha šoa, na 
kterou jsme vás chtěli pozvat v tomto čísle. 21. dub
na 2020 se jména obětí nacistické rasové ideologie 
za druhé světové války nebudou předčítat na 
náměstích, ale online na webu. Další podrobnosti 
najdete na stránkách www.terezinstudies.cz.

Náhradní termín bude mít akce Ukliďme 
Česko, na kterou jsme vás zvali v minulém čísle. 
Vše bude záležet na průběhu karanténních 
opatření, koordinátoři se podle možností pokusí 
najít náhradní termín.

Přejeme vám v této komplikované době 
pevné nervy i zdraví  Redakční rada

Práce na stavbě tramvajové tra
ti z Osové do kampusu jsou 

s přicházejícím jarem čím dál více 
viditelné. V březnu došlo na kácení 
stromů, které by bránily hloubení 
tramvajového tunelu – kácet se 
totiž smí v období vegetačního kli
du, tedy od října do konce března.

Pokáceno bylo 120 stromů o ob
vodu kmene nad 80 cm a 99 stro

mů o obvodu kmene do 80 cm, 
pod kterými se bude hloubit tu
nel. Jako náhrada bude vysazeno 
215 stromů a více než 2000 keřů, 
umístění těchto porostů je dáno 
projektovou dokumentací.

Práce v měsíci dubnu na hlou
beném tunelu budou spočívat ve 
skrývce ornice, odtěžování a od
vozu zeminy. Současně bude také 

prováděn archeologický průzkum. 
Ten se u staveb takového rozsahu 
a charakteru provádí automatic
ky, nejde tedy o nic výjimečného. 
Pokud by archeologické práce na 
provedené skrývce odhalily histo
ricky cenné vrstvy, může průzkum 
probíhat ve vyznačených lokali
tách v dalších pro ně zajímavých 
etážích. O případných nálezech 

budeme informovat v dalších čís
lech zpravodaje.

Ve druhé polovině dubna je 
v plánu umístění zařízení stavby 
na parkovišti v areálu FN Bohunice, 
oplocení obvodu stavy, pokračo
vání v přeložkách inženýrských sítí 
a výkopových prací archeologické
ho průzkumu.

(DPMB, red)

Mimořádná opatření vlády k ochraně oby
vatelstva před koronavirem a onemocně

ním COVID19 se dotýkají i zápisů do základních 
škol. „Proběhne pouze formální část zápisů, 
motivační část se neuskuteční,“ rozhodlo Minis
terstvo školství, mládeže a tělovýchovy. V praxi 
to znamená, že se zápis uskuteční bez přítom
nosti dětí. A pokud je to jen trochu možné, i bez 
cesty rodičů do škol.

Pro aktuální informace sledujte prosím 
webové stránky škol a web https://zapisdo-
zs.brno.cz/

Upozorňujeme, že úřední hodiny na Odboru 
školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu 
města Brna, Dominikánské nám. 3 jsou nyní 
pouze v pondělí a středu od 8 do 11 hodin. 
Případnou schůzku si prosím sjednejte předem.
Kontakty:
Mgr. Irena Hudcová: tel. 542 17 2181,
hudcova.irena.osmt@brno.cz
Marcela Hofbruckerová: tel. 542 17 2182 
hofbruckerova.marcela@brno.cz

Přijímání žádostí o přijetí:
 – Vygenerujte si žádost o přijetí na  

http://zapisdozs.brno.cz/
 –  V oddílu „Sekce další nepovinné údaje…“ 

uveďte, zda máte zájem o školní družinu ŠD 
(pokud ještě nevíte, zadejte ANO, poté se 
rozhodnete)

 –  Žádost vyplňte, vytiskněte a PODEPIŠTE!!!

 –  K žádosti přiložte KOPII rodného listu dítěte
 –  Dokumenty doručte základní škole

Způsoby doručení žádostí škole
 – E mailem s elektronickým podpisem (Do 

předmětu zprávy zadejte „Žádost o přijetí – 
jméno a příjmení dítěte“)

 –  Datovou schránkou
 –  Poštou jako doporučený dopis
 –  E mailem (bez elektronického podpisu). Ná

sledně vám bude určen den (či po dohodě 
upřesněn), kdy přijdete žádost osobně pode
psat do školy (do předmětu zprávy zadejte

 –  „Žádost o přijetí – jméno a příjmení dítěte

Užitečné kontakty na základní 
školy ve Starém Lískovci
Základní škola Labská 27
Termín podávání žádostí: 2. a 3. dubna, nejpoz
ději do 30. 4. 2020
E mail: skola@zslabska.cz
Tel: 547 218 165; 777 246 767
www.zslabska.cz, Datová schránka: 6t3mjy6

