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Abychom vám umožnili snadnější plánování příspěvků do Starolískovec‑
kého zpravodaje, zveřejňujeme termíny uzávěrek a dat vydání na další 
měsíce. S plánováním akcí je to teď složité. Pokud ale máte kupříkladu 
povedené fotky, tvoříte s dětmi zajímavá dílka, vyrážíte na výlety do 
přírody nebo se chcete podělit o zajímavé zážitky, budeme rádi za pří‑
spěvky. Můžete je posílat na adresu noviny@staryliskovec.cz.
Březen: uzávěrka 1. 3.; Duben: uzávěrka 29. 3.; Květen: uzávěrka 26. 4.

(red)

Termíny uzávěrek zpravodaje

Vážení spoluobčané, brzy uply‑
ne rok, co naši zemi i celý svět 

postihla pandemie nového ko‑
ronaviru, který nám způsobuje 
zdravotní nepříjemnosti a v hor‑
ším případě bere životy. Za ten rok 
se mnohé změnilo, již není nic tak 
jak bylo dřív.

Věřím, že mnozí z vás už toho 
všeho mají dost. Ale já bych tady 
chtěl poděkovat všem, kteří se 
přes veškeré problémy souvisejí‑
cí s pandemií stále snaží pracovat 
a to i nad rámec svých povinností. 
Ať už jsou to lékaři, učitelé, proda‑
vači, lidé pracující ve výrobě, ve 
stavebnictví, zkrátka všichni, kte‑
ří se navzdory všem problémům 
snaží dělat maximum.

A hodně trpělivosti a osobní 
síly přeji všem těm, kteří by pra‑
covat chtěli, ale kvůli vládním 
nařízením a zákazům pracovat 
nemohou.

Chtěl bych vás, milí 
spoluobčané, poprosit 
o  jakousi ukázněnost. 
Navzdory tomu, že jsme 
médii informováni o ne‑
zodpovědném a papaláš‑
ském chování některých 
čelních představitelů, vás všechny 
prosím o zodpovědnost. Zda z této 
koronavirové krize vyjdeme jako 
vítězové nebo poražení, záleží na 
nás samotných, nikoliv na těch, 
kteří nám věci zakazují nebo nás 
omezují.

Neberme na lehkou váhu dopo‑
ručení zdravotníků, epidemiologů, 
virologů a dalších odborníků. Cho‑
vejme se odpovědně podle jejich 
rad a chraňme si zdraví své i zdraví 
našich blízkých.

Dost ale o covidu. V minulém 
čísle zpravodaje vám pan staros‑
ta slíbil anketu na téma zavede‑
ní rezidentního parkování v naší 

městské části. Bohužel se 
vám musíme omluvit, ale 
tuto anketu musíme pře‑
sunout do dalšího čísla. 
Problematika rezidentní‑
ho parkování je velmi ob‑
sáhlá a složitá a my vám 

chceme podat co nejpřesnější in‑
formace. Připravujeme s Odborem 
dopravy MMB materiál, ze kterého 
bude naprosto jasné, co by nás 
čekalo v případě, kdybychom se 
pro zavedení rezidentního parko‑
vání rozhodli. Prosíme vás proto 
o strpení. Naší snahou je vás co 
nejpřesněji informovat, abyste se 
mohli správně rozhodnout.

Na závěr připomenu, co se ak‑
tuálně v naší městské části děje. 
Probíhá rekonstrukce kontejne‑
rových stání, nyní jsou všechna 
rekonstruovaná stání zdemolová‑
na a jak počasí dovolí, budou po‑
stupně vznikat nová. Na ZŠ Elišky 

Přemyslovny zdárně pokračuje bu‑
dování nové přístavby, viz stranu 
4. Také pokračuje rekonstrukce 
elektroinstalace a vymalování spo‑
lečných prostor v našich obecních 
domech. Dokončeny jsou práce 
v domech na ulici Dunajská a Lab‑
ská, nyní se pracuje v domech na 
ulici Sevastopolská.

Také připravujeme výměnu vý‑
tahů v bytových domech zvlášt‑
ního určení na ulici Kosmonautů. 
Vzhledem k  charakteru těchto 
domů a jejích obyvatel tam budou 
výtahy evakuační. Jsem rád, že po 
dlouhých letech plných slibů ze 
strany MMB konečně k výměně tak 
potřebných výtahů dojde.

Přeji vám všem hodně zdraví, 
trpělivosti a optimismu do dal‑
ších dnů. Ať vás provází vše jen 
to dobré.

