
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký
zpravodaj

Září 2020 ROČNÍK 28

www.staryliskovec.cz

Běžecké závody • klaunské a cirkusové vystoupení • cirkusová dílnička • 
tvarovací balonky • malování na obličej • bubliny • dětské soutěže o ceny 
• atrakce • tvořivé dílničky • ochutnávka vín • barmanská show a další



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 20202

Ze zápisníku místostarosty
Vážení spoluobčané, doba 
prázdnin a  dovolených 
uply nula jako ta pověstná 
voda a nastává návrat do 
normálních a běžných dnů 
s každodenními starostmi. 
Alespoň pevně věřím, že 
tomu tak bude. 

Mám na mysli hlavně všechny 
školou povinné, kteří v nejis-

totě a v jakémsi dálkovém studiu 
žili několik posledních měsíců 
minulého školního roku. Zatím 
to ale vypadá tak, že se všichni 
školáci v září vrátí do svých lavic 
a že v době, kdy budete číst tyto 
řádky, bude zase vše tak, jak to má 
být. Děti se budou moci učit, jejich 
učitelé je budou moci normálně 
vzdělávat a my ostatní budeme mít 
práci. A toto vše vám do nového 
školního roku přeji. Ať vás všechny 
provází zdraví a vyhýbají se vám 
všechny rouškové zmatky.

Jak všude slyšíme, covid-19 
nepříznivě ovlivňuje ekonomiku 

snad všech států světa. 
Mnoho věcí nefunguje 
jako dřív, a to nás vhání do 
nejistoty. Když se však po-
dívám na naši městskou 
část, mám pocit, že pro 
ni to v žádném případě 
neplatí.

Jistě se mnou budete souhlasit, 
když označím Starý Lískovec za 
jedno velké staveniště. Ze zastávky 
Osová k univerzitnímu kampusu 
probíhá výstavba tunelu pro no-
vou tramvajovou trať, naše stará 
zástavba je ovlivněna rekonstrukcí 
a elektrifikací železniční tratě, na 
dálnici D1 se děje něco stále a tím 
můj výčet zdaleka nekončí.

Po dvaceti letech byla konečně 
zahájena realizace druhé etapy 
rekonstrukce naši nejstarší základ-
ní a mateřské školy na ulici Elišky 
Přemyslovny. Ta spočívá v demolici 
stávající tělocvičny, vybudování 
nové, nad kterou vzniknou ještě 
dvě nová podlaží, ve kterých bu-
dou tolik potřebné nové učebny 
a kabinety.

Kdo chodíte kolem, 
víte, že stavba již byla 
zahájena a  že stará tě-
locvična již neexistuje. 
V tuto chvíli probíhá bu-
dování základů pro novou 
tělocvičnu a vše ostatní. 

Veškeré práce budou probíhat za 
provozu školy. O to je celá stavba 
složitější. Je nutné dodržovat veš-
kerá bezpečnostní opatření, aby 
nedošlo ke zbytečnému zranění 
některého z žáků nebo zaměst-
nanců školy. Proto vás vyzývám 
k maximální opatrnosti a respek-
tování všech výstrah. Práce budou 
ukončeny někdy začátkem letních 
prázdnin v příštím roce.

V obecních bytových domech 
začala probíhat rekonstrukce elek-
troinstalace ve společných prosto-
rách s následnou opravou omítek 
a vymalováním všech společných 
prostor. Začalo se bytovými domy 
na ulici Dunajská a v tuto chvíli 
jsou již dva domy z celkového poč-
tu 26 hotovy. Jistě se vy, kterých 
se to týká, budete ptát, kdy dojde 

právě na ten váš dům. Ničeho se 
nebojte, budete vždy, nejméně 
čtrnáct dní předem, informováni.

Zkušenosti z prvních dvou do-
mů ukazují, že práce probíhají 
hladce a nájemci jsou pouze mi-
nimálně omezováni. Jistá míra to-
lerance je však i při průběhu těchto 
prací potřebná.

Z připravovaných akcí bych pro 
vaši informaci zmínil přípravu re-
konstrukce bazénové haly na ZŠ 
Labská. Obklady a dlažby jsou zde 
po čtyřiceti letech značně opotře-
bované a je nutné je vyměnit. Dále 
připravujeme rekonstrukci dalších 
patnácti kontejnerových stání na-
příč městskou částí. Je toho více, 
ale o tom zase snad někdy příště.

Přeji vám všem příjemné dny, 
prvňáčkům pohodový vstup do 
další důležité etapy života, otře-
lým školákům mnoho studijních 
úspěchů a  úplně všem hodně 
zdraví, pohody a klidu. Podzim je 
za dveřmi, tak ať je krásně barevný.

Váš Jiří Dvořáček, místostarosta

vás zveme na 5. ročník

Sobota 12. září 2020 od 9:00 hod.Hřiště mezi Irkutskou a Krymskou ulicí

STL Cup 2020
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Tramvaj na Osovou: zhotovitel vysvětluje postupy
Už téměř rok se na území Starého Lískovce a Bohunic staví jedna z největších 
staveb posledních let v Brně – nová tramvajová trať z Osové k bohunickému 
kampusu. Pro místní obyvatele i cestující přes tuto lokalitu to znamená nemálo 
komplikací. Ve Starolískoveckém zpravodaji proto pravidelně přinášíme aktuální 
informace ze stavby.

Zhotovitelské sdružení firem FIRESTA  – Fišer 
a METROSTAV pro toto číslo zpravodaje 

sepsalo odpovědi na nejčastější dotazy, kde po-
drobněji vysvětluje řadu technických záležitostí.