Základní škola Bosonožská 9
Termín podávání žádostí: 2. a 3. dubna, nejpoz
ději do 30. 4. 2020
E mail: info@zsbos9.cz
Tel: 547 218 242, 737 733 387
www.zsbos9.cz, Datová schránka: 9a4mjw9

ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10
Termín podávání žádostí: 1. 4.–10. 4. , nejpozději 
do 30. 4. 2020
E mail: skola@zspremyslovny.cz,  
kvejmolova@seznam.cz
Tel: 737 284 931, 547 241 041
www.zspremyslovny.cz, 
Datová schránka: 8yymbw9

Zápisy do mateřinek v době 
pandemie koronaviru

Od 1. do 30. dubna probíhá vydávání přihlá
šek do mateřských škol. Jejich sběr pak bude 
následovat v květnu. Vzhledem ke koronaviru 
a karanténním opatřením je nutné sledovat 
aktuální informace Ministerstva školství, mlá
deže a tělovýchovy k těmto zápisům. Aktuality 
budou zveřejněny také na webu města Brna 
o zápisech https://zapisdoms.brno.cz

Povinnou součástí žádosti o přijetí k před
školnímu vzdělávání je i potvrzení od dětského 
lékaře o zdravotním stavu dítěte. Dle vyjádření 
Krajské hygienické stanice Jihomoravského 
kraje může být k vydání výše uvedeného potvr
zení vyžadována osobní účast dítěte u lékaře. 
Doporučujeme předem si telefonicky nebo 
jinou cestou sjednat schůzku, aby se předešlo 
případným nedorozuměním.
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Školní družinu rozezpíval 
Družinový slavík

Vzpomínáme na plesovou sezónu

V Brně se soutěžilo v karate Goju-Ryu

Na začátku února se ve školní 
družině při Základní škole Bo

sonožská uskutečnilo finále pě
vecké soutěže „Družinový slavík“. 
Soutěž se pro svoji oblibu pořá
daná každoročně. Chutí do zpěvu 
bylo mnoho a talentovaných dětí 
také, musela se soutěž rozdělit do 
dvou kol.

Ze semifinále postoupila z kaž
dé z našich šesti družin tři sólově 
zpívaná vystoupení a tři skupinová 
vystoupení.

Finále Družinového slavíka 2020 
odstartoval hromadný zpěv účin
kujících i publika – to se bezvadná 

nálada znásobila a odbourala se 
tréma a ostych soutěžících. Nejlep
ší v sólovém a skupinovém zpěvu 
byli voleni publikem, tedy ostat
ními dětmi školní družiny. Každý 
měl tři hlasy v podobě žetonu a ty 
následně anonymně přidělil podle 
vlastního uvážení jednomu či více 
pěveckým vystoupením, která se 
mu nejvíce líbila. Všechny děti se 
snažily ze sebe vydat maximum 
a všem se vystoupení moc po
vedlo. Už dnes se těšíme na příští 
ročník „Družinového slavíka 2021“.

Marta Fišerová
ŠD při ZŠ Bosonožská

Únor a plesy patří k sobě a tak 
tomu bylo i letos na Základní 

škole Labská.
První únorový pátek se na škol

ním plese, který se nesl ve stylu 
country, sešli nejen stávající i bý
valí zaměstnanci školy, ale také ro
diče žáků či hosté ze sportovního 
prostředí, s nímž je naše škola úzce 
spjata. K tanci hrála čtyřčlenná hu
dební skupina, přestávky vyplnily 
taneční ukázky i lekce country tan
ců, nechyběla dobrá nálada ani 
dobré občerstvení.

O týden později, 14. února, pro
běhl Valentýnský ples spojený se 
stužkováním deváťáků. Akci zorga
nizoval školní parlament a nutno 
podotknout, že nadmíru zdařile. 
Po úvodním slově pana ředitele 
následovalo slavnostní předtan

čení budoucích absolventů a poté 
se třídní učitelé devátých ročníků 
ujali stužkování. Děti nezapomněly 
pozvat také své první třídní učitel
ky, i tento moment přispěl k vel
mi silnému, emotivnímu prožitku 
všech zúčastněných. Na další tři 
hodiny se pak školní jídelna změ
nila v taneční sál.

A  co měly oba plesy společ
ného? Při obou se tančilo, dobře 
se bavilo, ale hlavně – atmosféra 
dýchala vzájemnou pospolitostí 
a hrdostí na příslušnost k „té naší 
škole“.

