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Vážení spoluobčané, původně 
jsem tyto řádky chtěl věno-

vat životu v naší městské části, ale 
nedávné běsnění tornáda na jižní 
Moravě mě přimělo soustředit se 
právě na tuto tragickou událost. 
Jako většině z vás mi není lho-
stejné, jaká živelná pohroma se 
prohnala jižní Moravou. Ten večer 
jsme sledovali oblohu nad Sta-
rým Lískovcem, kterou osvětloval 
jeden blesk za druhým. Přečkali 
jsme silnou bouřku a nikdo z nás 
si nedovedl představit, co se děje 
jen několik desítek kilometrů od 
nás a co asi zažívají lidé s postiže-
ných oblastí.

Je děsivé, že se silná bouřka bě-
hem chvíle rozzuří tak, že vám bě-
hem pár minut zcela zmizí střecha 
nad hlavou a k nepoznání promění 

i domovy vašich sousedů.
Moc mě potěšilo, kolik 

solidarity s  postiženými 
se zvedlo v celém Česku 
i  v  zahraničí. I  rada naší 
městské části hned druhý 
den schválila okamžitou finanční 
pomoc čtyřem nejpostiženějším 
obcím ve výši 20 000 korun pro 
každou z nich. Je to maximální 
částka, kterou rada mohla schválit 
bez souhlasu zastupitelstva. Tuto 
cestu jsme zvolili proto, abychom 
pomohli co nejrychleji.

Také naše zásahová Jednotka 
sboru dobrovolných hasičů nepro-
dleně vyrazila na místo a následně 
pomáhala se zvládáním této situ-
ace v Lužici.

Mnoho z vás se na radnici také 
obrátilo s  dotazy týkajícími se 

materiální podpory. Všem, 
kteří takto chcete pomoci, 
doporučuji obrátit se na ofi-
ciální organizace, které tuto 
pomoc organizují přímo na 
místě. Díky tomu mají přes-

ný přehled o tom, co konkrétně 
v danou chvíli nejvíce schází. Před 
vydáním zpravodaje, kdy jsem psal 
tyto řádky, byla největší poptávka 
po stavebním materiálu a řemesl-
nících, pro které zde bude práce 
řadu dalších týdnů a měsíců. Jinak 
se ale požadavky jistě budou pro-
měňovat a je důležité myslet na to, 
že pomoc s obnovou postižených 
obcí bude potřeba dlouhodobě.

Aktuální informace najdete 
na webu Jihomoravského kraje 
www.jmk.cz. Využít můžete také 
krajskou bezplatnou krizovou 

linku 800 129 921, na které je 
možno nabízet pomoc pro posti-
žené obce a jejich obyvatele. Svou 
nabídku pomoci můžete psát i na 
dobrovolnici@jmk.cz.

Jihomoravský kraj založil také 
veřejnou sbírku, ze které násled-
ně rozdělí pomoc potřebným. 
Pokud chcete finančně pomoci 
prostřednictvím krajské sbírky, 
údaje jsou následující – číslo 
účtu: 123-3116420297/0100, 
pro platby ze zahraničí IBAN:  
CZ34 0100 0001 2331 1642 0297, 
SWIFT: KOMBCZPP

Děkuji všem, kteří pomáháte. 
A  doufám, že se nám všem ve 
Starém Lískovci i vašim blízkým 
i všem lidem budou podobné ži-
velné pohromy vyhýbat.

Váš starosta Vladan Krásný

Zápisník starosty

VEŘEJNÁ DISKUSE
Přístavba a stavební úpravy 

Domova pro seniory Kosmonautů
20. července 2021 proběhne od 17.00 na 
nádvoří Domova pro seniory Kosmonautů 
veřejná diskuse k investičnímu záměru 
Přístavba a stavební úpravy Domovu pro 
seniory Kosmonautů

Veřejné debaty se zúčastní:

JUDr. Robert Kerndl, náměstek primátorky města Brna
Mgr. Vladan Krásný, starosta městské části Brno-Starý 
Lískovec
PaedDr. Jan Polák, CSc., vedoucí sociálního odboru 
Magistrátu města Brna
Ing. arch. Jiří Vácha, projektant
Mgr. Martin Petřík, ředitel Domova pro seniory

Všichni zájemci o aktuální informace jsou srdečně zváni.

