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Vážení spoluobčané a souse-
dé, před několika týdny začal 

nový školní rok. A už od začátku 
je jasné, že půjde o školní rok vel-
mi nezvyklý - takový, jaký možná 
nikdo z nás ještě nezažil.

Sám si pamatuji uhelné prázd-
niny, ze kterých jsme jako školou 
povinné děti byli nadšeni. Po 
třech týdnech jsme však museli 
zpět do lavic. Tento můj zážitek 
už byl mnohonásobně překonán 
v jarních měsících letošního roku 
– „koronavirové prázdniny“ trvaly 
nejen týdny, ale i měsíce.

Plně si uvědomuji, kolik kom-
plikací mnohým z  vás přinesla 
nutnost v této době zkoordino-
vat vlastní pracovní povinnost, 
péči o domácnost a k tomu ještě 
o domácí výuku dětí.

Přál bych si, aby se tak kompliko-
vané týdny už nevrátily, ale bohužel 
nikdo z nás dnes neví, co bude zít-
ra. A nejde jen o školáky a domácí 

výuku. Jde i o ty z vás, kdo 
pracujete v těch nejvíce 
ekonomicky postižených 
i  rizikových odvětvích. 
Myslím i na všechny léka-
ře, lékárníky i záchranáře 
a držím nám všem palce, 
aby tato krize co nejdříve zmizela.

Samozřejmě i naší městské části 
se důsledky krize týkají a budou 
týkat i nadále. Bohužel kvůli vý-
padku veřejných rozpočtů už dnes 
víme, že příští rok bude mít Starý 
Lískovec rozpočet nejméně o pět 
procent nižší než letos. Předpoklad 
pro rok 2022 je navíc mnohem 
horší, tady hrozí pokles peněz pro 
město i městskou část až o dvacet 
procent.

Také už teď se potýkáme s vel-
kým problémem, kterým je vysou-
těžení jakýchkoliv stavebních za-
kázek. Buď se nám do výběrového 
řízení nikdo nehlásí nebo pouze 
jedna firma s cenami, které jsou 

neakceptovatelně vysoké. 
Důvodem je kromě jiného 
nedostatek zahraničních 
pracovníků – koronavirus 
totiž komplikuje nejen ces-
tování na dovolené, ale i za 
prací.

V plánu pro tento rok jsme po-
čítali v letních měsících se zaháje-
ním prací na vybudování dalších 
šestnácti zcela nových kontejnero-
vých stáních a se zahájením stavby 
parkoviště na ulici U hřiště. Z dů-
vodu opakování výběrových řízení 
se nám podařilo zhotovitele vybrat 
teprve nedávno, což znamená, že 
se stavby protáhnou zřejmě až do 
příštího roku.

Velkou radost tak mám alespoň 
z toho, že se nám i přes finanční 
krizi podařilo zajistit finance pro 
kompletní výměnu výtahů v do-
mech Kosmonautů 17 a 19 za zcela 
nové evakuační výtahy s vlastním 
zdrojem napájení. Ty zajistí v pří-

padě požáru mnohonásobně 
rychlejší a bezpečnou evakuaci 
obyvatel domu – tedy vozíčkářů.

Jsem taky velmi rád, že bez 
přerušení pokračují práce na MŠ 
a ZŠ Elišky Přemyslovny a věřím, 
že příští školní rok už všechny děti 
z této školy ve zdraví nastoupí do 
modernizované školy. Na tuto 
modernizaci jsme dlouho čekali 
a považuji za velké štěstí, že se na 
ní začalo pracovat ještě před tím, 
než bude muset město i městská 
část přistoupit k  nepříjemným 
úsporám. Ty totiž mohou v bu-
doucnu zhatit a oddálit i podobně 
důležité investice.

Ačkoliv je před námi ještě neleh-
ká doba, u které nikdo nedokáže 
odhadnout, jak dlouho bude trvat, 
přeji vám do ní hlavně zdraví, opti-
mismus a radost i z těch nejmen-
ších drobností. A také pevné nervy, 
které budeme všichni potřebovat.