„Jako zhotovitel naprosto chápeme námitky 
vás, místních obyvatel, proti této stavbě. Proto 
se snažíme, aby práce co nejméně zasahovaly 
do vašich životů a komfortu bydlení. Bohužel 
takto velkou a náročnou stavbu nelze postavit 
bez dopadu na okolní krajinu, bez hluku, prachu 
a bláta, bez dopravních omezení a dalších ne-
příjemností. Věříme však, že bude do budoucna 
velkým přínosem i pro vás samotné. Na násle-
dujících řádcích se dozvíte, jak stavba probíhá 
a kdy se konečně bude stavět pod zemí, proč se 
na stavbě občas dějí pro laika nepochopitelné 
věci, nebo proč muselo být vykáceno tolik 
dřevin a jak budou nahrazeny,“ říká manažer 
projektu Martin Langer z firmy Firesta.

Kdy se začne stavět pod zemí?
Často se ptáte, kdy se konečně přestane těžit 

zemina a prášit po celé délce tunelu, vždyť se 
přece slibovalo, že nejprve se postaví stěny 
a strop tunelu a poté se bude pracovat v tunelu, 
aby to bylo pro okolí méně nepříjemné. Ale 
takto to přesně probíhá.

Etapa, která nyní probíhá, se jmenuje předvý-
kop. Je potřeba odtěžit a odvést zeminu až po 
úroveň budoucího stropu tunelu, který samozřej-
mě nemůže ležet přímo na původním trávníku.

Za pomoci pásových jeřábů mezi provizor-
ními betonovými základy jsou kopány a beto-
novány podzemní stěny – tedy zdi budoucího 
tunelu, které sahají dokonce ještě několik metrů 
pod podlahu budoucího tunelu. Poté je na 
těchto stěnách a současně těsně nade dnem 
výkopu zabetonován strop. Následují izolace 
a zásypy tunelu.

Až do zasypání tunelu je bohužel nutné 
pracovat na povrchu se všemi nepříjemnými 

průvodními jevy, které tyto činnosti provázejí. 
Další navazující práce v tunelu ale již budou 
prováděny pod zemí a zvenčí nebudou vůbec 
patrné. A bude jich ještě mnoho: pod stropní 
deskou a mezi již hotovými stěnami bude vy-
těžena zemina a budou zde pokračovat práce 
na dokončení konstrukce tunelu, zejména pak 
betonové dno, které rozepře hotové stěny, dále 
izolace, pokládka tramvajových kolejí a jejich 
zabetonování do podlahy, odvodňovací sys-
tém, kabelové kanály, osvětlení, zabezpečovací 
systémy a další práce nezbytné pro bezpečné 
užívání tunelu.

Tunel od zastávky Nová Jihlavská včetně až 
po portál Netroufalky bude hlouben v otevřené 
stavební jámě. Jde ale o oblast, která není ob-
klopena byty jako úsek na Mikuláškově náměstí.

Víte, že:
–  půjde o nejdelší tramvajový tunel v ČR 

(650 m)?
–  pod Mikuláškovým náměstím bude mít 

trať stoupání 6,5 % v délce 250 m, po-
dobně příkré stoupání mají tratě v Brně 
pouze na krátkých úsecích ulic Minská 
a Pekařská?

„Nesmyslné díry“ a pracovní doba
Stavba započala již loni výkopem sond pro 

zjištění skutečného vedení inženýrských sítí. Po 
zjištění skutečného stavu muselo dojít k přelo-
žení řady sítí, aby nebránily stavbě.

Přeložky a sondy, tedy pro nezúčastněného 
pozorovatele nesmyslné díry, které jsou často 
již pár dní po vykopání opět zasypány, jsou 
nezbytné pro všechny stavby v centrech měst.

V současné době probíhají převážně zemní 
práce na samotném tělese tunelu, záporové 
pažení, podzemní stěny tunelu, dále opěrné 
zdi u parkoviště u nemocnice, plánované pře-

ložky kabelů (elektrické a datové), přeložky 
vodovodů, plynovodů a kanalizací, práce na 
provizorních konstrukcích vozovky na ulici 
Jihlavská a další nezbytné stavební činnosti.

„Naším cílem je stihnout stavbu ve stanove-
ném termínu, a proto se snažíme využít celou 
smluvní pracovní dobu od 6.00 do 22. 00. Pokud 
bychom takto nestavěli, celý proces by trval 
mnohem déle. Některé technologie navíc takto 
dlouhou pracovní dobu dokonce vyžadují - je 
potřeba s pracemi začít brzy ráno a dokončit 
je během jediného dne. Práce pak v těchto 
případech pokračují až do večerních hodin,“ 
vysvětluje manažer projektu Martin Langer 
z firmy Firesta.

Na stavbě jsou pravidelně prováděny kontro-
ly z hlediska bezpečnosti práce, požární ochrany 
a ekologie. Doposud nebyly kontrolou zjištěny 
nedostatky, které by mohly vést k ohrožení 
zdraví nebo životního prostředí. Práce jsou 
prováděny s maximálním ohledem na bez-
pečnostní rizika v souladu s platnými předpisy.

Pípání, hluk a prach
Příkladem k zajištění bezpečnosti může být 

troubení a „pípání“ staveništní mechanizace 
a nákladních aut. Toto „pípání“ a troubení může 
být pro okolí nepříjemné, zvláště když se stane 
jakousi trvalou kulisou. Je ale důležitým zvu-
kovým signálem pro ostatní osoby a obsluhu 
dalších strojů na staveništi, jde o signalizaci 
běžnou a vyžadovanou. Z pohledu zákona 
nejde navíc o hluk rušící noční klid, neboť jde 
o zvuk z akustického signálu souvisejícího 
s bezpečnostním opatřením.