Váš místostarosta
Jiří Dvořáček

Ze zápisníku místostarosty

Letní prázdniny 
a provoz školek

Strážníci varují

Přestože jsou letní prázdniny ještě relativně daleko a epidemická 
opatření mohou do té doby provoz zařízení ještě několikrát změnit, 

mnoho rodičů musí už nyní zkraje roku plánovat čerpání letní dovolené. 
Na pomoc jim proto určitě bude i rozpis letního provozu školek v MČ 
Starý Lískovec. Rada městské části schválila harmonogram, podle kterého 
by se školky měly během léta vystřídat. Každý rok však v tomto scénáři 
jedna příspěvková organizace chybí a čerpá volno, letos to připadá na 
MŠ Bosonožská 2.

7. 7. 2021–16. 7. 2021 MŠ Brno, Labská 7
19. 7. 2021– 23. 7. 2021 MŠ Brno, El. Přemyslovny10
26. 7. 2021– 6. 8. 2021 MŠ Brno, Kosmonautů 2
9. 8. 2021– 20. 8. 2021 MŠ Brno, Oderská 2

Městská policie Brno důrazně upozorňuje, že aktuálně není led na 
žádné z brněnských nádrží dostatečně silný, aby se na něj dalo bez‑

pečně stoupnout. I když v době vydání tohoto zpravodaje zrovna začaly 
silné mrazy, výkyvy teplot v posledních týdnech zamrzání nepřispěly.

Podle poříční jednotky městské policie je na většině míst Brněnské 
přehrady zatím jen velmi tenká vrstva ledu. Vodní nádrž navíc nezamrzá 
souvisle a pouhým pohledem od břehu je v některých lokalitách vidět 
voda. V žádném případě proto nedoporučují na hladinu vstupovat nebo 
se dokonce pohybovat dál od břehu, riziko prolomení je mimořádně 
vysoké. Tiskové středisko Magistrátu města Brna

10. 3. 2021 | 9. 6. 2021 | 8. 9. 2021 | 8. 12. 2021

Předpokládané termíny zasedání zastupitelstva 
MČ Starý Lískovec v roce 2021
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Ke kampusu novými tramvajemi

Záznamy z kamer hlídají bezpečnost v bytových domech

Cena za odpad v Brně se nezvýší

Dopravní podnik města Brna pořídí až 40 nových obou‑
směrných tramvají. Dopravci je dodá společnost Škoda 
Transportation. Nové vozy budou primárně určeny pro 
provoz na nové tramvajové trati k Univerzitnímu kampusu 
v Bohunicích.

Tato linka bude zakončena 
úvratí a mohou na ni být na‑

sazovány výhradně obousměrné 
tramvaje. Spojení do této oblasti 
tedy bude zabezpečeno moder‑
ními pohodlnými vozy, navíc plně 
klimatizovanými.

Rámcová smlouva umožňuje 
Dopravnímu podniku města Brna 

nakoupit v letech 2022–2026 až 
40 tramvají typu Škoda ForCity 
Smart  34. Do dvou let jich vý‑
robce podle smlouvy dodá pět. 
Další vozy bude DPMB objedná‑
vat podle aktuálních finančních 
možností.

Tramvaje Škoda ForCity Smart 34 
jsou obousměrná, kapacitní, kli‑

matizovaná a plně nízkopodlažní 
vozidla, která budou plnit nejno‑
vější normy a standardy z hlediska 
bezpečnosti. Z hlediska výbavy 
nových tramvají bude klimatizova‑
ný interiér doplněný čalouněnými 
sedadly, nerezovými madly, široko‑
úhlými informačními LCD monitory 
a USB nabíječkami. V porovnání 
se stávajícími vozidly mají tyto 
tramvaje příznivější podíl počtu 
sedících cestujících, samozřejmostí 
je dostatečný prostor pro kočárky 
a invalidní vozíky. Kapacita je 233 
cestujících, z toho 64 sedících.

Obousměrné tramvaje Dopravní 
podnik města Brna nejvíce využí‑
vá na lince číslo 8, která je v Líšni 
ukončena úvratí, nikoli smyčkou. 
Řidiči tak pouze přejdou do pro‑
tější kabiny a bez otáčení se vrací 
po trase zpět. Po zprovoznění nové 
tramvajové trati k Univerzitnímu 
kampusu bude linka 8 ukončena 
úvratí na obou konečných sta‑
nicích. Na konci roku 2022 tedy 
v Brně novými tramvajemi po nové 
trati od úvratě k úvrati.