Váš starosta Vladan Krásný

Zápisník starosty

Pozor, hlučné práce! Omlouváme se za komplikace
Drtička na stavbě tramvaje na Osovou

Na začátku října bude na 
stavbě pracovat drtička, 

která bude drtit velké kusy be-
tonu na zpracovatelný štěrk. 

V harmonogramu se nyní po-
čítá s tím, že tyto práce budou 
probíhat od 5. do 9. 10.

První dva dny v tomto týdnu 

by se v místě měl pohybovat 
bagr s kladivem a hydraulickými 
nůžkami, aby zmenšil betony na 
přijatelnou velikost, ve středu 
a čtvrtek by měla pracovat dr-
tička. Pátek je rezerva. Drtička 
by měla pracovat ve všední den 
v době od 7.00 do 21. 00. Drtička 
bude umístěna na ploše ozna-
čené křížkem na obrázku vedle. 
Vzdálenost k nejbližšímu domu 
je cca 170 metrů (panelový dům, 
penzion, KIWI), v případě lůžko-
vého oddělení cca 260 metrů. 
Práce hlukem nepřekročí limity 
stavby. Děkujeme za trpělivost 
a omlouváme se za komplikace.

FIRESTA‑Fišer a METROSTAV

Noční sypání štěrku na koleje

V období od 25. 10. do 7. 11. 2020 bude 
na trati Brno – Zastávka u Brna v noč-

ních hodinách probíhat sypání kameniva 
z železničních vozů do prostoru stavby. 
Navážku není možné z důvodu provozu 
na trati provádět přes den. Pokud by se 
štěrk nepřivážel po železnici, ale auty, 
znamenalo by to ohromné zatížení okol-
ních silnic stavebním provozem. Krátko-
dobý noční hluk vysypávaného štěrku 
bude okolí obtěžovat mnohem méně.

Vysypání proběhne v každém místě 
trati pouze v jedné noční výluce, obča-
né tedy nebudou hlukem zatěžováni 
dlouhodobě. Děkujeme za trpělivost 
a omlouváme se za komplikace.

Sdružení Skanska, a. s. + Elektrizace 
železnic Praha, a. s.
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Tramvaj do kampusu: první části tunelu už mají strop
Přesně před rokem jsme na tomto místě informovali o po-
klepání na základní kámen stavby nové tramvajové trati 
z Osové k bohunické nemocnici. Již rok tak Starý Lískovec 
žije s touto stavbou. Opět nyní přinášíme aktuality o po-
kračujících pracích.

První části tunelu jsou již pod 
zastropením. Postaven byl 

také poslední provizorní most na 
Jihlavské pro pěší. Celá Jihlavská 
včetně všech sítí, které podél ní 
vedou, budou v nejbližších dnech 
podkopány. Sítě budou vyvěšeny 
do vzduchu. Ze dna výkopu tedy 
bude brzy zajímavý pohled na 
provozovanou komunikaci včet-

ně chodníku a inženýrských sítí 
vyvěšených na dvou mostech.

Do měsíce by měl být celý pro-
stor od zastávky Nová jihlavská až 
po vyústění tunelu před nemocni-
cí vykopán na definitivní úroveň.

Víte, že:
– koleje v tunelu budou svařeny 

do jednoho kusu od výhybky 
na Osové až po výhybku před 

Bohunickou nemocnicí. Tram-
vaj díky tomu nebude „drncat“,

– v nejhlubším místě bude tram-
vaj 11 metrů pod zemí a za-
stávka Nová Jihlavská bude 7 
metrů pod zemí.
Dole na Mikuláškově náměstí 

je již hotová protihluková stěna, 
je zde také dokončena stabilizace 
svahu pod domem č. 10 a výkop 
na úroveň podzemních stěn, které 
se již také staví.

V průběhu nejbližších týdnů se 
budou v prostoru Mikuláškova ná-
městí budovat první stropy tunelu.

Ulice U Penzionu bude v nej-

bližších týdnech překopána. Prů-
chod pro pěší bude veden nad 
již hotovým stropem tunelu po 
provizorním chodníku.