Mgr. Martin Petřík, ředitel domova pro seniory

–– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

- závody pro předškoláky koloběžky, trojkolky 
- závody v běhu pro děti   7–10 let  400 m 
- závody v běhu pro děti 11–15 let     1 km 
- závody pro dospělé                           7 km 

online přihláška na www.staryliskovec.cz  (od 1. 9. 2021) 
e-mail přihláška na filip.zeiner@staryliskovec.cz 
na místě v den závodu od 12.00 do 13.00 hodin 
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Tramvaj do kampusu: na Osové se bude napojovat trať
Starolískovecký zpravodaj ve spolupráci s Dopravním pod-
nikem města Brna a zhotovitelským sdružením firem FIRES-
TA – Fišer a METROSTAV přináší další aktuální informace 
o průběhu stavby tramvaje z Osové do kampusu. Tentokrát 
se informace týkají obou prázdninových měsíců. Některé 
termíny dopravních omezení se budou v průběhu léta 
teprve upřesňovat.

Od 1. července dochází k důle-
žité změně dopravních ome-

zení ve Starém Lískovci. Otevřel 
se průjezd ulicemi U Penzionu/
Labská a uzavřena je naopak ulice 
Okrouhlá. Tím vznikl prostor pro 
práce potřebné k tomu, aby se 
na Osové napojila nová trať na 
stávající koleje.

Ulice Netroufalky je uzavřena 
od odbočky do nemocnice až po 
Jihlavskou. Uzavírka bude platit 
do 20. září, a to i pro MHD.

Trolejbusy končí na kruhovém 
objezdu mezi ulicemi Kamenice 
a Netroufalky, dále pokračují už 
jen autobusy.

Změní se i podoba výluky tram-
vaje, jak podrobněji popisuje při-
ložený letáček.

O prázdninách dojde také ke 
změně organizace dopravy na 
křížení ulic Jihlavská a Netroufal-
ky kvůli demontáži provizorních 
mostů. Termín demontáže ještě 
není přesně znám, bude se teprve 
upřesňovat. Aktuální informace 
najdete na webu městské části.

Na čem se nyní pracuje
Dělníci dotěžují zeminu uvnitř 

tunelu mezi penzionem pro se-
niory a budoucí novou zastávkou 
Nová Jihlavská. Současně je do-
končována izolace tunelu a pro-
bíhá zásyp zeminou.

Na tramvajové trati na Oso-
vé jsou zcela odstraněny koleje, 
překládají se zde inženýrské sítě 
a odtěžuje zemina na konečnou 
úroveň. Provádí se také základy 
opěrných zdí a nové lávky.

Probíhá demolice starých opěr-
ných zdí u zastávky Osová a na vjez-
du do tunelu. Prostor pro tyto práce 
vznikl uzavřením ulice Okrouhlé.

Upravuje se točna trolejbusů 
u  fakultní nemocnice: nejprve 
byly odstraněny dlažební kostky 
na povrchu, postupně budou vy-
měněny všechny vozovkové vrstvy 
a osazeny obrubníky budoucích 
nástupišť.

Před demontáží provizorního 
mostu pro pěší na Jihlavské bude 
zprůchodněn chodník kolem par-
koviště Fakultní nemocnice Brno.

Martin Langer, manažer 
projektu, FIRESTA‑Fišera

Zhotovitel Firesta a Metrostav 
děkují všem občanům za tole-
ranci k výstavbě a za respek-
tování stanovených průchodů 
staveništěm. Případné dotazy 
směřujte prosím na email sali-
nounakampus@dpmb.cz
Informace o uzavírkách najde-
te také na webu městské části 
https://www.stary -liskovec.cz/
cs/deni-v -mc/
Videa ze stavby najdete na 
facebookové stránce Šalinou 
na kampus.
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Městská část opět zaslala námitky k upravenému 
územnímu plánu

Mezi Brnem a Zastávkou budou jezdit autobusy

Návrh nového územního plánu ne-
zohlednil připomínky městské části 
z loňska. Zastupitelstvo městské části 
proto v červnu opět odhlasovalo, že na 
těchto požadavcích trvá. Přibyly i další 
námitky týkající se plochy pro parko-
vání u kampusu a zachování zahrádek 
u Ostopovic.