Velký dík patří všem, ať už vel
kým či malým, kteří se podíleli na 
organizaci a zdařilém průběhu 
obou plesů. Velmi si jejich práce 
vážíme.

Vedení školy ZŠ Labská

V neděli 1. 3. 2020 se uskuteč
nilo 1. kolo Národního poháru 

a Poháru talentů v karate Goju
ryu v roce 2020. Pořadatelství se 
ujal brněnský klub působící na 
ZŠ Labská, který nese název NI
DOSHINKAN Dojo pod vedením 
trenérky Pavly Musilové a trené
rem Jaromírem Musilem, který je 
současně viceprezidentem České
ho svazu karate Goju ryu. Pro tuto 
organizaci byl turnaj uspořádán. 
Soutěž se uskutečnila v hale TJ 
Tatran Bohunice a zúčastnilo se 
jich historicky nejvíce závodníků 
od založení svazu před 25 lety. 
Celkem tedy 248 závodníků s 653 
starty!

Soutěžní kategorie byli rozdě
leny do kategorie Poháru talentů. 
V této soutěži pro začínající kara
tisty měli závodníci možnost sou
těžit v disciplínách Karate Agility 

(rychlostní a obratnostní doved
nosti na dráze), dále pak Kihon Ido 
(technické dovednosti), Kumite 
Balloon (technické dovednosti na 
stanovený cíl) a pak pokročilejší 
závodníci ještě v Kata a Kumite 

Beginner, kde jsou pravidle upra
veny pro začínající děti. Dále pak 
soutěž pokračovala v režii oficiál
ních soutěžních pravidel, a to Kata 
a Kumite jednotlivců a týmů. Na 
programu bylo zařazeno celkem 

72 disciplín ve kterých bylo regis
trováno celkem 653 startů!

Pořádající klub NIDOSHINKAN 
Dojo se v celorepublikovém turnaji 
neztratil a v Poháru talentů (soutěž 
pro začátečníky) získal 2. místo 
s celkovými 8 zlatými, 8 stříbrnými 
a 14 bronzovými medailemi.

V odpolední části, kde soutěžili 
pokročilé děti pořádající klub NI
DOSHINKAN Dojo získal krásné 
3.místo. S celkovým počtem 3 zla
tých, 5 stříbrných a 3 bronzových 
medailí.

Celá soutěž by se nemohla 
uskutečnit bez pomoci všech ro
dičů, trenérů a soutěžících klubu 
NIDOSHINKAN Dojo, a proto jim 
zejména patří poděkování. A v ne
poslední řadě by chtěl náš klub 
poděkovat Základní škole Labská, 
na které děti cvičí. Děkujeme

Jaromír Musil
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Starolískovecké ostatky 2020

Vandalismus na lípě a milý dar

Příprava „Starolískoveckých 
ostatků 2020“ začala hned po 

novém roce, aby byly co nejlépe 
zajištěny Ostatky a dětský maškar
ní karneval 2020.

Týden před vlastní akcí v sobo
tu jsme chodili s pozvánkami po 
Starém Lískovci a zvali občany na 
obě akce. Byly to 4 skupinky, 2 
orelské a dvě hasičské. Nejmladší 
účastnice zvaní byla 6 týdenní Lo
tynka Zuhlová, která prožila zvaní 
v kočárku.

V sobotu 22. 2. 2020 v 9:15 byl 
sraz masek před hasičkou. Počet 
masek i doprovodných hudebníků 
a také návštěvníků se opět oproti 
loňsku zvýšil. V 9:30 vyšel průvod 
masek i s hudbou po Starém Lís
kovci, kde obcházel plánované 
zastávky, na kterých na všechny 
čekalo bohaté občerstvení typické 
pro Ostatky. Mezi účastníky průvo
du byla i daleká návštěva z Malé
ho Tibetu a to z města Mulbekh, 
kde pomáhá brněnská organizace 
Brontosaurus. Byly to dvě dámy 
a jeden muž. Na jednotlivých za
stávkách poznávali naše ostatkové 
pokrmy i nápoje.

V odpoledních sobotních hodi
nách se začal chystat sál sokolov
ny, včetně dovozu všeho potřeb
ného pro večerní akci. V 19:30 bylo 

vše připraveno a Starolískovecké 
ostatky 2020 mohly začít

Při prvních taktech skupiny 
Zuzky Santin a JK Group se ná
vštěvníci odhodlávali k prvním 
tanečním krokům, ale s postupu
jícím večerem byl taneční parket 
stále plnější. V průběhu večera 
vystoupil dětský taneční soubor, 
který byl oslaben jednou zlome
nou nohou, nemocemi a jarními 
prázdninami. Dětský soubor na
cvičil 3 tance na country hudbu 
s choreografií paní Zuzky Jaňu
rové. Děti v sobotu večer sklidily 
velký potlesk.