Mgr. Hana Tomaštíková, tisková 
mluvčí DPMB

Nejčastěji vloupání do sklepů a koláren, ale 
i napadení a některé další trestné činy byly 

v uplynulém roce odhaleny díky systému bez‑
pečnostních kamer nainstalovaných v bytových 
domech ve Starém Lískovci. Ty fungují od prosin‑
ce 2019. Ačkoliv trestní oznámení většinou po‑
dávají sami nájemníci, na základě počtu žádostí 
Policie ČR o poskytnutí záznamů je evidentní, 
že právě kamery významně přispěly k dopa‑
dení a usvědčení pachatelů.  Podle informací 

od vyšetřovatelů lze říci, že díky použití kamer 
úspěšnost objasnění případů vloupání (typicky 
vykrádání sklepů a společných prostor v domě) 
vzrůstá odhadem z cca 10 až na 80 procent.

Kamery byly do domů nainstalovány také 
kvůli dohledu nad dodržováním domovního 
řádu. V několika případech se už podařilo od‑
halit původce černé skládky ve společných 
prostorách domu, nejčastěji v suterénu, kam 
někteří nájemci vyvážejí odpad a harampádí. 

Takové situace bylo dříve nutné řešit vyklízením 
na náklady městské části a následným rozú‑
čtováním pohledávek mezi všechny nájemce 
konkrétního domu, nyní můžeme požadovat 
uhrazení nákladů na vyklizení po skutečném 
původci. Výrazně také klesnul výskyt vanda‑
lismu na bytovém fondu městské části Starý 
Lískovec.

Mgr. Tomáš Okřina, Odbor správy 
budov a bytů ÚMČ Starý Lískovec

Navýšení skládkovacích po‑
platků, k němuž došlo od 
ledna tohoto roku v sou‑
vislosti s novým zákonem 
o odpadech, se Brňanů týkat 
nebude. 

Brno totiž provozuje Zařízení na 
energetické využívání odpadu 

(ZEVO), díky kterému je odpad 
energeticky využitelný a nekončí 
na skládkách. Tím pádem nehro‑
zí postupné zvyšování poplatků 

za skládkování, které by se dříve 
nebo později muselo promítnout 
do skladby místního poplatku za 
komunální odpad.

Podle nové legislativy se popla‑
tek za komunální odpad, ukládaný 
na skládky, zvedne z 500 Kč na 
800 Kč za tunu a postupně během 
deseti let dosáhne hodnoty 1 850 
korun za tunu odpadu.

Odpad z Brna a okolí zpracovává 
SAKO Brno v ZEVO, což zname‑
ná, že je z něho vyráběna tepelná 
a elektrická energie. Díky provo‑

zu vlastního zařízení mají občané 
města Brna garanci, že v letošním 
roce zaplatí stejnou výši poplatku 
za komunální odpad jako loni.

Brněnské Zařízení na energe‑
tické využívání odpadu je jed‑
ním ze čtyř podobných zařízení 
v republice. Provozem ZEVO po‑
krývá SAKO Brno jednu třetinu 
spotřeby tepelné energie a teplé 
vody v Brně. V roce 2019 vyrobilo 
ZEVO z 233 tisíc tun odpadu 2,4 
milionu gigajoulů tepla a téměř 
70 tisíc megawatthodin elektrické 

energie, předběžné údaje za rok 
2020 předpokládají nárůst zpra‑
covaného odpadu i vyrobeného 
tepla.

Společnosti či obce v České re‑
publice, nemající dostupné ZEVO, 
skládkují 50 až 60 % komunálních 
odpadů, oproti tomu Brno propra‑
covaným systémem sběrných stře‑
disek odpadů, třídících kontejnerů 
a ZEVO jen necelá 3 %.

Michal Kačírek, 
tiskový mluvčí SAKO Brno
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Stavba tramvaje do kampusu: pokračuje betonování tunelu
Ani v prvních měsících roku 

2021 stavbaři nezahálejí 
a svižně pokračují na výstavbě 
nové tramvajové trati z Osové do 
bohunického kampusu. Starolísko‑
vecký zpravodaj vám společně se 
zhotovitelským sdružením firem 
FIRESTA ‑Fišer a Metrostav přiná‑
ší aktuální informace z průběhu 
stavby.