Martin Langer, 
manažer projektu, FIRESTA ‑Fišer

Zhotovitel Firesta a Metro-
stav děkují všem občanům za 
toleranci k výstavbě a za respek-
tování stanovených průchodů 
staveništěm. Případné dotazy 
směřujte prosím na email sali-
nounakampus@dpmb.cz
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Zhotovitel i investor přišli představit práce na železnici
Ve středu 16. září v podvečer se v tělocvičně ZŠ Bosonožská 
konala diskuze o pracích, které v posledních týdnech pro-
bíhají na železniční trati z Brna do Střelic a Zastávky u Brna. 
Zástupce investora – Správy železnic a zhotovitele – sdružení 
Skanska a.s. + Elektrizace železnic Praha, a.s. přišli lidem po-
psat průběh prací a vysvětlit zvolené technologické postupy.

Projekt byl státem plánován 
a připravován přes deset let. 

Jeho zahájení však bylo poměr-
ně překotné a svým způsobem 
nečekané. Dlouho totiž neby-
lo jasné, kdy stavba po letech 
sporů získá stavební povolení. 
„K  podpisu smlouvy mezi in-
vestorem a zhotovitelem došlo 
8. července 2020 a až následně 
byly zahájeny nejprve přípravné 
a poté stavební práce. K podpisu 
smlouvy došlo kvůli průtahům 
při získávání platného staveb-
ního povolení později, než se 
předpokládalo, což se projevilo 
i na termínu zahájení samotné 
stavby. Z důvodů průtahů získání 
stavebního povolení a nejistoty 
zahájení stavby v  letošním roce 
jsme nebyli schopni uspořádat 
setkání s občany s předstihem 
před zahájením prací,“ zaznělo 
na začátku debaty.
Přípravné práce znamenaly vel-
ký hluk. Čím se vlastně začínalo?

V rámci přípravných prací bylo 
nutné provést pažení mezi vy-
loučenou a provozovanou kolejí. 
Z  důvodu bezpečnosti nebylo 
možné tyto práce provádět za 
provozu, proto bylo nezbytné 
provést je v noci, kdy bylo umož-
něno krátkodobé vyloučení jinak 
provozované koleje.

Kdy se nyní plánují další práce, 
které Starý Lískovec zatíží vý-
znamně hlukem a provozem?

Práce v letošním roce budou 
probíhat do poloviny prosince, 
nicméně intenzivnější zatížení 
nákladními vozy bude trvat zhru-
ba do konce října. Pak už budou 
hlavní stavební práce prováděny 
z prostoru koleje.

Na přelomu října a listopadu 
se plánují práce, které budou 
opět znamenat krátkodobý hluk 

v noci. Bude totiž nutné vysypat 
štěrk z drážních vozů do místa 
nové koleje. Navážku není možné 
z důvodu provozu na trati pro-
vádět přes den. Pokud bychom 
štěrk nepřiváželi po železnici, ale 
auty, znamenalo by to ohromné 
zatížení okolních silnic stavebním 
provozem. Krátkodobý noční hluk 
vysypávaného štěrku jsme tak vy-
hodnotili jako nejméně obtěžující 
pro okolí.

Vysypání proběhne v každém 
místě trati pouze v jedné noční 
výluce, občané tedy nebudou 
hlukem zatěžováni dlouhodobě. 
Noční sypání kameniva z želez-
ničních vozů do prostoru stavby 
proběhne v termínu 25. 10.–7. 11. 
Za zvýšení hluku v tomto období 
se omlouváme.

Součástí stavby je i nová zastáv-
ka ve Starém Lískovci. Kdy a za 
jakých podmínek bude zpro-
vozněna?

Nová železniční zastávka Starý 
Lískovec včetně podchodu bude 
hotova v roce 2021. Termín jejich 
zprovoznění je podmíněný vybu-
dováním navazujícího dopravního 
terminálu městské hromadné do-
pravy, který není součástí železnič-
ní stavby. V rámci stavby doprav-
ního terminálu je i vybudování 
přístupu k vlakové zastávce, bez 
něhož nebude možné zastávku 
uvést do provozu. Do doby vybu-
dování terminálu budou podchod 
a nová zastávka provizorně zabez-
pečeny proti vstupu nepovolaných 
osob. (Více informací o terminálu 
najdete v informačním boxu)
Na diskuzi zazněla stížnost na 
prašnost v okolí stavby. Zazněl 
také slib, že se situaci pokusíte 
zlepšit. Co se tedy změní?