Před rokem představili zástupci města Brna, 
Odboru územního plánování a rozvoje Ma-

gistrátu města Brna a Kanceláře architekta 
města Brna návrh nového územního plánu. 
Zastupitelstvo městské části Starý Lískovec 
se tomuto důležitému dokumentu věnovalo 
na loňském červnovém zasedání. Zastupitelé 
odhlasovali pět námitek, které městská část 
chtěla do územního plánu zapracovat. Jed-
notlivé námitky byly posléze projednávány 
s městskou částí.

Na základě uplatněných připomínek a námi-
tek, stanovisek dotčených orgánů a připomínek 
městských částí byl návrh nového územního 
plánu upraven a opětovně představen veřejnos-
ti. A přesně o půlnoci v pátek 14. května 2021 
byl upravený návrh nového územního plánu 
zveřejněn. Jeho připomínkování je možné do 
29. června 2021.

Naše městská část nenalezla se zpracovateli 
územního plánu kompromis, byl zohledněn 
zájem jednotlivců v území nad zájmy městské 
části. Zastupitelstvo městské části Starý Lísko-
vec se proto upravenému návrhu územního 
plánu opět věnovalo na letošním červnovém 
zasedání. Zastupitelé odhlasovali sedm ná-
mitek, které by městská část do výsledného 
dokumentu chtěla zapracovat.

Zde najdete jejich shrnutí a vysvětlení:

Oblast ulice Dvořiště (propojení 
městské části Starý Lískovec 
a Bohunice)

Upravený návrh územního plánu i nadále po-
čítá s tím, že při ulici Dvořiště vyroste zástavba 
obytných domů s výškou 3–10 m, respektive 
9–22 m. Až za touto zástavbou je navržena 
zeleň. Městská část nesouhlasí a požaduje za-
chování současného stavu území, tj. plochy 
zeleně bez možnosti jakékoliv výstavby.

Oblast ulice Jihlavské
Při ulici Jihlavská i upravený návrh územního 

plánu počítá s prostorem pro umístění výško-
vých staveb. Městská část i nadále trvá na svém 
požadavku rozdělení této lokality na dvě plochy 
s odlišnou výškovou úrovní množné výstavby: 
v oblasti dálničního přivaděče navržení plochy 
s výškou staveb shodnou se stávající zástavbou, 
tj. 9 až 22 m a při ulici Jihlavská / Osová navržení 
plochy umožňující umístění jedné výškové 
stavby, která s protějším objektem fakultní 
nemocnice vytvoří dojem brány.

Plocha pro bydlení
Námitka vztahující se k textové části upra-

veného návrhu územního plánu, která se týká 
celého města Brna. Pokud je ve výkresové části 
uvedena plocha pro bydlení, umožňuje platný 
územní plán v dané ploše výstavbu rodinných 
i bytových domů. Městská část i nadále poža-
duje zapracování regulativu do textové části 
územního plánu, který zamezí situaci, kdy je 
ve staré zástavbě zbouraná stavba nahrazena 
bytovým domem.

Při ulici Osová, při ulici 
Elišky Přemyslovny

Upravený návrh územního plánu počítá 
s umístěním staveb komerční vybavenosti s výš-
kou stavby až 16 m. Městská část považuje za 
vhodnější upravit návrh výškové úrovně staveb 
na 3 až 7 m, který zajistí ochranu existující plo-
chy administrativy.

Albert při ulici Osové
Upravený návrh územního plánu počítá s plo-

chou komerční vybavenosti s výškou výstavby 
3 až 10 m. Městská část i nadále považuje za 
vhodnější zachování současné výškové úrov-
ně staveb, tedy 3 až 7 m. Cílem je zachování 
současné plochy pro občanskou vybavenost.

Parkovitě u Kampusu
Návrh územního plánu v roce 2020 počítal se 

zachováním stávajícího stavu, tedy. s plochou 
pro dopravu – parkovištěm. Upravený návrh 
územního plánu, který nebyl s městkou části 
projednáván, počítá s plochou komerční vy-
bavenosti s výškou staveb 9 až 22 m. Městská 
část nesouhlasí s výstavbou stavebních záměrů 
komerčního charakteru na úkor neuvážlivého 
rušení parkovacích míst.