V těchto dnech byly na stavbě 
dokončeny podzemní stěny, které 
budou tvořit zdi tunelu. Bezpro‑
středně na ně naváže betonáž 
stropu tunelu na zbývajícím úse‑

ku kolem Domova pro seniory, 
dokončena by měla být v průběhu 
dubna. Tím bude hotová nosná 
konstrukce tunelu v  úseku od 
točny trolejbusu na Mikuláškově 
náměstí až po zastávku Nová Jih‑
lavská. Práce pokročily i na samot‑
né zastávce Nová Jihlavská, kde je 
dokončeno dno a část stěn.

Už nyní se všichni připravuje‑
me na letní měsíce, které budou 
pracovně velmi nabité. Budou se 
střídat různá omezení dopravy 
v celé délce stavby, a to jak pro 
osobní dopravu, tak pro trolejbu‑

sy a tramvaje. Zejména se jedná 
o výluku tramvají na Osové (5‑
9/2021), omezení ulice Okrouhlá 
(od 5/2021 trvale), zprovoznění 
ulice U Penzionu (5/2021), zpro‑
voznění ulice Jihlavská (8/2021), 
a různé typy omezení u nemocni‑
ce při přebudovávání konečného 
terminálu tramvaje (5‑10/2021). 
O všech omezeních budeme ještě 
včas informovat.

Martin Langer,  
manažer projektu

FIRESTA ‑Fišer

BRNO NA NIC NEČEKÁ

koronavirus.brno.cz

První
velkokapacitní
OČKOVACÍ
CENTRUM
v ČR

G2 BVV
pavilon

Poradna Socio Info Point
Jste v obtížné životní situaci? Máte problém, 
se kterým si nevíte rady? Nebojte se nás 
zeptat. Rádi vám zdarma poradíme.

800 140 800

Linka očkování senioři 80+
• Poradenství ohledně očkování seniorů
• Pomoc při registraci do systému MZ ČR 

přes webový portál crs.uzis.cz
• Aktuální informace o situaci v Brně – 

očkovací centrum na výstavišti, očkování 
imobilních seniorů atd.

• Doplňuje celostátní linku 1221 a krajskou 
linku 800 129 921

Linka je v provozu každý všední den
od 8 do 16 hodin.

800 140 222

Na webu salinounakam‑
pus.dpmb.cz se můžete po‑
dívat na celou stavbu také 
„z ptačí perspektivy“. Zhléd‑
něte videa, která v čase za‑
chycují, jak stavba pokračuje.

Zhotovitel Firesta a Metro‑
stav děkují všem občanům za 
toleranci k výstavbě a za re‑
spektování stanovených prů‑
chodů staveništěm. Případné 
dotazy směřujte prosím na 
email salinounakampus@
dpmb.cz
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Letošní Vánoce se dětem z 1.C 
ZŠ Labská moc líbily, a proto 

se s nimi rozhodly rozloučit tříkrá‑
lovou koledou.

Mudrci z Východu – Tři králové – 
jsou postavy z Matoušova evange‑
lia, které navštívily Ježíška krátce 
po jeho narození v Betlémě. Byli 
velmi učení. Vyznali se ve vědách 
i uměních a zřejmě toho hodně vě‑
děli o hvězdách. Před dvěma tisíci 
let tito tři mudrci poznali, možná 
právě podle hvězd, že na západ od 
jejich království se má brzy narodit 
nový a velmi mocný král. Mudrci 
se mu chtěli poklonit a přinést mu 
dary. Naložili proto největší draho‑
cennosti své doby – zlato, kadidlo 
a myrhu – na velbloudy a slony 
a vydali se na dalekou cestu.

Co je zlato, to ve třídě věděl kaž‑
dý, ale když děti dohadovaly, co je 
kadidlo a myrha, nápady nebraly 
konce. Nakonec jsme se ale správ‑
né odpovědi dopátrali.

Následovala výroba královské 
koruny z papíru a každý tříkrálo‑
vý koledník musí znát tříkrálovou 
koledu:

My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta,
my jsme k vám přišli z daleka.

A  že se letos ve škole nesmí 
zpívat? Koledu jsme zarecitovali 
jako básničku a za odměnu jsme 
si vykoledovali sladké bonbony.