Od 18. 9. do 16. 10. bude zajiš-
těna zvýšená frekvence kropení 
silnic v okolí stavby pro snížení 
prašnosti. Čištění komunikací 
bude probíhat jako doposud, po-
dle potřeby a s ohledem na klima-
tické podmínky a míry znečištění 
komunikací.

Jakékoliv připomínky či dotazy 
je možné zaslat na e -mailovou 
adresu stavby brno -zastavka@
skanska.cz.

Odpovědi se pokusíme zajistit 
v co možná nejkratší době.

Petra Havrlantová,
Ondřej Zedník, Skanska, a. s.

Martin Grečnár, Správa železnic

Modernizace trati a stavba nové železniční zastávky ve Starém Lískovci 
souvisí s plánem města na stavbu nového přestupního terminálu pro 
hromadnou dopravu u této zastávky. Snahou obou investorů – tedy 
Správy železnic a města Brna – je otevření obou zastávek tak, aby 
cestujícím sloužily společně.
Statutární město Brno jako stavebník požádalo o vydání potřebných 
stavebních povolení pro městskou hromadnou dopravu. Probíhá také 
jednání s vlastníky pozemků v oblasti Leskava, které budou stavbou 
terminálu dotčeny.
Převážná část pozemků již byla vykoupena do vlastnictví města Brna, 
s ostatními vlastníky jednání stále probíhá.
V případě, že bude nová železniční zastávka hotová před přestupním 
terminálem, vlaky zde dočasně nebudou zastavovat. Zastavovat 
začnou, jakmile to umožní nový terminál a nejbližší následující nový 
vlakový jízdní řád. Zuzana Šrámková

Terminál MHD u železniční
 zastávky Starý Lískovec

Zdroj: SUDOP BRNO
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Sobota patřila Dni radnice

Zase spolu po prázdninách

Hřiště na Bosonožské ulici ožilo v sobotu 
19. září tradiční zářijovou akcí – Dnem 

radnice. Odpolední akci tentokrát přálo počasí. 
Úsměvy malých i velkých účastníků napovídaly, 
že se letošní Den radnice opět vydařil.

Pro děti i dospělé byly nejprve na programu 
tradiční běžecké závody „Starolískovecká sed-
mička“. Kategorie dospělých nad 16 let závodila 

v běhu na 7 kilometrů. Děti od 11 od 15 let bě-
žely 1 kilometr a děti od 7 do 10 let 400 metrů. 
Nejmladší závodníci, předškoláci, změřili své síly 
v koloběžkovém závodě. Na nejlepší sportovce 
v každé kategorii čekaly medaile a ocenění na 
bedně vítězů.

Připraveno bylo také cirkusové vystoupení 
i cirkusová dílnička. Děti pobavily tvarovací 

balonky, tvořivé dílničky i bubliny. Dospělé 
zase ochutnávka vín, barmanská show a další 
zajímavý program.

O hudební zážitek a tečku za celým progra-
mem se pak na sklonku odpoledne postaral 
Jiří Zonyga.

Zuzana Šrámková

Začátek školního roku, přípravy, 
celá škola voní po velkém úkli-

du, některé učebny jsou čerstvě 
vymalované, někde nová tabule, 
nové lavice a židle. Největší změnu 
zaznamenala letos naše jídelna, 
kde máme nové žluté a  mod-
ré židličky, ale hlavně osvětlení 
a strop. Díky němu se nám zde 
výrazně zlepšila akustika a stravo-
vání v méně hlučném prostředí je 
zase o něco příjemnější.

1. září jsme slavnostně přivítali 
naše prvňáčky i žáky v přípravné 
třídě. Pan starosta Vladan Krásný 
a pan místostarosta Jiří Dvořáček 
žáky pasovali na nové žáky naší 
školy a popřáli jim vše dobré.