Plocha zahrádek u Ostopovic
Návrh územního plánu nadále počítá s vy-

užitím jako zemědělská plocha. Městská část 
považuje za vhodnější, aby předmětná plocha 
odpovídala současnému způsobu užívání, tedy 
ploše zahrádek. Touto námitkou se městská 
část podpořila námitku k územnímu plánu 
vlastníka pozemku v ploše dotčené navrho-
vanou změnou.

Zuzana Šrámková

Na stavbě elektrizace trati 
Brno -Zastávka skončí v pátek 

2. července po několika měsících 
výluka mezi Brnem a Střelicemi. 
Zároveň začíná přibližně tříměsíční 
výluka železniční stanice Střelice 
a kolejí na Tetčice a na Moravské 
Bránice. Během této tříměsíční 
výluky bude provoz osobních 
vlaků mezi Brnem a Zastávkou 
kompletně nahrazen autobuso-
vou dopravou.

„Během této doby budou obě 
koleje mezi Brnem a Střelicemi 
elektrifikovány a budou probíhat 
dokončující práce na železniční 
zastávce Starý Lískovec a podcho-
du, který zde byl nově vybudován. 

Na podzim letošního roku bude-
me dokončovat práce v okolí trati 
a opravovat komunikace. Opravy 
komunikací mohou pokračovat 
ještě začátkem roku 2022, a to 

v závislosti na klimatických pod-
mínkách,“ uvedl projektový ma-
nažer společnosti Skanska Ondřej 
Zedník.

Provoz na trati bude obnoven 

20. září, kdy zároveň skončí vý-
luka 1., 2. a 3. koleje v železniční 
stanici Střelice. Správa železnic, 
státní organizace koná kroky, aby 
mohla být zastávka Starý Lískovec 
obsluhována osobní vlakovou do-
pravou dle nového grafikonu od 
12. prosince 2021.

Petra Havrlantová; Skanska, a. s.

Okolnosti budoucího zprovoz-
nění zastávky ve Starém Lískov-
ci byly podrobně popsány loni 
v říjnovém čísle zpravodaje. Ten 
je nyní dostupný na webových 
stránkách městské části.
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Den dětí na ZŠ Labská Za krásou a tajemstvími 
Moravského krasuNa naší škole se již stalo 

tradicí oslavit Den dětí. Ne 
jinak tomu bylo i letos, kdy 
je situace kvůli pandemii 
velmi složitá a jiná. 

O to více jsme se domnívali, že 
bychom měli dětem udělat 

radost, rozhodně byl pro ně tento 
školní rok náročnější než ty předešlé.

V minulosti jsme dětem zajiš-
ťovali trdelníky, cukrovou vatu, 
čokoládovou fontánu a ze všeho 
nejvíce zvítězila zmrzlina. Proto 
jsme se obrátili na firmu Adria 
Gold, která velmi dobrou zmrzlinu 
vyrábí, byli u nás již po několikáté.

Brzy ráno, kdy jsme se probudili 
do nádherného dne plného slu-
níčka, k nám firma přivezla nejen 
zmrzlinu, ale i mrazící prodejní pult 
včetně reklamních předmětů, kte-
rými krásně vyzdobili letní terasu 
u školní jídelny. Děti v jednotlivých 
třídách hrály různé hry a postup-
ně byly zvány žákyněmi vyššího 
stupně k „překvapení“ ke Dni dětí. 
U mrazícího pultu se potkávaly na 
jedné straně děti s rozzářenýma 

očima a na druhé straně majite-
lé výše uvedené firmy s úsměvy 
na tváři jim podávající kornoutky 
plné mražené „dobrůtky“. Děti se 
neobávaly říct si o přídavek jako 
ve školní jídelně a jelikož jsme měli 
zmrzliny dostatek, byly vyslyšeni.

Uspokojeny byly také děti, které 
mají nějaká dietní omezení, jeli-
kož vaříme dietní stravu a máme 
k tomu odborně zdatný personál.

Díky skvělé koordinaci děvčat, 
která zvládala organizaci příchodů 
a odchodů jednotlivých tříd jako 
zkušené manažerky, jsme stihli 
vydat zmrzlinu celé škole ještě do 
oběda. V jídelně pak na děti čekaly 
jejich tolik oblíbené kuřecí stripsy. 
Jsme sice zdravá školní jídelna, 
která polotovary nepoužívá, ale 
i v běžném životě děláváme kom-
promisy, pokud chceme udělat 
někomu radost.