„Uvědomujeme si, že stavební hluk může 
být nepříjemný a úmorný, pokud je to proto 
možné, pracujeme s moderními stroji se sníže-
nou zvukovou zátěží. Často ale s hlukem nejde 
nic dělat – ocelové pásy pískají, je to zkrátka 
jejich vlastnost, namazat se nesmí. Nebo je 
nutné některé stroje nastartovat v dostatečném 
předstihu nebo nechat běžet na volnoběh, aby 
se zahřála hydraulika. Je to stavba, nedá se pra-
covat potichu, mějte proto, prosím, pochopení,“ 
žádá Martin Langer z Firesty.

(Pokračování na následující dvoustraně)
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(Pokračování z předchozí strany)
Další nepříjemností pro okolí je prach či bah-

no. Pokud je sucho, na stavbě se kropí, aby se 
snížila prašnost. Pokud je naopak mokro, pro-
vádí se pravidelné čištění okolních komunikací 
čisticím vozem.

Většina staveništních komunikací je navíc 
zpevněna recyklovaným betonem nebo drce-
ným kamenivem, tyto komunikace pak výše 
uvedenými problémy netrpí tolik jako ty ne-
zpevněné.  

Situace na stavbě se ale mění, není proto 
reálné mít zpevněné všechny cesty.

Probíhá také pravidelné čištění nákladních 
vozů, které opouští staveniště. Může se ale 
stát, že cesty zablátí neukáznění řidiči, kteří 
vjíždí do zákazu vjezdu a následně zablátí cestu 
přístupnou pouze pro chodce. I takové trasy se 
samozřejmě čistí, po neukázněných řidičích ale 
nebývá možné uklízet okamžitě.

Dopravní omezení
Staveniště je z velké části oplocené a pro 

veřejnost nepřístupné, z bezpečnostních dů-
vodů to není možné jinak. Celé staveniště je 
označeno bezpečnostním značením, plánky 
a tabulkami pro informovanost a lepší orien-
taci pracovníků a chodců, kteří procházejí po 
vyznačených přechodech stavbou.

Pro chodce je zajištěn průchod staveništěm 
na ulici U Penzionu, ten bude udržován po ce-
lou dobu prací. Stále se ale jedná o staveniště, 
je proto třeba dávat dobrý pozor zejména při 
křížení se staveništní dopravou. Po dokončení 
stropů a zásypů nad tunelem, který byl u ulice 
U Penzionu budován jako první, bude v nejbliž-
ších týdnech vybudován provizorní chodník 
nad hotovým tunelem.

Průjezd pro vozidla ulicí U Penzionu ne-
bude až do konce roku možný. Po obnovení 
průjezdu v ulici U Penzionu bude uzavřena ulice 

Okrouhlá v místě průjezdu kolem tramvajové 
zastávky Osová. V tomto místě zůstane ulice již 
trvale neprůjezdná.

Od května až do září příštího roku je rov-
něž plánována výluka stávající tramvajové 
trati od točny Švermova až po konečnou 
smyčku. Během výluky bude posunuta za-
stávka Osová blíže centru, snížena úroveň tratě 
v místě stávající zastávky kvůli vjezdu do tunelu 
a položeny nové koleje s odbočením do tunelu. 
Na plánu náhradní dopravy nyní Dopravní 
podnik města Brna pracuje.

Od června do září 2021 je znovu napláno-
vána uzavírka ulice Netroufalky, tentokrát 
i s přilehlým terminálem pro autobusy a trolej-
busy - zastávka Nemocnice Bohunice. I zde se 
výluková opatření připravují tak, aby byla pro 
cestující zachována potřebná dostupnost celé 
oblasti i navazujících lokalit.

Během této výluky dojde k vybudování no-
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Již téměř rok uběhl od zahájení stavby Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu.
Investorem této akce je Dopravní podnik města Brna a statutární město Brno. Náklady 
činí 1,4 miliardy korun, přičemž 85 procent nákladů pokryjí evropské dotace. Stavba 
je největší tramvajovou stavbou v Brně za posledních 25 let, jejím zhotovitelem je 
sdružení společností FIRESTA  – Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s. a METROSTAV, a.s.,
Nová stavba tramvajové trati je v celé délce navržena odděleně od ostatní dopravy. 
Veškerá křížení s komunikacemi a pěšími trasami mimo konečnou zastávku jsou na-
vrhována mimoúrovňově. Trať bude vedena v hloubeném tunelu pod Mikuláškovým 
náměstím, ulicí Labskou (U Penzionu) a Jihlavskou a vyústí před Fakultní nemocnicí Brno.

Základní fakta

Jaká je role městské části

Zhotovitel Firesta a Metrostav děkují 
všem občanům za toleranci k výstavbě 
a za respektování stanovených průchodů 
staveništěm. Děkujeme za trpělivost. Pří-
padné dotazy směřujte prosím na email 
salinounakampus@dpmb.cz

vých nástupišť a změně organizace dopravy 
v konečné stanici. Vjezd na parkoviště Fakultní 
nemocnice Brno bude od té doby již trvale 
přímo od podjezdu pod NC Campus square 
přes současnou trolejbusovou točnu. Trolej-
busová stanice bude umístěna kolem konečné 
tramvaje, točna trolejbusu bude prodloužena 
až k ulici Jihlavská, kdy trolejbusy vyjedou až 
nad portál tunelu a vrátí se po ulici Netroufalky 
zpět do stanice.