Na nový školní rok jsme se však 
připravovali jinak než obvykle. Už 
na konci toho loňského jsme bi-
lancovali, jak se naší škole poda-
řilo zvládnout jarní uzavření škol. 
Hodnotili jsme, zda byl nastave-
ný systém domácího vzdělávání 
funkční pro žáky, učitele i rodiče, 
vnímali jsme problémy, které 

nastávaly, i úskalí, které domácí 
výuka přinášela. V červnu se do 
školy vrátily alespoň částečně tři 
čtvrtiny našich žáků, a tak jsme 
měli určitou představu, jak na tom 
jsou. Přesto jsme byli moc zvědaví. 
Určitě vyrostli, patrně se změnili, 
asi se naučili něco nového, možná 
se těší, ale někteří by třeba taky 
raději zůstali doma, co všechno 
zapomněli, nezlenivěli příliš? Mno-

ho a mnoho dalších otázek jsme si 
kladli v přípravném týdnu a věděli 
jsme, že musíme být připraveni 
na podobnou situaci jako na jaře.

V době prázdnin byla schválena 
novela školského zákona, která 
stanovuje povinnost školy ve vy-
mezených mimořádných situacích 
zajistit vzdělávání distančním způ-
sobem a zároveň povinnost žáků 
se tímto způsobem vzdělávat. 

Připravili jsme jednotný komu-
nikační systém ve formě Školy on 
Line a platformu pro případnou 
distanční výuku v prostředí Google 
Side pro žáky na 1. stupni a Google 
Učebna na 2. stupni. Naší snahou 
je co nejvíce zpřehlednit a ujed-
notit celý systém. Dále jsme de-
finovali, jak bychom organizačně 
a technicky případnou distanční 
výuku zajistili. Vzhledem k tomu, 
že školy obdrží finanční dotaci na 
nákup ICT, připravujeme návrh 
efektivního využití těchto pro-
středků.

A jak to vypadá ve třídách? Sna-
žíme se, aby život školy probíhal 
„skoro“ normálně, samozřejmě 
při dodržení hygienických a or-
ganizačních doporučení MŠMT. 
Opakujeme, vracíme se k důleži-
té látce loňského školního roku, 
procvičujeme, a hlavně doufáme, 
že situace si nevyžádá drastická 
opatření a že budeme moci všichni 
chodit do naší milé školy.

Lenka Špačková, ZŠ Bosonožská
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Nová střecha na kostele

Územní plán ve finiši

Možná jste si všimli, že v měsíci srpnu to-
hoto roku začaly dlouho plánované prá-

ce na opravě střechy našeho kostela sv. Jana 
Nepomuckého, který už od svého postavení 
v roce 1926 slouží obyvatelům Bohunic i Sta-
rého Lískovce.

Stávající střešní krytina byla na kostel po-
ložena v roce 1988. Podle farní kroniky práce 
začaly 14. dubna a skončily 16. června. Jednalo 
se o generální opravu střechy, při níž byla polo-
žena kompletně nová prejzová střešní krytina, 
všechny plechové části střechy byly provedeny 
v mědi, vyměnily se tři trámy poškozené zatéká-
ním a pozlatil se kříž na věži. Platil se tehdy jen 

materiál (208.345,05 Kčs), protože veškeré práce 
byly provedeny brigádnicky. Životnost této stře-
chy se však postupně nachýlila ke svému konci, 
proto byla nedávno dokončena první fáze prací, 
při kterých se vyměnila střešní krytina v nejpo-
stiženější části (stará zákristie) a pokračovalo 
se presbytářem dál do první části lodi kostela. 
Druhá fáze proběhne v následujícím roce.

Rozdělení prací na dvě fáze je z důvodu, že 
většinu investice (1,6 milionů Kč) si budeme 
muset zaplatit sami. Proto se na vás obracím 
touto formou s prosbou o pomoc.