Mgr. Markéta Kubová, ZŠ Labská

My tři králové jdeme k vám 
na ZŠ Labská

Rekonstrukce 
ZŠ Elišky Přemyslovny

Poděkování pro MŠ Oderská
V současné situaci, kdy byl pro‑

dloužen nouzový stav a celá 
země zažívá hluboké dopady 
korona krize, patří bezpochyby vel‑
ké poděkování v první řadě veške‑
rému zdravotnickému personálu, 
prodavačům, kurýrům a všem zá‑
chranným složkám. Nicméně jako 
člověk a máma, která na vlastní 
kůži pocítila dopady vzniklé situa‑
ce, bych se chtěla zmínit i o peda‑
gogickém a provozním personálu 
v oboru vzdělávání předškolních 
dětí, o kterém se téměř nemluví 
a bez pomocí kterého řada rodin 
by byla pracovně paralyzována. 
I přes veškeré dosažené vzdělání 
a dlouholetou praxi jsem najed‑
nou byla v zaměstnání nadbytečná 
a nebýt naprosto spolehlivého zá‑
zemí, které mým dětem poskytuje 
Mateřská škola Oderská ve Starém 
Lískovci, nevím, jak bych zvládla 

tak náročné období, jako je pře‑
chod k novému zaměstnavateli 
a zkušební lhůta.

Touto cestou bych tedy chtěla 
vřele poděkovat všem báječným 
dámám z pedagogického sboru 
a provozu MŠ Oderská. Nehledě 
na vlastní zdravotní rizika denně 
pečují o to nejcennější, co máme, 
a spolehlivě plní své pracovní úko‑
ly. Spolehlivá a fungující mateř‑
ská škola je obrovskou podporou 
a pomocí pro každou zejména 
zaměstnanou mámu, a o to víc 
v dnešní době.

Pevně doufám, že vzniklá mimo‑
řádná situace co nejdříve pomine 
a všem z MŠ Oderská přeji jen to 
nejlepší a mnoho osobních, pro‑
fesních a pedagogických úspěchů.

I. Jakimovská
(Text byl redakčně krácen.)

Na ZŠ Elišky Přemyslovny zdárně pokračuje budování nové přístavby 
zahrnující novou tělocvičnu, šatny, učebny a kabinety. Je dokončena 
hrubá stavba a byly zahájeny práce na vybudování rozvodů vody, 
odpadů, elektřiny a další.  
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Lipka letos nabízí více než 70 letních táborů – příměstských, výletových 
i pobytových. Navzdory epidemii praskaly loňské letní tábory ve 

švech a děti z nich byly nadšené. Není se co divit. Tábory, které pořádá 
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, jsou plné tvoření 
a dobrodružství, v přírodě a na čerstvém vzduchu. Přihlaste děti přes 
webové stránky www.lipka.cz. Dobrou zprávou je, že pokud se tábor 
nebude moci uskutečnit, Lipka vám vrátí peníze.

1. A maluju a maluju a maluju…
Výtvarný, přírodovědný a příměstský tábor pro děti od 6 do 10 let. 
„Střídavě budeme zkoušet různé techniky a pak popustíme uzdu naší 
představivosti. Budeme tvořit, co a jak nám bude naše obrazotvornost 
velet,“ říká vedoucí tábora Veronika Šromová. Děti si vyzkoušejí různé 
druhy barev, štětců, tuš, pastelky, křídy, papíry, krabice, ubrousky, knoflíky, 
ruličky i přírodniny. Co nejvíce času stráví v zahradě.

2. Poklad z Isla de Iguana
Pobytový, stanový a dobrodružný tábor pro děti od 7 do 11 let. Cesta 
na ostrov bude dlouhá a plná nebezpečí. Vydáte se na ni pod třepotající 
se pirátskou vlajkou? Bude to výzva dokonce i pro zkušené mořeplavce 
a navigátory. Ale také příležitost k získání nových dovedností.

3. Tajemný Špilberk a město Brno
Příměstský, historický a přírodovědný tábor pro děti od 8 do 12 let. „Pojďte 
se s námi vrátit zpátky v čase,“ vyzývá vedoucí tábora Petra Štěpánková. 
„Budeme tvořit, hrát si, ale hlavně objevovat tajemné pověsti hradu 
Špilberk, města Brna i jeho okolí. Víte například, že v hradbách Špilberku 
je zazděna čertova hlava?“

4. Hobit aneb Cesta do Středozemě
Příměstský a výletový tábor pro děti od 8 do 13 let. Drak Šmak ukradl 
trpaslíkům jejich poklad! Vydáte se s Gandalfem, Bilbem a trpaslíky do 
Středozemě získat zlato zpět? Cesta nebude jednoduchá, určitě se objeví 
mnoho překážek a nástrah. Ale výprava je poslední možnost, jak dávno 
ukradené zlato zachránit.

5. Cesty do neznáma
Výletový a přírodovědný tábor pro děti od 8 do 13 let. „Vystoupáme na 
rozhlednu, podíváme se do okolí Brna, budeme si hrát v lese i na louce, ale 
hlavně budeme pozorovat přírodu,“ dodává vedoucí tábora Eva Kazdová.