Pevně věříme, že se nám to i pro 
tentokrát povedlo, spokojené vý-
razy v obličeji našich žáků jsou pro 
nás odměnou.

Mgr. Ivana Kleinová, 
vedoucí školní jídelny ZŠ Labská

Ať jsou omezení jakákoliv, pří-
roda má otevřeno! Vydejte 

se v horkém létě zchladit do skal 
a bující zeleně Moravského krasu. 
Lipka – pracoviště Rychta připra-
vila jednodenní prázdninové ex-
kurze pro rodiny s dětmi i zvídavé 
dospělé zaměřené na poznávání 
krás a tajemství zajímavých koutů 
v blízkosti Brna.

Na exkurzích stráví účastníci 
přibližně pět hodin poznáváním 
přírody. Dospělí se můžou těšit 
na naučné exkurze zaměřené na 
hlubší poznávání místa. Nakouk-
nou do unikátního krasového 
Josefovského údolí, u propadání 
Říčky zase zabrousí do tajů botani-
ky a historie. Při návštěvě Ostrova 
u Macochy popřemýšlí, jak lidé 
působí na krasovou krajinu, jak 
ona na oplátku ovlivňuje jejich 
životy a proč tam nemá smysl ko-
pat studny.

Ve skalách a  hlubokých jes-
kyních u Holštejna čeká rodiny 
s menšími dětmi hledání pokladu. 

Při srpnovém vodnickém pátrání 
budou objevovat nejen taje rost-
lin a živočichů rybníků, ale vyřeší 
i malou vodnickou záhadu. Puto-
vání s pračlovíčkem prozradí, kam 
v krasu mizí voda a čím v přírodě 
zahnat hlad. Všechny exkurze na-
jdete na lipka.cz/rychta -kalendar-
-akci.

Komu by přírodovědně zamě-
řené výletování nestačilo, může si 
přímo v Brně zahrát dobrodružnou 
venkovní online hru zaměřenou 
na objevování světa hmyzu, která 
bude aktivní až do podzimu (lip-
ka.cz/zahmyzem) nebo se zkusit 
last -minute přihlásit na některý 
z letních táborů.

Zuzana Slámová, Lipka
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Knihovna funguje i v létě!

Vybraná sběrná střediska odpadu v Brně odebírají 
staré pneumatiky zdarma 

Univerzita třetího věku MU neztrácí dech

Milí čtenáři a příznivci knihov-
ny, těšíme se na vás i v let-

ních měsících, doba dovolených 
se blíží a co může být lepšího než 
odpočinek s pěknou knihou?

Jsme zde pro vás v  červenci 
a v srpnu v pondělí a ve čtvrtek 
vždy od 10 do 12 a  od 13 do 
18  hodin. Na vypůjčení a  pře-
čtení čekají detektivky, thrillery, 
historické a společenské romá-
ny, cestopisy, dětské knížky, a to 
od českých i zahraničních auto-
rů a také mnoho dalšího: hračky 
a stolní hry k vypůjčení, časopisy, 
CD s mluveným slovem, letní kvíz 
pro školáky o ceny i výstava foto-
grafií ze života pobočky. Nejmenší 
děti s rodiči zveme na znovuob-

novená Čteníčka, 8. 7. v 16. 30 na 
Prázdninové pohádky a na samém 
konci prázdnin 30. 8. v 16.30 na 
čtení z knížky Jakub a Jáchym. Léto 
ale teprve začíná a prázdniny jsou 
před námi, takže dětem a dospě-
lým přejeme, ať tento čas prožijí 
co nejpříjemněji, ve zdraví, klidu 
a pohodě.

Veronika Bednářová
KJM Brno, pobočka 

Starý Lískovec, Kurská 1

Od začátku června mohou Br-
ňané celkem na dvaceti šesti 

sběrných střediscích odevzdávat 
použité pneumatiky. Tato služba 
je nově zdarma a týká se jak pne-
umatik s diskem, tak i bez disku. 
Doposud bylo možné odevzdat 
staré pneumatiky pouze na čtrnác-
ti střediscích a služba byla zpoplat-
něna částkou 55 Kč za pneumatiku 

s diskem a 30 Kč za pneumatiku 
bez disku.