Na našich farních stránkách (www.farnostlis-
kovec.cz) pod tlačítkem „Nová střecha“ můžete 

najít obrázek našeho kostela složený z dílků 
puzzle, kde každý dílek má představovat jednu 
nebo více pomyslných střešních tašek (podle 
jeho hodnoty). Stačí tedy kliknout na žádané 
dílky a pak podle pokynů poslat dar na farní 
účet, ať už jako anonymní dárce nebo jmenova-
ný i s možností odepsat si danou částku z daní.

V blízké době ještě plánujeme prodávat plá-
těné tašky s potiskem a sloganem „Taška za 
tašku“, kde výdělek z prodeje (200 Kč/ks) půjde 
také na tento účel.

O všem se včas dozvíte, pokud budete sle-
dovat naše stránky.

Pevně věřím, že nám tyto možnosti zajistí 
zafinancování této v poslední době největší 
investice a že i nadále budeme moci udržovat 
dědictví po našich předcích v takovém stavu, 
aby mohlo sloužit nejen nám, ale i těm, kteří 
přijdou po nás.

Jaroslav Rašovský, farář 

Brno má raritu – nejstarší územ-
ní plán v České republice má 

již 26 let. Na novém se pracuje 
18 let. Stavební zákon ukládá všem 
městům a obcím v ČR) dokončit 
nový územní plán nejpozději do 
konce roku 2022. Na podzim 2018 
převzala rozpracovaný územní 
plán Kancelář architekta města 
a ve spolupráci s Odborem územ-
ního plánování.

Veřejné projednávání
Představení návrhu nového 

územního plánu bylo od zveřej-
nění 24. března 2020 zcela výji-
mečné. Zahrnovaly 3 živé přeno-
sy na internetu, které měly přes 
13 000 zhlédnutí, 2 000 rozdaných 
průvodců Brňana, 1 000 zodpově-
zených dotazů, 10 setkání v měst-
ských částech, 4 setkání „Plán jede 
k vám“ a 2 veřejná projednání. Mi-
moto byla zřízena bezplatná linka 
na dotazy.

Přesto se ozvaly hlasy, že měs-
to Brno úmyslně zveřejnilo ÚP 
v  době nouzového stavu, aby 
Brňanům ztížilo podávání námi-
tek a připomínek. Naše kancelář 
však odevzdala návrh 12. března 
dopoledne ještě před vyhláše-
ní nouzového stavu, a to podle 
dlouhodobého harmonogramu. 
Termín veřejného projednání se 
poté dvakrát posunul, díky tomu 
měli lidé na prostudování dokonce 
více času, než se původně počítalo.

Celkově bylo doručeno oko-
lo 8 200 podání, která obsahují 
36 000 jednotlivých námitek a při-
pomínek k vypořádání.

Největší diskuze vyvolalo pět 
témat: modrozelená infrastruktura 
a adaptace na klimatickou změ-
nu, zeleň, cyklostezky, zahrádky 
a výšková regulace budov. První 
čtyři témata souvisí s měřítkem no-
vého ÚP. Ten má měřítko 1:10 000, 
tedy 1 mm na mapě je 10 metrů ve 

skutečnosti. Některé plochy proto 
nejsou vzhledem k měřítku v ÚP 
zobrazitelné, nebo ani z podstaty 
ÚP jako koncepčního dokumentu 
pro rozvoj Brna by se zobrazovat 
neměly.

Výstava 381 346 
územních plánovačů

Se všemi důležitými tématy 
se můžete seznámit na výstavě, 
kterou připravila Kancelář archi-
tekta města. K vidění je od 8. října 
v brněnském Urban centru vedle 
Staré radnice. Výstava má název 
381 346 územních plánovačů, to je 
totiž celkový počet obyvatel Brna, 
kterých se nový plán týká. Otevře-
na bude do 27. listopadu každý 
všední den od 10 do 12 a od 13 do 
18 hodin. Doprovodný program 
najdete na na kambrno.cz

Michal Sedláček, ředitel 
Kanceláře architekta města Brna

Zastupitelstvo městské části 
Starý Lís ko vec se územnímu 
plánu města Brna věnovalo na 
červnovém za sedání. Zastupi-
telé odhlasovali pět námitek, 
které by městská část do územ-
ního plánu chtěla zapracovat. 
Tyto námitky musí být vypo-
řádány – buď budou v novém 
územním plánu zohledněny, 
nebo musí být zdůvodněno, 
proč zohledněny nebudou.