Petra Bartíková, Lipka

Na letní tábory hlaste 
děti právě teď

Týdenní kurz pro dospívající dívky
Centrum naděje a pomoci na‑

bízí týdenní kurz Být sama 
sebou pro dospívající dívky ve 
věku 12 až 18 let. V tomto kurzu 

se zaměříme především na roz‑
bor témat, o kterých se jim někdy 
složitě komunikuje s rodiči, jako je 
třeba sexualita nebo rozvoj osob‑

Pomůžeme Vám najít práci nebo se
naučit pracovat s počítačem. Nabízíme i  
kognitivní trénink, komunikační kroužek
nebo kurz angličtiny. Vše probíhá
individuálně a je přizpůsobeno Vašim
potřebám.

7 7 5  5 6 4  6 0 5 ,  7 7 5  5 6 4  6 1 5
w w w . o s l o g o . c z

f a c e b o o k . c o m / w w w . o s l o g o . c z

Kde a kdy 
Najdete nás v části Brno - Štýřice na
adrese: Rennenská třída 45. Jsme tu
pro Vás od 8:00 do 16:00. Dostanete
se k nám tramvají č. 5 nebo 6 (zastávka
Celní) a nebo tramvají č. 8 (zastávka
Vsetínská). V případě zájmu nebo
dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Pomáháme lidem z okresů Brno-město a
Brno-venkov. Našimi klienty jsou lidé s
poruchami komunikace a hybnosti,
například v důsledku cévní mozkové
příhody, úrazu hlavy či jiného úrazu.

Služby jsou pro Vás zdarma
Jsme sociální služba, což v tomto
případě znamená, že poskytujeme
nabízené aktivity bezplatně. Finančně
nás podporuje Jihomoravský kraj a
město Brno.

Pomáháme v návratu do běžného pracovního i osobního
života, podporujeme Vás ve zvyšování soběstačnosti a

v předcházení případnému sociálnímu vyloučení.

Dále poskytujeme odborné sociálního poradenství a ranou péči.  
Pro více informací navštivte naše stránky nebo nám zavolejte.

Pro koho tu jsme

Nabízíme Vám

Sociální rehabilitace

nosti. Dotkneme se ale i  lehčích 
a populárních věcí, jako je móda 
nebo vztahy.

V rámci tohoto preventivního 
programu si dívky můžou pomocí 
testů a her zjistit, v čem jsou dob‑
ré, za co se můžou pochválit a co 
naopak by bylo dobré na sobě 
změnit k lepšímu.

Naším přáním a motivací kurzu 
také je, aby dívky získaly podněty, 
které jim pomohou např. v komu‑
nikaci s rodiči a vrstevníky právě ve 
složitém období dospívání. I tímto 
kurzem chceme přispět v rámci 
prevence sociálně patologického 

chování, kterému mohou být do‑
spívající vystaveny.

Týdenní kurz se koná v  ter‑
mínu jarních prázdnin, tedy 
22.–26. 2. 2021. Pokud to situa‑
ce umožní, budeme se setkávat 
osobně každý den od 9 do 13.30 
v prostorách Centra pomoci a na‑
děje na Vodní 13 v Brně. Pokud to 
nebude možné osobně, bude kurz 
probíhat ve stejném čase online.

Více informací a přihláška na 
www.cenap.cz.

Mgr. Jana Vaňková, sociální pra‑
covnice Centra naděje a pomoci
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Inzerce
 � ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněného nábytku a matrací, ÚKLID DOMÁC‑
NOSTI, 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.

 � SERVIS POČÍTAČŮ a NOTEBOOKŮ, tel. 608 880 107.
 � Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství,  
návrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551, mob.: 704 458 187, e‑mail:  
info@tzbcentrum.cz; www.tzbcentrum.cz.

 � Vodoinstalatér, tel.: 602 861 402.

Je neděle, konečně krásné slu‑
nečné ráno. To je důvod udělat 

i sváteční snídani. V lednici mám 
chlazené listové těsto, a tak bude 
snadné upéct překvapení.

Ingredience: jedno balení chla‑
zeného rozváleného listového 
těsta, jahodový džem, vejce na 
potření, krystalový cukr na posy‑
pání, malou vykrajovací formičku 
ve tvaru srdce.

Jak na to:
1. Předehřejte troubu na 200 °C. 