Pokácené stromy a náhradní výsadba
V oblasti stavby bylo nutné vykácet řadu 

stromů, z nichž některé byly v zanedbaném 
a neudržovaném stavu – ostatně o tom již 
informovala minulá čísla zpravodaje. Návrh 
velikosti záboru pro kácení byl architektkou sa-
dových úprav Ing. Alžbětou Kalábovou pečlivě 
uvážen a s pomocí realizačních firem a týmu 
projektantů bylo naplánováno mnoho přeložek 
inženýrských sítí tak, aby byl co největší počet 
perspektivních stromů zachován.

Náhradní výsadba se skládá z bezmála 300 ks 

a další… Celý koncept náhradní výsadby bude 
vhodně doplněn mobiliářem.

 Každá činnost na stavbě má své odůvodně-
ní. A i když to na první pohled může vypadat 
zmateně, neděje se nic bezdůvodně. Stavba se 
neobejde bez uzavírek, které jsou naplánované 
a stanovené příslušnými úřady. „Vždy musíme 
zvážit, jaké řešení situace je při zohlednění 
všech požadavků nejvhodnější. Musíme po-
stavit dílo v požadované kvalitě, které si udrží 
své vlastnosti nejen po dobu záruční doby, 
ale v rámci navrhované životnosti až 100 let. 
Současně ale musíme tyto práce stihnout v pře-
depsaném termínu. K tomu se přidává spousta 
dalších požadavků vyplývajících ze smlouvy, 
požadavky a podmínky dané stavebními úřady, 
zákonnými limity, životním prostředím, hygi-
enou, bezpečností práce… Nelze bez výhrad 
vyhovět všem, vždy se jedná o kompromis,“ 
uzavírá Martin Langer.

 
 FIRESTA ‑Fišer a METROSTAV

Lidé se se svými dotazy a stížnostmi 
často obrací na městské části Starý Lísko-
vec a Bo  hunice. Stavba sice leží na jejich 
katastru, městské části však tyto záležitosti 
nemohou řešit samy. Vždy se musí obrátit 
na investora či zhotovitele, kteří jsou za 
stavbu zodpovědní.

Starý Lískovec přináší o stavbě pravidel-
ně podrobné informace, které získává od 
investora i zhotovitele. Aktuality najdete 
zde ve zpravodaji, nebo na webových 
stránkách radnice v rubrice Dění v MČ –
Uzavírky 2020 https://www.staryliskovec.
cz/cs/deni-v-mc/uzavirky-2020.html

nově navržených stromů a 2000 ks keřů. Projed-
nána byla s Úřadem městské části Brno -Starý 
Lískovec i projektantem discgolfového hřiště, 
které se po realizaci stavby vrátí na původní 
místo mezi domy Mikuláškovo náměstí 1– 6 
a 10 –17.

Nově navrženou zeleň můžeme rozdělit do 
tří lokalit:

U Fakultní nemocnice Brno: zde byla dosud 
převážně náletová, nepropustně zarostlá, ne-
udržovaná zeleň. Nová forma sadových úprav 
se zaměřila na fakt, že místo u revitalizované 
tramvajové zastávky bude velmi intenzivně 
navštěvováno. Zároveň zde mohou vzniknout 
extenzivně využívané trávníky, trvalkové záho-
ny a záhony s keři, které doplní alej kvetoucích 
stromů a také vzrostlých lip.

Rozvojová lokalita: zde vládl chaos nále-
tových topolů, mnohdy v posledních fázích 
svého vývoje. U nově vybudované zastávky 
jsou navrženy platany, jasany a javory tak, aby 
se plocha tímto stala přehlednou a čistou, ale 
zároveň aby nenarušila další plánovanou vý-
stavbu a nemuselo se zde v budoucnu kácet.

Plocha k zastávce Osová: zde převažovala 
výsadba z osmdesátých let minulého stole-
tí, převažovala zde tehdy oblíbená borovice 
černá. Navržená náhradní výsadba je daleko 
pestřejší a respektuje terasovité uspořádání 
místa. Snaží se plochu zastínit stromy tak, aby 
zde mohlo vzniknout příjemné, stinné klima 
a místo nepůsobilo monotónně a neudržovaně. 
Bude zde vysazeno asi 20 druhů dřevin a křovin: 
borovice, jasany, javory, duby, hlohy, jabloně, 
švestky, jírovce, muchovníky, jerlíny, liliovníky, 
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Co se děje na železniční trati

Oznámení o době a místě konání voleb  
do zastupitelstva Jihomoravského kraje

Sdružení Skanska, a. s. a Elektrizace železnic Praha, a. s. 
v červenci zahájilo práce na stavbě Elektrizace trati vč. PEÚ 
Brno -Zastávka u Brna, 1. etapa. Projekt, jehož investorem 
je státní organizace Správa železnic, v budoucnu obyvate-
lům přinese výrazné zlepšení v oblasti dopravy, ekologie 
a komfortu při cestování vlakem. První etapa elektrizace 
trati by měla být hotova za dva roky.

Stavba řeší elektrizaci 8,5 km 
dlouhé trati včetně předelek-

trizačních úprav, tedy ekologič-
tější formu železniční dopravy, 
a zhruba 0,8 km zdvoukolejně-
ní v  úseku Střelice  – Zastávka 
u Brna. „Nově vybudujeme za-
stávky Starý Lískovec a Ostopo-
vice, což zkvalitní obslužnost 
lokalit v  rámci integrovaného 
dopravního systému a  zvýší 
komfort cestování. Rekonstruk-
ce se dočkají i vlakové zastávky 
Troubsko a Střelice Dolní a želez-
niční stanice ve Střelicích,“ uvedl 
projektový manažer společnosti 
Skanska Ondřej Zedník.

Předpokládá se, že zastávka ve 
Starém Lískovci nebude zprovoz-

něna dříve než v roce 2022. Záro-
veň musí být vyřešen přístup na 
zastávku ze strany města.