Nejhezčí maskou večera byla vy
hodnocena „Indiánka“ z Bohunic. 
Přesně o půlnoci pak začalo dlouho 
očekávané pochovávání basy pod 
vedením Ladě Konečného z Bo
hunic. V závěru večera byla rozdána 
bohatá tombola s hlavní cenou – 
ovečkou z Farmy Horní Štěpánov. 
Večer skončil ve 2:00 a návštěvníci 
se odebrali do svých domovů.

V neděli 23. 2. 2020 od 14:00 ho
din začal „Dětský maškarní karne
val“. Byli jsme zvědaví, kolik dětí 
s rodiči karneval navštíví v době 
jarních prázdnin Již před čtrnác
tou hodinou začali přicházet prv

ní návštěvníci a počet příchozích 
dětí a rodičů stále narůstal. Děti 
se bavily, tančily a také plnily čtyři 
úkoly, po jejichž splnění dosta
ly odměnu v podobě jablíček za 
Sadů Starý Lískovec a další drob
nosti. Odpoledne opět vystoupil 
dětský taneční soubor se svým 
předtančením a opět měli naši 
malí tanečníci velký úspěch. Na 
závěr odpoledne byla i pro děti při
pravena bohatá tombola, ze které 
měly děti velkou radost. Největší 
radost dělala dětem píšťalka (dar 
pojišťovny) a samozřejmě musely 
k velké radosti všech dospělých 
vyzkoušet, jak krásně píská.

Starolískovecké ostatky, a  to 
jak dopolední průvod, tak i večer, 
a dětský maškarní karneval byly 
úspěšné, o tom svědčily spokojené 
tváře návštěvníků, masek a dětí 
a kladné ohlasy návštěvníků.

Na závěr je třeba poděkovat 
všem, kteří pro nás tento krásný 
zážitek ve Starém Lískovci připra
vili, zejména Orelské jednotě ze 
Starého Lískovce a SDH Starý Lís
kovec, MČ Starý Lískovec a všem 
sponzorům.

Josef Jaňura, 
starosta Orla Starý Lískovec

Karel Maršálek, 
starosta, SDH Starý Lískovec

V pondělí 24. 2 2020 dorazila 
k orelské jednotě ve Starém 

Lískovci nemilá zpráva. Strom –
lípu, která byla zasazena k výročí 
100 let od založení Českosloven
ska, někdo zničil. Strom byl zasa
zen 22. 9. 2018 při Dnu radnice. 
Sázel ji starosta městské části a sta
rosta orelské jednoty ve Starém 
Lískovci.

V úterý ráno volal jeden přízni
vec Orla, který byl zdrcen z tohoto 
činu. Proto se nabídl. že novou 

lípu ještě ten den zakoupí. Díky 
dárci, který tak rychle zareagoval 
na naprosto nepochopitelný van
dalismus, jsme mohli hned 25. 2. 
odpoledne zasadit novou lípu na 
původním místě u  pamětního 
kamene.

Ještě jednou touto cestou dárci 
moc děkujeme a věříme, že tento
krát nás lípa bude těšit déle.

Josef Jaňura, starosta jednoty
Orel Brno ‑Starý Lískovec

Gratulace k diamantové svatbě

Z daru dlouholetosti a šťastné společné cesty životem se těší man‑
želé Alenka a Jan Brücknerovi ze Starého Lískovce. „Svatbu měli 
1. dubna 1960, takže jsou spolu spokojení už 60 roků,“ popisuje jejich 
dcera Alena, která si přála jménem celé rodiny poblahopřát rodičům i ve 
Starolískoveckém zpravodaji. „Mamince bude letos 80 roků a pochází 
z Moravan. Tatínek letos oslaví 82 let, jeho rodina žije ve Starém Lískovci 
už mnoho generací,“ doplňuje dcera Alena.
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Inzerce
 � Čištění koberců a čalouněného nábytku. 605 983 853.

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

 �  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

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

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

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

 � 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 AZ HOSPODYNĚ. 
Zavolejte nám na 792 466 199  na všem se domluvíme. 

 � Vodoinstalatér – tel.: 602 861 402.