Sběrných středisek odpadu, kte-
rá odebírají nepotřebné pneuma-
tiky zdarma je prozatím dvacet 
šest. Město při jejich výběru zo-
hledňovalo dostatečnou kapacitu 
středisek, které umožní najednou 
skladovat až 50 kusů pneumatik.

SAKO Brno

Je tomu již více než rok, co přednáškové sály Masarykovy 
univerzity zavřely své brány a celý svět zahalily roušky 
a respirátory. Vzdělávání seniorů na Univerzitě třetího věku 
MU však volně dýchá dál. Jen probíhá na místě, jenž je pro 
nás i pro naše účastníky velikou výzvou – v online prostoru.

U3V MU se však této výzvy cho-
pila se ctí a posluchači aktuál-

ně sledují zpoza obrazovek svých 
počítačů přednášky dlouhodo-
bých, krátkodobých tematických 
i jazykových kurzů. Výuka probíhá 
na uživatelsky velmi jednoduché 
platformě YouTube, nebo v apli-
kaci Microsoft Teams, jež nabízí 
i možnost interakce a vstupu do 
diskuze s vyučujícími. Snažíme se, 
aby byla výuka po technické strán-
ce co nejjednodušší, poskytujeme 
proto posluchačům po celou dobu 
trvání kurzů podrobné návody 
i telefonickou podporu. Přestože 

bychom návrat k prezenčnímu re-
žimu velice uvítali, s online výukou 
máme již bohaté zkušenosti, jež 
chceme i nadále rozvíjet a postarat 
se, aby byli naši posluchači maxi-
málně spokojeni.

I pro akademický rok 2021/2022, 
který zahájíme v říjnu, jsme při-
pravili několik dlouhodobých 
kurzů. Bude možné přihlásit se 
například do tříletého cyklu Vše-
obecně zaměřeného kurzu, který 
je připravován ve spolupráci se 
všemi fakultami MU a skvěle se 
hodí pro zájemce o všeobecný pře-
hled. Kurz je zakončen slavnostní 

promocí, během níž posluchači 
obdrží osvědčení o absolvování 
kurzu.

Tříletý je také zbrusu nový cyk-
lus přednášek s názvem Umělecká 
díla a podoby jejich umělecko-
historického vysvětlení, jehož té-
matem budou umělecká díla od 
raného novověku po současnost. 
Kurz navazuje na úspěšné cykly 
ve spolupráci se Seminářem dějin 
umění FF MU a je taktéž zakončen 
slavnostní promocí. Nabízíme ale 
také jednoleté kurzy, mezi které 
patří Kulturní dědictví a památ-
kové péče na Moravě, jejž pořá-
dáme ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem, a také kurz 
Univerzita třetího věku a Moravské 
zemské muzeum.

Výuka probíhá zpravidla jednou 
za 14 dní v období od října do květ-

na. Pro posluchače přihlášené do 
dlouhodobých kurzů čeká během 
akademického roku i široký výběr 
kurzů krátkodobých s nejrůznější 
tematikou, například astronomii, 
genealogii, kybernetickou bez-
pečnost nebo kurz o Jižní Americe 
a mnoho dalších. Nudit se u nás 
tedy rozhodně nebudete!

Vzdělávání na U3V MU je bez-
platné, uhradit je nutné pouze 
jednorázové zápisné, které pro 
celý akademický rok činí 800 Kč. 
Přihlášky ke studiu budeme přijí-
mat od 1. 9. 2021. Bližší informace 
o přihlašování naleznete na webo-
vých stránkách www.u3v.muni.
cz, kde v brzké době upřesníme, 
zda bude přihlašování, a i samot-
ná výuka, probíhat prezenční či 
elektronickou formou.

Kolektiv U3V

Seznam sběrných středisek 
odpadu, kde lze odevzdat sta-
ré pneumatiky s diskem a bez 
disku:

 
Bohunice: Ukrajinská,
Brno -jih: Košuličova,
Brno -sever: Bieblova,
Brno -sever: Dusíkova,
Brno -sever: Jana Svobody,
Brno -sever: Okružní,
Brno -střed: Plynárenská,
Brno -střed: Veveří,
Brno -střed: Vídeňská,
Bystrc: Páteřní,
Bystrc: U Zoo,