Větší bezpečnosti cestujících 
a provozu přispěje také vybudo-
vání dvou nových podchodů pod 
tratí ve Střelicích a Starém Lískovci 
a rekonstrukce tří vlakových pře-
jezdů, po níž budou všechny za-
bezpečeny závorami. „Projekt za-
hrnuje také opravu několika mostů 
a propustků, sanace opěrných zdí 
a rekonstrukci ocelové lávky pro 
pěší nad tratí ve Střelicích,“ dodal 
Ondřej Zedník.

Společnost Elektrizace želez-
nic Praha na stavbě zajišťuje nové 
trakční vedení a zabezpečovací 
zařízení, společnost Skanska pak 

veškerou infrastrukturu, tedy ko-
leje, nástupiště, přejezdy a přístu-
pové cesty.

Během výstavby je na sousední 
provozované koleji vedena kyva-
dlová doprava a z velké části bu-
dou vlaky pro veřejnost nahrazeny 
autobusovou dopravou na trase 
Zastávka -Brno, hlavní nádraží.

Elektrizace trati v budoucnu 
přinese výrazné zlepšení v oblas-
ti dopravy, ekologie a komfortu 
při cestování vlakem. S ohledem 
na použití bezstykové koleje 
bude snížen vznik vibrací a hluk 
od projíždějících vlaků a  díky 
provozu elektrických lokomotiv 
dojde ke snížení prašnosti a ex-
halací do okolního ovzduší. Pro-

jekt Elektrizace trati vč. PEÚ Brno 
 – Zastávka u Brna, 1. etapa by 
měl být dokončen v 2. polovině 
roku 2022.

Diskuze pro veřejnost 
o průběhu stavebních pra-
cí se zhotovitelem i inves-
torem se koná ve středu 
16. 9. 2020 v 18:00 v tělo-
cvičně ZŠ Bosonožská, Starý 
Lískovec (vstup do areálu 
ZŠ bude bočním vchodem). 
Jste srdečně zváni!

Mgr. Petra Havrlantová
Skanska a.s.

Starosta městské části Brno-Starý Lískovec podle § 27 zákona 
č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně někte-

rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1.  Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční ve dnech  
v pátek 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 hod. a
v sobotu 3. října 2020 od 8.00 do 14.00 hod.

2. Místem konání voleb je:
ve volebním okrsku č.  22001
volební místnost: ZŠ Elišky Pře-
myslovny 10
ulice: Mikuláškovo náměstí; Osová; 
Palachovo náměstí; U Penzionu

ve volebním okrsku č. 22002
volební místnost:  ZŠ Elišky Pře-
myslovny 10
ulice: Čermákova; Elišky Přemy-
slovny; Máchalova; Pod Školou; 
Svah; Šoustalova; U Leskavy 

ve volebním okrsku č. 22003
volební místnost: ZŠ Elišky Pře-
myslovny 10
ulice: ulice Kosmonautů 1-9 lichá; 
U Pošty

ve volebním okrsku č. 22004
volební místnost: ZŠ Elišky Pře-
myslovny 10
ulice: Hermannova; Klobásova; 
Kroupova 2–40; Malešovská; Ma-
lostranská; Martina Ševčíka; Příčky; 
Pšikalova; Točná; ulice Kosmonau-
tů 11–15   
ve volebním okrsku č. 22005
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Jemelkova 1–8, 10–18 sudá; 
Karpatská; Kroupova 42–108; U 
Hřiště 1, 7, sudá 2–22; ulice Kos-
monautů 2, 17–23; Valašská

ve volebním okrsku č. 22006
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská 1–11; Sevasto-
polská 

ve volebním okrsku č. 22007
volební místnost:  ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská 13–17; Irkutská; 
Krymská 3–15 

ve volebním okrsku č. 22008
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Jemelkova 9–17 lichá, 20–79; 
Krymská 1; Kurská; Kyjevská

ve volebním okrsku č. 22009
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Oderská; Vltavská 5-13 lichá; 
Vltavská 2-8 sudá

ve volebním okrsku č. 22010
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 1–25; U Hřiště 9–13 
lichá; Vltavská 1,3 
ve volebním okrsku č. 22011
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 27–45; Labská 
31–37; U Hřiště 15, 17 

ve volebním okrsku č. 22012
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Labská 1–29; Vltavská 15–21 
lichá

3. Právo volit v městské části Brno-
-Starý Lískovec do zastupitelstva 
Jihomoravského kraje má státní 
občan České republiky, který ale-
spoň ve druhý den voleb dosáhl 
věku nejméně 18 let a je přihlášen 
k trvalému pobytu v městské části 
Brno-Starý Lískovec. Voliči bude 
umožněno hlasování poté, kdy 
prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky.

4. Každému voliči budou dodány 
nejpozději 3 dny přede dnem vo-
leb hlasovací lístky. Ve dnech voleb 
může volič obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.

5. Volič může ze závažných, zejmé-
na zdravotních důvodů požádat 
úřad městské části a v den hlaso-
vání okrskovou komisi, aby mohl 
hlasovat mimo hlasovací místnost.

Mgr. Vladan Krásný, 
starosta MČ Brno‑Starý Lískovec

Název projektu: Elektrizace trati vč. PEÚ Brno  – Zastávka u Brna,  
1. etapa
Investor: Správa železnic, státní organizace
Zhotovitel: sdružení Skanska, a.s. + Elektrizace železnic Praha, a.s.
Termín zahájení: 7/2020
Termín dokončení: 11/2022
Kontakt: Brno-Zastavka@Skanska.cz
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Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve 
všech základních školách, středních školách, základních umělec-

kých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2020. Vyučování bude 
v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2021. Období školního 
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve středu 30. června 2021.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 29. října a pátek 
30. října 2020.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 
a  skončí v  neděli 3.  ledna  2021. Vyučování začne v  pondělí 
4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 
29. ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou ve městě Brně v termínu 
22. 2.–28. 2. 2021.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021 (pátek 
2. dubna 2021 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., 
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech 
pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů).

Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do 
úterý 31. srpna 2021.

Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve 
středu 1. září 2021.

Organizace školního roku 2020/2021

Znovuotevření škol 
aneb poslední akce školního roku na ZŠ Bosonožská

Matematická exkurze do ZOO

Tak jsme se dočkali – červen se nesl ve znamení otevření škol 
v „době kovidové“. Výuka mnohých žáků se podle možností 
vrátila k normálu, jiní ji ještě museli trávit distančně. 

Bohužel mnohé akce, které jsme plánovali na začátku školního roku, 
byly s uzavřením škol už v nenávratnu. Přes všechny překážky se 

třídní učitelé snažili ztracené aktivity alespoň částečně nahradit novými 
i v krátkém čase na konci června.

Už jsem čtenář
V úterý 16. a ve středu 17. 6. navštívili žáci prvních ročníků knihovnu 

ve Starém Lískovci. Důvodem bylo ukončení celoročního projektu Už 
jsem čtenář. Všichni prvňáčci přinesli paní knihovnici ukázat knížku, 
kterou již sami, nebo za pomoci rodičů zvládli přečíst. Paní knihovnice 
si děti „vyzkoušela“ – každý ochotně přečetl ukázku ze své knihy a za to 

dostal krásnou odměnu – poutavou knihu, která byla vydána pouze pro 
prvňáčky. Většina dětí se ještě v knihovně pustila do čtení a ukázala, že 
knihy jsou ve správných rukou

Akce v knihovně děti bavila a už se těší na září, kdy půjdeme opět do 
knihovny a začneme si knížky pravidelně půjčovat.

Lenka Sýkorová a Kateřina Janíková

Deváťáci na bowlingu a paintballu
Žáci 9 ročníku, kteří po karanténě docházeli do školy, se zúčastnili 

resocializační akce v Bowling Brno – Juliánov. Společně si zahráli na 
profesionálních drahách, někteří využili příležitosti a vyzkoušeli si ad-
venture golf. Týden nato si v Pallso paintball – Soběšicích na speciálním 
přírodním hřišti zadováděli znovu – při taktické hře. Všichni si obě akce 
užili i s vědomím, že jsou to jedny z posledních na základní škole.

Klára Kovářová, Petr Andonov a Roman Sýkora

Pozvánka na matematickou 
exkurzi přišla sice na posled-

ní chvíli po červnovém znovu-
otevření škol, ale neváhali jsme 
a využili ji. Matematické exkurze 
jsou vždy nádherným propoje-
ním učiva několika předmětů 
s praxí.

Tentokrát návštěva probíhala 
v zoologické zahradě. V průběhu 
celého dopoledne jsme s žáky 
postupně procházeli ZOO a na-
slouchali poutavému výkladu 
paní Galové, pro kterou se péče 
o zvířata stala životním poslá-
ním. Její neuvěřitelné znalosti 
a přehled nás ohromovaly u ka-
ždého stanoviště.

Akce se uskutečnila v rámci 
projektu jihomoravských škol 
PolyGram. Jednotlivé početní 
úlohy se spoustou přírodo-

vědných zajímavostí pro nás 
připravil David Staněk. Přes po-
čáteční obtíže při počítání jsme 
se nakonec dobrali správných 
výsledků. Tak jsme se dozvědě-
li, že lama plive do vzdálenosti 
téměř 4 metrů, krokodýl může 
mít stisk i 16 tun, krmení tygrů 
stojí měsíčně 25 tisíc korun…

Příjemně strávené dopoledne 
vyplněné nejen řešením mate-
matických úloh bylo zakončeno 
převzetím drobných dárkových 
předmětů, které zúčastněným 
udělaly radost. Tato doplňková 
forma výuky matematiky moti-
vovala žáky k praktickému vyu-
žití znalostí, pozitivně je motivo-
vala k dalšímu vzdělávání.

Jiří Macháček
ZŠ Bosonožská
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Poklidné běžné pondělní ráno 
v mateřské škole se změnilo 

v rychlou záchrannou akci 

Poklidné běžné pondělní ráno 
v mateřské škole se změnilo 

v rychlou záchrannou akci
Na pondělní ráno 29. 6. 2020 

hned tak nezapomene ranní smě-
na mateřské školy ulice Kosmo-
nautů a chlapi z hasičské záchran-
né služby Brno - Starý Lískovec, 
kterým právě měla končit noční 
směna.

Bez zaváhání a s neobyčejnou 
ochotou přijali hasiči výzvu pomo-
ci zachránit jednu třídu mateřské 
školy, ze které se během víkendu 
stal rybník. Stálo zde téměř deset 
centimetrů vody, třídu totiž vytopil 
poškozený přívod do umyvadla.

Zkušení zá  chranáři nasadili 
tech niku k odsávání vody z prosto-
ru třídy a pomohli tak před vodou 
uchránit nábytek a hračky. Děti se 
sice do třídy hned vrátit nemohly, 
ale vypůjčené vysoučeče začaly 
hned pracovat.

Velké díky patří ochotě hasičů 
mateřské škole pomoci, i když se 
nejednalo o přírodní katastrofu, 
ale jen o technickou závadu, která 
přeměnila třídu v malý plavecký 
bazén.