Námitky se týkaly těchto 
pěti lokalit a výšky zástavby: 
oblast ulice Dvořiště, oblast 
Jihlavské, plocha pro bydlení 
při ulici Osová a při ulici Elišky 
Přemyslovny, Albert při Osové 
poblíž tramvajové trati.

Podrobnější informace na-
jdete v prázdninovém čísle (ke 
stažení na webu MČ).

Zuzana Šrámková

Námitky městské části 
k územnímu plánu
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Inzerce
 � ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněného nábytku a matrací, ÚKLID DOMÁCNOS-
TI, MYTÍ OKEN (včetně případného sundání a pověšení záclon), ŽEHLENÍ 
a jiné drobné práce v domácnosti… to vše Vám nabízí rodinná firma 
A -Z HOSPODYNĚ. Zavolejte nám na 792 466 199 - na všem se domluvíme.

 � Elektrikář Brno Lískovec a okolí, telefon: 731 372 489.
 �MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/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, ná-
vrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551, Mob: 704 458 187, e -mail. info@
tbzcentrum.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
Bramborová fritáta 

s paprikou

Brambor si velice vážil velký 
německý básník Johann Wol-

fgang Goethe, dokonce jim vě-
noval tento příležitostný verš: „Po 
ránu vcelku, šťouchané v poledne, 
večer krájené, kéž to tak zůstane.
Ingredience:
750 g brambor, jedna červená 
a jedna žlutá paprika, jedna cibu-
le, 3 lžíce panenského olivového 
oleje, 6 vajec, 4 lžíce nadrobno 
nasekané petrželky, sůl, pepř.
Postup:
1. Brambory oloupeme, rozkrájí-
me na ½ cm silné plátky. Papriky 
očistíme, opereme a nakrájíme na 
kostky. Cibuli oloupeme a nakrájí-
me na kolečka.
2. Brambory vaříme ve vodě 3 mi-
nuty. Přidáme papriku a vaříme 
další 3 minuty. Vše scedíme.
3. Na teflonové pánvi rozpálíme 2 
lžíce oleje a v něm podusíme cibu-
li. Přidáme papriku a brambory. 
Vše opékáme na mírném ohni za 
občasného míchání asi 8 minut. 
Pánev odstavíme z plotýnky.
4. Gril předehřejeme na nejvyšší 
stupeň. V míse rozkvedláme vejce 
s petrželkou, solí a pepřem, při-
dáme bramborovou směs a vše 
promícháme.
5. Koláčovou mísu vymažte zby-
lým olejem a vložte bramborovou 
směs s vejci. Fritátu dejte pod pře-
dehřátý gril a nechejte asi 5-8 mi-
nut lehce zhnědnout. Podávejte 
horké s rajčatovým salátem.

Na fritátě si zaručeně pochutná 
celá vaše rodina.

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Podzimní dekorace

Jedno z nejpěknějších ročních 
období je tu. Zlatavé odstíny, 

mírné sluníčko, čas k  procház-
kám v přírodě. Moc ráda sbírám 
spadané listí, hlavně k dekoraci 
domova. Listy časem ztrácí svoji 
krásu, sesychají a křehnou. Abych 
prodloužila čas podzimní náladě, 
vyrobila jsem si několik bukových 
lístků z papíru a doplnila světel-
ným drátkem. S malým úsilím si 
ho můžete také vyrobit.

Co potřebujete: tenký barevný 
papír, tenký světelný drátek, nůžky 
a oboustrannou lepící pásku.

Jak na to: Vystřihněte si z ba-
revného papíru trojúhelník libo-
volné velikosti. Z  trojúhelníku 
poskládejte harmoniku. Nejdelší 
stranu sklopte a slepte pomocí 
oboustranně lepící pásky. Lístky 
přivažte ke světelnému drátku. 
Docela jednoduché, že?