Dortíky s pomeračovou marme
ládou, zdobené čerstvými kvě

tinami. Jsou tak snadné a s efektním 
výsledkem.
Ingredience: 4 vejce M pokojové 
teploty, 120 g moučkového cukru, 
100 g polohrubé mouky, 50 g másla 
rozpuštěného a vychladlého, vanilkový 
extrakt, forma 30 × 25 cm, vymazanou 
máslem a vysypanou moukou, vykra
jovací kolečko o průměru 5 cm.
Náplň: pomerančová marmeláda
Poleva: 100 g moučkového cukru, 2 
polévkové lžíce mléka
Na ozdobu: jedlé květiny (fialky, pr
vosenky, frézie)
Jak na to: Předehřejte troubu na 
180  °C. Formu si vymažte máslem 
a vysypte hrubou moukou. Rozpusťte 
si v rendlíku máslo a nechte vychlad
nout. Z bílků ušlehejte tuhý sníh, po 
částech do něho zašlehejte cukr, za
míchejte žloutky, vanilkový extrakt, 
mouku a naposled lehce vmíchejte 
tekuté máslo. Těsto dejte do máslem 
vymazané a moukou vysypané formy. 
Pečte 15 minut do zlatova. Upečený 
korpus nechejte zcela vychladnout. 
Z korpusu vykrájejte 21 koleček. Každé 
kolečko namažte pomerančovou mar
meládou, kromě posledního. Sestavte 
sedm dortíků.
V malé misce smíchejte práškový cukr 
a mléko, vytvořte polevu. Poleva by 
měla být tekutá, ale hustá. Pokud vám 
poleva příliš teče přidejte trošku práš
kového cukru. Naneste lžičkou polevu 
na povrch dortíků a uhlaďte.
Ještě dozdobte dortíky jedlými kvě
tinami. Teď už je zbývá oslavit veliko
noční svátky.

Taťana Absolínová

Upřímě, s velikonočními dekoracemi to zrovna 
nepřeháním, ale samozřejmě malá dekorace na 

svátky musí být. Zajíček z bílých vajíček udělá parády 
dostatek.

Co potřebujete: vejce, špendlík, křížový šroubovák, 
tužku, nůžky, lepidlo, kousek papíru na uši, černou 
tenkou fixu, tenký provázek na zavěšení a také ještě 
větev do vázy.

Jak na to: Mám doma několik pěkných bílých vajíček. 
Zkusila jsem udělat dírky na delší straně vejce a kupo
divu to šlo docela snadno. Potřebujete pouze špendlík 
a křížový šroubovák. Opatrně pomocí špendlíku na
čněte otvory na obou stranách. Otvory pomocí špen
dlíku malinko zvětšujte. Teď použijte 
šroubovák. Mírným tlakem na otvor 
otáčejte šroubovákem tam a zpět. 
Vykrouháte tak krásnou dírku ve 
skořápce. Obsah vajíčka vyfoukněte.
Otvorem jsem provlékla provázek 
na zavěšení. Ještě jsem vystřihla uši 
z papíru. Na spodním konci uší jsem 
plošky k nalepení ohnula a uši jsem 
pak přilepila. Tenkou fixou jsem na
malovala tvář. Je to rychlé a snadné, 
můžete si s dětmi hrát až do Veliko
noc. Přikládám šablonu na tvář a uši.
Přeji hezké Velikonoce.

Taťana Absolínová

Gourmet
Malé velikonoční dortíky

Šikovné ruce
Velikonoční zajíček

Výročí 
osvobození

Vážení spoluobčané, k 75. výročí 
osvobození naší obce je na 24. 4. 
16 hod. plánováno setkání obča
nů u pomníku na Točné ulici. Ale 
v pří padě, že bude v tom termínu 
dál zákaz shromažďování, akce se 
neuskuteční.

Rostislav Maleňák, 
zastupitel za KSČM

(Příspěvky zastupitelů neprochá‑
zejí jazykovou korekturou)

Prostor pro 
vyjádření názoru 

zastupitelů
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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

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

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

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

UNITED BAKERIES a.s., 
provozovna Brno, Bohunická 24

PŘIJME DO SVÉHO KOLEKTIVU:
Expedienta – stálá odpolední směna

NABÍZÍME: práci ve stabilní prosperující 
společnosti, 5 týdnů dovolené, finanční motivační 
bonusy, stravenky s příspěvkem zaměstnavatele, 
zvýhodněný prodej pečiva z vlastní produkce, 
možnost kariérního růstu.

Životopisy prosím zasílejte na e-mail:
Ilona.zivnova@ubcz.cz, tel. 543 535 253

ELEKTROINSTALACE

- kompletní elektroinstalace 
- bytová jádra
- rekonstrukce

email: elektrikar.brno@seznam.cz
tel: 776 700 057

Příjem inzerce do zpravodajů

Brno-střed, 
Královo Pole,

Bohunice, 
Starý Lískovec,

tel.: 774 458 060
inzerce@zpravodajebrno.cz
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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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