Za děti a celý kolektiv mateřské 
školy

Lucie Žigárdyová

NÁBOR DO
SOFTBALLU
DÍVKY A CHLAPCI 
OD 5 DO 19 LET

SOFTBALLOVÉ HŘIŠTĚ

BRNO-NOVÝ LÍSKOVEC

INFORMACE:

www.sk-sever-brno.org
fb: www.facebook.com/skseverbrno

tel.: 608 610 842

sportovní den

12. 9. 2020
Místo: 
Atletický stadion ZŠ Labská 27
Program:
8:30 - začátek prezence
9:30 - zahájení závodů

Soutěží se  ve všech věkových kategoriích 
v atletickém čtyřboji
Pořádá Orel jednota Brno - Starý Lískovec za podpory statutárního města Brna 

a MČ Brno-Starý Lískovec 

Hudební vzdělávání 
pro každého v rodině

Hudební škola YAMAHA, U Leskavy 27 nabízí osvědčený systém 
praktického hudebního vzdělávání pro děti i dospělé, jehož zákla-
dem jsou originální, oblíbené „přípravky“ pro nemluvňata, batolata 
a předškoláky. Je možno navštívit ukázkové lekce: Robátka (4 –18 
měsíců), První krůčky k hudbě (1,5-4 roky), Rytmické krůčky (4 – 6 let). 
Zápis do oborů Zobcová flétna a Kytara je možný v rezervačním 
systému do neděle 20. září. 
Informace: brno@yamahaskola.cz, 739 269 821; rezervace, zápis: 
brno.yamahaskola.cz. 

Vykročení do nového 
školního roku

Nejen prvňáčkům, ale i všem ostatním školákům z naší městské části 
přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku. A rodičům 
i učitelům co nejméně rouškových zmatků.
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Inzerce
 �  Elektrikář Brno Lískovec a okolí, telefon: 731 372 489.
 � 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. 

 �  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

 � 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

 � SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ tel. 608 880 107.
 � Vodoinstalatér tel: 602 861 402.
 �Opravím počítač/seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka skříňky a pracovní desky 
na míru. Vrba 603438707.

Gourmet
Rajčata plněná 

parmezánem  
a bylinkami

Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů

Šalina do Campusu
Další selhání radnice a magistrátu. Absolutní dopravní chaos, zničený 

Lískovec a strašný nepořádek, to je výsledek stavby šaliny do Cam-
pusu, která našim občanům v podstatě nic nepřinese. Jak k tomu mohl 
dát někdo souhlas. Nemyslíte? Zastupitel, Petr Hudlík

Zamyšlení nad linkou do Campusu
Přes prázdniny se nám plně rozběhla jedna z nejvýznamnějších sta-

veb v novodobé historii naší městské části, tj. stavba prodloužením 
linky do Campusu, jež nyní mění zásadně ráz naší krajiny. Můžeme 
spekulovat, jak zásadní budeme mít přínos, a jestli vynahradí těžkosti, 
které nyní musíme trpět. Tato stavba nejenom, že nám znepříjemňuje 
život omezováním pohybu a dopravy po městské části, ale také omezuje 
parkovací místa, zvyšuje dopravu, hluk, prašnost. Jsme rádi, že se radnici, 
po našich připomínkách o nedostatku parkovacích míst, podařilo zrea-
lizovat žluté značení na Osové, i když je to jen zlomek, co potřebujeme, 
obzvlášť pro občany na Mikuláškově náměstí a Vltavské. Výstavba této 
tratě je jen začátek toho, co se chystá v naší městské části, poté co jsou 
k dispozici návrhy na proměnu oblasti bývalých parkovišť u penzionu. 
O této výstavbě Vás budeme informovat v příštích číslech, a nyní Vám 
můžeme popřát pevné nervy, že tato výstavba bude brzy za námi.

Zastupitelský klub: David Růžička, Michal Němeček, 
Pavel Šimánek, Miroslav Plch

(Příspěvky zastupitelů neprocházejí jazykovou korekturou)

Skvělá letní příloha k masu, nebo 
jen tak s rozpečenou bagetou.

Porce: 4

Ingredience: 8 středně velkých 
rajčat, 100 g strouhanky, 40 g 
strouhaného parmazánu, 2 jarní 
cibulky, 2 lžíce jemně nasekané 
pažitky, 2 lžíce jemně nasekaných 
lístků bazalky, 1/2 lžičky mořské 
soli, 50 ml extra panenského oli-
vového oleje

Jak na to:
1. Předehřejte troubu na 180 °C 
(plyn 4).

2. Skrojte vršky rajčat a pomocí 
čajové lžičky rajčata vydlabejte. 
Umístěte je do lehce naolejované 
zapékací mísy.

3. V misce smíchejte strouhanku, 
parmazán, jarní cibulku, pažitku, 
bazalku, mořskou sůl a olivový 
olej. Opatrně směsí naplňte vy-
dlabaná rajčata.

4. Pečte v  troubě po dobu 
30–35 minut, až jsou rajčata pěk-
ně vrásčitá a náplň je krásně zla-
tohnědá.

Hezké léto a dobrou chuť!

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Jak ušít eko pytlík

Vím, že jednorázovým mikro-
ténovým sáčkům odzvonilo 

a tak jsem se pustila do výroby eko 
pytlíku. Na jeho ušití jsem použila 
zbytek záclony. Je to ideální mate-
riál, který je průhledný, lehký a dá 
se snadno vyprat. Doporučuji ušít 
si tři velikosti pytlíků, 30 × 30 cm, 
25 × 25 cm a 20 × 30 cm. Do ka-
ždého pytlíku jsem použila jinou 
barvu stahovací tkaničky. Snadno 
tak rozliším, který pytlík používám 
na pečivo a který třeba na ovoce 
a zeleninu.