Vyložte velký plech papírem na 
pečení. Rozbalte těsto a pomocí 
rádýlka nebo nože nařežte čtver‑
ce o velikosti 10x10 cm. Přeneste 
čtverce na plech. Pokládejte je 
dostatečně daleko od sebe.

2. Naplňte střed každého čtver‑
ce velmi malým kouskem jahodo‑
vého džemu. Přeložte tři rohy na 
střed tak, aby těsto vypadalo jako 
otevřená obálka. Lehce na těsto 
zatlačte, aby se dobře spojilo. Teď 
vykrojte pomocí formičky ze zbyt‑
ku těsta malá srdíčka a přilepte je 
na střed každého psaníčka.

3. Psaníčka potřete rozšlehaným 
vejcem a  posypte krystalovým 
cukrem. Pečte, dokud nebudou 
psaníčka zlatá, asi 15 minut.

4. Nechte na plechu vychlad‑
nout po dobu 10 minut, pak pře‑
dejte na talíř.

Vychutnejte si krásný sváteční 
den.

Taťana Absolínová

Dnes jsem si domů donesla 
z procházky větvičky břízy. 

Některé jsem dala do vázy a zbytek 
tenkých jsem použila na výrobu 
valentýnského věnečku.

Co potřebujete: 7–10 tenkých 
větviček břízy, provázek na svázá‑
ní větví, ozdobný provázek nebo 
stuhu na zavěšení, červený papír, 
nůžky

Jak na to: Větvičky břízy jsou 
krásně pružné a stočit je do kruhu 
je velmi snadné. Na základ pou‑
žijte tu nejdelší větvičku. Stočte 
ji do požadované velikosti kruhu 
a konce svažte provázkem. Dob‑
rá vychytávka je, že základ věnce 
obtočíte třeba kolem hrnce. Zís‑
káte tak pěkný pravidelný kruh. 
Další větve už obtočte a propleťte 
kolem základu tak, aby věneček 
vypadal trochu neučesaně. Získá 
pěkný rustikální vzhled. Z červe‑
ného papíru vystřihněte srdíčko 
a zavěste je na věneček. Na poutko 
na zavěšení nad dveře jsem použi‑
la červenobílý sisalový provázek.

Pěkná a jednoduchá ozdoba. Co 
říkáte, jdete na to?

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Valentýnský věneček

Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů

Rezidentní parkování 

Při čtení zápisníku starosty z minulého čísla, mě velice překvapilo, 
jak starosta nemá vyhrazený názor na tak důležité téma, jako je 

rezidentní parkování. Buď se jedná o politickou nerozhodnost, a nebo 
se spíše chce zbavit politické odpovědnosti, aby tak neztratil politické 
body. V zavedení rezidetního parkování nevidím žádný smysl a přínos. 
Rozhodně rezidentní parkování nevyřeší problém s parkováním v naší 
městské části, naopak by to parkování zkomplikovalo. Však se můžeme 
podívat na zkušenosti z míst, kde rezidentní parkování „funguje“. Neznám 
nikoho, kdo by si pochvaloval jeho zevedení. O zavedení rezidetního 
parkování by se dalo uvažovat pouze v případě, že by došlo k jeho za‑
vedení v okolních městských částech, tak aby se předešlo přívalu aut do 
Lískovce. Nemůžeme mít rezidetní parkování, když máme nedostatek 
parkovacích míst. Sliby, že dojde k navýšení počtu parkovacích míst, 
už slyšíme několikáte volební období a pořád se nic neděje. Navíc mi 
trošku směšné připadá, považovat pár nových parkovacích míst U hřiště 
za úspěch. Ano, každé nové parkovací místo se počítá, ale v porovnání 
s ostatními městskými částmi, kde se staví desítky parkovacích míst, zase 
ukazuje, jak naše městská část zaostává za ostatními.

Zastupitel Petr Hudlík

Svůj prostor pro příspěvky zastupitelů panu Petru Hudlíkovi poskytli 
nezařazení zastupitelé zvolení za hnutí ANO: David Růžička, Miroslav 
Plch, Michal Němeček, Pavel Šimánek.