Černovice: Mírová,
Chrlice: Zámecká,
Jehnice: Plástky,
Líšeň: Josefy Faimonové,
Medlánky: Rysova,
Nový Lískovec: Oblá,
Ořešín: Drozdí,
Slatina: Mikulčická,
Starý Lískovec: Vltavská,
Tuřany: Malínská,
Tuřany: Sladovnická,
Útěchov: Adamovská,
Žabovřesky: Korejská,
Žabovřesky: Sochorova,
Žebětín: Pod Kopcem,
Židenice: Lazaretní
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Zapojte se do soutěže o prak tické dárky a odpo-
vězte na soutěžní otázku.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 5:
Průtokové plynové ohřívače vody (karmy) nám v našich 
domácnostech mohou život zpříjemnit, ale mohou nás 
také o život připravit. Víte, jak včas odhalit nebezpečí 
otravy, které nám hrozí a jak mu předejít?

Odpověď zašlete do 14 dnů na Preventivně informační 
oddělení Městské policie Brno na adresu: Luboslav.fiala@
mpb.cz. Správné odpovědi budou slosovány a výherci 
informováni o výhře a způsobu jejího předání. Vyhrát 
můžete praktické dárky pro údržbu bytu, knížku příběhů 
TŘETÍ STRANA BARIKÁDY, a užitečnou brožurku ZÁKLADNÍ 
DOPORUČENÍ pro bezpečné bydlení. 
Správné odpovědi na soutěžní otázku najdete v příštím 
čísle zpravodaje, nebo na webových stránkách Městské 
policie Brno: https://www.mpb.cz/doma‑neni‑nuda/pro‑
‑seniory/

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Při výběru skleněné výplně přihlížíme i k prioritám zabez-

pečení proti: 
• Poranění - snížené nebo žádné riziko zranění při rozbití skla.
• Vloupání - odolnost proti rozbití a následného vytvoření 

otvoru ve skle (požadují pojišťovny).
• Vandalizmu – odolnost proti poškození i rozbití a násled-

nému vytvoření otvoru ve skle.
Propadnutí – zábradelní funkce, kde hrozí riziko pádu do 

volného prostoru.
Třídy bezpečnosti skla vyjadřují odolnost proti prohození 

předmětem a násilnému vniknutí. Pro rodinné domy a byty, 
se doporučují třídy bezpečnosti P1A až P4A.

STAROLÍSKOVECKÝ ZPRAVODAJ • Vydává Statutární město Brno, MČ Starý Lískovec, Oderská 4 • 10–12 vydání ročně • IČO 4499278509 • Tel.: 547 139 211 •Registro-
váno pod číslem MK ČR E12 092 • Editor: Zuzana Šrámková • Den vydání 9. 7. 2021 • Datum uzávěrky dalšího čísla: 23. 8. 2021 • Datum vydání dalšího čísla: 3. 9. 2021 
• Příspěvky zasílejte na e-mail: noviny@staryliskovec.cz • Redakce si vyhra zuje právo příspěvky krátit a jinak upravovat • Určeno obyvatelům MČ Brno-Starý Lískovec • 
Zdarma • Náklad 6 300 ks • Tisk a inzerce: Tomáš Psota, tel.: 774 458 060, e-mail: inzerce@zpravodajebrno.cz

Inzerce
 � Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Pora-
denství, návrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551, mob.: 
704 458 187, email: info@tzbcentrum.cz; www.tzbcentrum.cz

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

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

 � ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněného nábytku a matrací, ÚKLID 
DOMÁCNOSTI, MYTÍ OKEN (včetně případného sundání 
a pověšení záclon), ŽEHLENÍ a jiné drobné práce v domác-
nosti… 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 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.

 � Vodoinstalatér, tel.: 602 861 402.

 � SERVIS POČÍTAČŮ a NOTEBOOKŮ, tel. 608 880 107.

Nákyp je díky tvarohu krásně 
šťavnatý, navíc úžasně pro-

voněný jahodami. Může být ke 
snídani, jako sladký hlavní chod 
nebo dezert. Potřebujete jen ně-
kolik ingrediencí a příprava je tak 
snadná, že vám mohou pomoct 
i vaše malé děti. Čerstvý, mírně 
teplý chutná nejlépe. Pokud vám 
přece jen kousek zůstane, můžete 
ho přikrytý folií uchovat v ledničce 
1–2 dny.