Přeji vám hodně zábavy a slu-
nečný podzimní čas.

Taťana Absolínová

K uctění památky padlých v první světové válce a k připomínce 
výročí vzniku Československa se dne 23. 10. 2020 uskuteční pietní 

setkání. Sejdeme se v 15:30 u pomníku na Točné ulici, občané jsou 
srdečně zváni. Věra Hádlíková Ondrášková

Výročí vzniku Československa

Dáme na vás: seznamte se s finálovými nápady

Přijď si zahrát florbal

Čtvrtý ročník Dáme na vás, par-
ticipativního rozpočtu města 

Brna, vrcholí. Na jaře jste přicházeli 
s nápady a do konce září posuzo-
valy jejich proveditelnost příslušné 
odbory a městské části. V říjnu už 
jsou finalisté známí. Seznámit se 
s nimi můžete v galerii na našem 
webu, damenavas.brno.cz. Od 
19. října se na finálové projekty 
můžete podívat také na Náměstí 

Svobody, kde bude výstava finá-
lových projektů.

V Dáme na vás nezahálíme! Zre-
alizovali jsme už 13 vašich projektů 
a téměř tři desítky jsou v realizaci. 
Během letošního podzimu ote-
vřeme např. knihovnu na Křižo-
vatce, kavárnu na hřišti Bzzzukot, 
industriální naučnou stezku u řeky 
Svitavy, pověsíme tabule v podjez-
du hlavního nádraží. Začne také 

fungovat rekonvalescenční pro-
gram pro onkologicky léčené děti, 
vítězný projekt z roku 2019, který 
získal historicky nejvíce hlasů.

Záleží jen na vás, kterým pro-
jektům pomůžete, aby se staly 
skutečností. Máte už vytipované 
projekty pro Brno, kterým dáte 
v listopadu svůj hlas?

Florbalový klub TROOPERS: přijď ukázat svůj talent 

Klub sdružuje téměř 300 členů v 17 družstvech všech věkových ka-
tegorií hrajících soutěže pod hlavičkou Českého florbalu. Nejmenší 

hráči a hráčky trénuji ve 3 tréninkových skupinách – v Brně-Tuřanech, 
Nebovidech a Telnici. 

Individuální přístup zaručí, že děti florbal nebudou hrát proto, že je 
do toho někdo nutí, ale proto, že je baví.

Nábor se koná celou sezonu. Pokud tedy chcete, aby vaše dcera nebo 
váš syn hráli florbal, spojte se s trenéry a dojděte na trénink. Jestli dojdete 
do Tuřan, Nebovid nebo Telnice, je nám úplně jedno. Lásku ke sportu 
trenéři TROOPERS budují všude.

Více informací najdete na www.troopers.cz nebo kontaktujte hlavního 
trenéra: Zvalo Marek; +420776817146; marek.zvalo@troopers.cz 
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klvana-interier.cz

Návrhy
interiérových
designérů

Výroba
nábytku
na míru

Rekonstrukce
a realizace interiérů 
bytů a domů

RYCHLÁ A KVALITNÍ

REKONSTRUKCE
JAKO ZE SNU

Bubeníčkova 38, 615 00 Brno

 
 

N Á B O R O V Ý
P Ř Í S P Ě V E K

12 000 Kč

// Denně doprava zdarma z Brna–Starý Lískovec autobusem tam i zpět 
// Nástupní mzda 22 000 Kč + BONUS až 8 000 Kč
// Náborový příspěvek po zkušební době 12 000 Kč
// Výroční bonus 18 000 Kč

Brigáda s odměnou až 160 Kč/hod. 

+420 734 870 883  /  www.pracujpronas.cz/sklad

Práce ve skladu v Rajhradě 
Mzda po zkušební době 26 000 Kč + BONUSY 8 000 Kč

ORTOPEDIE, REHABILITACE

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

Adresa: Bohunická 81 (areál Drutěvy)
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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

STUDENTECH
Zase ti nejede internet na bytě?

Zkus netbox, ten tě podrží!

�.netbox.cz
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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

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.