Gourmet
Psaníčka pečená 

s láskou

V minulém zpravodaji jsem uvedl, že chceme občanům naší městské 
části předložit veškeré dostupné informace o rezidentním parkování 
a zahájit s nimi diskuzi o jeho případném zavedení. Pan zastupitel Hud‑
lík mi nyní vytýká, že vedení takové diskuze je „politická nerozhodnost“ 
a „zbavení se politické zodpovědnosti“. Sám má zřejmě jasno, nechce 
žádné rezidentní parkování. Evidentně mu ale hlavně vadí, že o tom chci 
vést debatu s veřejností. Já jsem naopak přesvědčen, že u tak zásadního 
rozhodnutí je diskuze nejen na místě, ale je dokonce nutná. Diskuze 
s občany nad věcmi veřejnými je navíc jedním ze základních principů 
demokracie. Pokud to pan Hudlík považuje za „nerozhodnost“ a „zbavení 
se politické zodpovědnosti“ svědčí to spíše něco o něm než o mně.

Vladan Krásný, starosta
(Příspěvky zastupitelů neprocházejí jazykovou korekturou.)

 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skříňky a pracovní desky na míru. Vrba 603 438 707.
 �Opravím počítač/ seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
 �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
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CÍTÍTE CO VAŘÍ SOUSED?
Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě? Pravděpodobně máte hrubé nánosy nečistot 
a mastnot v odvětrávací šachtě.

• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín

www.plicedomu.cz
Jednu šachtu Vám zkontrolujeme kamerou zadarmo. 
Chcete vidět jak Vaše šachta vypadá ?

Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie, plísně, choroboplodné 
zárodky, karcinogeny a podle WHO mohou být příčinou astmatu, 
chronických chřipek, srdečních chorob a dalších onemocnění.

milansz@plicedomu.cz | +420 601 153 200

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

Logo: 

 

Times new roman, tučná, kurzíva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FiN 
realitní a úvěrová kancelář 

Ing. Jaroslav Novotný
fin.novotny@seznam.cz
Tel.: 602 763 342

PRO EVIDOVANÉHO KLIENTA NALÉHAVĚ HLEDÁME ke 
koupi byt 2+KK až 2+1 v Brně. Nabízejícím veškeré naše služby 
zdarma, U NÁS PROVIZI NEPLATÍTE, ale my za Vás uhradíme 
poplatky na katastru i u našeho advokáta. Platba hotově.

www.facebook.com/fin.jaroslav.novotny

Zahoď pozemské starosti
a pořiď si optický internet

od netboxu

Vhodný pro 
videokonference 

a distanční výuku.

Aktivace zdarma, 
zákaznická podpora 

a servis 7 dní v týdnu.

Individuální nastavení 
příchozí a odchozí 

rychlosti internetu.

Internet od Brňáků
pro Brňáky.

Od roku 1998.

539 01 01 01 �  .netbox.cz
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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

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.

Ivo Holc
směnový mistr

Ideální Facha 
Existuje!!!

„V nejisté době, 
jistá práce”

www.hrdinouvife.cz
703 155 259

Ivo Holc
směnový mistr

„V nejisté době, 
jistá práce”

www.hrdinouvife.cz
703 155 259

Přidáš se?

Operátor montáže
25 900 Kč - 27 500 Kč

Brusič
29 000 Kč - 33 000 Kč

Přípravář lakovny
28 000 Kč - 33 000 Kč

Evropská 839, CTPark Modřice

PO - PÁ: 12 - 18 HOD
SO: 10 - 14 HOD

Bezobalový
obchod Zvaž to
Přijďte si nakoupit sušené ovoce, oříšky, různé
dobrůtky, luštěniny, mouky, kaše, octy, cereálie,
vločky, koření, oleje, mléčné výrobky, veganské
výrobky, limonády, pivo, sypané čaje, kávu, raw
tyčinky, čokoládu, semínka, těstoviny, rýži,
zeleninu, marmelády, bujóny, ovoce,
kosmetiku, mýdla, šampóny,  šetrnou drogerii,
originální dárky...v bio i nebio kvalitě

• ekologicky - bez obalu, vše na váhu a do vlastních nádob

• ekonomicky - koupíte jen tolik, kolik opravdu potřebujete

potraviny
drogerie
kosmetika

Dlouhá  3, Bohunice
pasáž u Kalinky naproti radnici 

/bezobalovyobchodbrno
www.bezobalovyobchod.cz

KDE NÁS NAJDETE?

www.rybarnajura.cz

PRODEJ ČERSTVÝCH 
SLADKOVODNÍCH RYB

Starý Lískovec směr Ostopovice, 
ul. B. Němcové

PO:  zavřeno 
ÚT:   13–17 
ST–PÁ:  9–17 

SO:  9–12 
NE:  zavřeno 

Křenová 19, Brno; tel.: 543 235 156

 PRODEJNA SPOTŘEBIČŮ

 NÁHRADNÍ DÍLY

 SERVIS

www.chladservis.cz