Ingredience: na dvě ½ l zapéka-
cí misky: 350 g jahod, 1 polévková 
lžíce cukru na jahody, 85 g cukru, 
máslo na vymazání misek, 2 vejce 
M, 500 g tučného tvarohu, 1 sáček 
vanilkového cukru, špetku soli, 
70 g dětské krupičky, práškový 
cukr na posypání.

Příprava: snadná, čas 75 minut.
1. Jahody umyjte, očistěte, na-

krájejte na kousky a posypte lžící 
cukru. Předehřejte troubu (elek-
trická: 175 °C / horkovzdušná: 
150 °C). Vymažte máslem zapé-
kací misky.

2. Oddělte žloutky a bílky. Smí-
chejte žloutky s tvarohem, s 85 g 
cukru, přidejte vanilkový cukr, 
1 špetku soli a dětskou krupici. 
Vmíchejte asi polovinu jahod do 
tvarohového těsta. Ušlehejte bílky 
a opatrně je vmíchejte. Naplňte 
těstem zapékací misky. Pečte 
v horké troubě 50–60 minut.

3. Nákyp vyndejte z  trouby 
a  trošku poprašte práškovým 
cukrem. Podávejte se zbývajícími 
jahodami.

Určitě nákyp vyzkoušejte! Přeji 
pohodové léto.

Taťana Absolínová

Konečně tu jsou prázdniny a s nimi spousta 
volna, her a zábavy. Teď je hřiště v našem 

vnitrobloku maximálně využité a já chci děti 
na hřišti překvapit novou hrou.

Doma máme spoustu nevyužitých plecho-
vek od cereálií. Jsou tak pěkné, že je škoda 
je vyhodit. Tak jsem je recyklovala na dětský 
bowling. Samozřejmě jsem je nepoužila tak 
jak jsou.

Povrch jsem dozdobila zbytky barevných 
tapet. Můžete použít i barevné a dárkové pa-
píry a třeba i pestré lepící pásky. Zdobení 
plechovek je opravdu zábavné.

Co potřebujete: 6 plechovek stejné velikosti, 
lepidlo, nůžky, tužku, barevné papíry, 3 míčky

Jak na to:
1. Vyprázdněte plechovky a ujistěte se, že na 

nich nejsou ostré hrany.
2. Poté je omyjte a odstraňte štítky.
3. Teď vaše kreativita nemá žádné hranice. 

Můžete plechovky polepit dárkovým balicím 
papírem nebo tapetou.

4. Naměřte si přesně výšku a obvod plechovky. 
Podle rozměrů ustřihněte velikost barevné-
ho přebalu.

5. Natřete plechovky lepidlem a začněte pře-
bal lepit kolem horního okraje plechovky. 
Získáte tak pěkně rovný okraj. Vše uhlaďte, 
nechte přebal uschnout. Máte hotovo!
Jak se hraje:

1. Vyznačte křídou čáru, od které bude hráč 
házet.

2. Každý hráč hází tři míčky, jeden po druhém 
a po každém hodu se spočítá, kolik plecho-
vek shodil. Hráč, který dokázal po třech 
hodech převrátit nejvíce plechovek, vyhrál.

3. Můžete zvýšit úroveň obtížnosti hry zvýše-
ním vzdálenosti čáry nebo snížením počtu 
hozených míčků. Je také zábavné nechat 
hráče házet pouze levou rukou.
Užijte si letních her.

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Dětský bowling

Gourmet
Tvarohový nákyp 

s jahodami

Moje bezpečná adresa – 
soutěž pro vás



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.czPrázdniny 2021 7

40 % SLEVA NA OBRUBY
20 % SLEVA

NA MULTIFOKÁLNÍ ČOČKY
20 % SLEVA

NA SLUNEČNÍ BRÝLE

MĚŘENÍ ZRAKU ZDARMA

OČNÍ OPTIKA GEMINI
Netroufalky 838, Brno - Bohunice

703 189 035

WWW.GEMINIOPTIKA.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.
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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

� husaliskovec

Sháníme menší 
dům nebo chatu, 

chalupu 
v lokalitě okres Třebíč, 
Náměšť nad Oslavou.

SMS: 776 129 999.

Nízkonákladová realitka.

BRNĚNSKÁ
MUZEJNÍ NOC

SO 7/8 2021

BRNO MUSEUM
NIGHT 2021

brnenskamuzejninoc.cz