Co potřebujeme:
Zbytky záclony, barevné tkanič-
ky na zatahování, nůžky, zavírací 
špendlík, nitě a šicí stroj

Jak na to:
Záclonovinu nastříháme podle 
zvolené velikosti s 0,5 cm přídavky 
na švy. Obdélník látky složíme na 
půl. Přehyb látky máme dole. Boč-
ní strany sešijeme cik -cak stehem 
nastaveným na dvojku.
Horní hranu ve 3 cm přehneme do 
rubu a přežehlíme. Prošijeme ve 
2,5 cm rovným stehem a vynechá-
me 1,5 cm na navlečení tkaničky.
Podle horní hrany si odměříme 
tkaničku. Potřebujeme 3× délku 
horní hrany. Pomocí zavíracího 
špendlíku navlečeme tkaničku do 
ušitého tunýlku.
Na konci tkaničky uděláme uzlík. 
Na uzlík jsem našila ještě čtvereček 
ze širší stužky (nemusí být). Lépe 
se tak tkanička uchopí.
Tak, ať se vám s ekologickými pyt-
líky dobře nakupuje.

Taťana Absolínová

Veškeré opravy počítačů, notebooků, tabletů, telefonů a jiné techniky.
Měníme displeje, napájecí konektory, porty, klávesnice.
Chcete zrychlit počítač, zachránit data, odvirovat, nastavit tiskárnu
Potřebujete pracovat na home office nebo mají vaše děti distanční výuku
Se vším Vám ochotně poradíme a přijedeme. 
Miroslav Novotný | tel. 731 248 454 | novotnymir@volny.cz | Brno-Starý Lískovec

?
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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

husaliskovec

ORTOPEDIE, REHABILITACE

Tel.: 775 222 925
e-mail: bohunicka@columna.cz 

Adresa: Bohunická 81 (areál Drutěvy)
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547 221 591
www.stofcom.cz

- Servis a prodej notebooků, počítačů a příslušenství
- Odvirování, záloha dat
- Instalace a poradenství
- Správa a montáž datových sítí

STOFCOM s.r.o., Žebětínská 70, Brno-Kohoutovice Po - Pá: 9 - 12, 13 - 17 hod.

PLÍCE DOMU

ČISTÍME ODVĚTRÁVACÍ ŠACHTY
Co vše se nachází v nečištěných 

odvětrávacích šachtách 
Baktérie – Plísně – 

Choroboplodné zárodky – 
Alergeny – Mastnoty – Karcinogeny
Plísně a bakterie produkují toxické látky, které obvykle vytvářejí nežádoucí, 
nezdravé životní prostředí. Toxické látky, vytvořené růstem plísní se mohou 
stát aerosolem, uvolnit se a prouděním vzduchu se tak rozšířit po celé 
budově a mohou být vypuštěny do dýchací zóny. To znamená, že pokud 
v bytě cítíme to, co vaří soused, tak zároveň se z nečištěných odvětrávacích 
šachet uvolňují zdraví škodlivé látky usazené na stěnách šachet. Odvětrávací 
šachty je potřeba čistit.

Čisté odvětrávací šachty snižují riziko: vniknutí 
škodlivých látek do dýchací zóny, vzniku 

zdravotních problémů, vzniku a šíření požáru.

Pozvěte nás. Kamerou se podíváme do Vaší odvětrávací šachty 
a zjistíme, jestli není poškozená a v jakém je stavu, vystavíme 
protokol. To vše zdarma.

Chcete se podívat, jak vypadá Vaše 
odvětrávací šachta?

Delphia MORAVIA s.r.o., U pošty 14, 625 00 Brno-Starý  Lískovec
+420 601 153 200     milansz@plicedomu.cz     www.plicedomu.czwww.rybarnajura.cz

SOUSEDSKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY
26. 9. 2020
8:30–12:30

Starý Lískovec směr Ostopovice, 
ul. B. Němcové

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
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TĚLOCVIČNA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA LABSKÁ 27
BRNO, STARÝ LÍSKOVEC

KAŽDÉ ÚTERÝ A ČTVRTEK
17:30 - 19:00

VSTUP DO TĚLOCVIČNY 
BOČNÍM VCHODEM Z ULICE ODERSKÁ

KAŽDÉ ÚTERÝ
16:30 - 17:30  [září - říjen a duben - květen]

instagram/nidoshinkan
facebook/nidoshinkandojo

6-15 LET

3-6 LET

NÁBOR KARATE

SPORTOVNÍ PŘÍPRAVKA

S P O R T  &  K A R AT E  C E N T E R

ZAČÍNÁME 8. 9. 2020

Informace a registrace přes QR kód nebo na http://registrace.nidoshinkan.cz

O tréninky se starají certifikovaní trenéři, absolventi UK FTVS v Praze
a absolventi katedry tělesvé výchovy a sportu FSpS v Brně s licencí pod 
Českým svazem karate, který je členem WKF a podporovaný Olympijským výborem.
Tréninky organizuje Sportovní klub NIDOSHINAKN Dojo, z.s.

NIDOSHINKAN DOJO, z.s. , IČO: 270 31 993
www.karate-brno.cz, www.nidoshinkan.cz
w w w. s p o r t o v n i - p r i p r av k a - b r n o. c z

KONTAKT
Jaromír Musil
tel.: 608 805 405
e-mail: musil@karate-brno.cz

Ing. Pavla Musilová, PhD.
tel.:  602 547 505
e-mail: musilova@karate-brno.cz

Podporují nás:

cena od
200,- Kč

za 2 měsíční 
kurz

cena od
2.000,- Kč

za školní
rok


