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Oznámení o době a místě konání voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Starosta městské části Brno ‑Starý Lískovec 
podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách 
do Parlamentu České republiky a o změně a do‑
plnění některých zákonů ve znění pozdějších 
předpisů oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky se uskuteční ve dnech
8. října 2021 hod 14.00 do 22.00 hod. a
9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hod.
• ve volebním okrsku č. 22001 volební míst‑
nost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10. Ulice: Miku‑
láškovo náměstí; Osová; Palachovo náměstí; 
U Penzionu
• ve volebním okrsku č. 22002 volební míst‑
nost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10. Ulice: Čermáko‑
va; Elišky Přemyslovny; Máchalova; Pod Školou; 
Svah; Šoustalova; U Leskavy
• ve volebním okrsku č. 22003 volební míst‑
nost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10. Ulice: ulice 
Kosmonautů 1–9 lichá; U Pošty
• ve volebním okrsku č. 22004 volební míst‑
nost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10. Ulice: Herma‑
nnova; Klobásova; Kroupova 2–40; Malešovská; 
Malostranská; Martina Ševčíka; Příčky; Pšikalo‑
va; Točná; ulice Kosmonautů 11–15
• ve volebním okrsku č. 22005 volební míst‑
nost: ZŠ Bosonožská 9. Ulice: Jemelkova 1–8, 
10–18 sudá; Karpatská; Kroupova 42–108; 

U Hřiště 1, 7, 2–22 sudá; ulice Kosmonautů 2, 
17–23; Valašská
• ve volebním okrsku č. 22006 volební míst‑
nost: ZŠ Bosonožská 9. Ulice: Bosonožská 1–11; 
Sevastopolská
• ve volebním okrsku č. 22007 volební míst‑
nost: ZŠ Bosonožská 9. Ulice: Bosonožská 13–17; 
Irkutská; Krymská 3–15
• ve volebním okrsku č. 22008 volební míst‑
nost: ZŠ Bosonožská 9. Ulice: Jemelkova 9–17 
lichá, 20‑79; Krymská 1; Kurská; Kyjevská
• ve volebním okrsku č. 22009 volební míst‑
nost: ZŠ Labská 27. Ulice: Oderská; Vltavská 
5–13 lichá; Vltavská 2–8 sudá
• ve volebním okrsku č. 22010 volební míst‑
nost: ZŠ Labská 27. Ulice: Dunajská 1–25; U Hři‑
ště 9–13 lichá; Vltavská 1,3
• ve volebním okrsku č. 22011 volební míst‑
nost: ZŠ Labská 27. Ulice: Dunajská 27–45; 
Labská 31–37; U Hřiště 15, 17
• ve volebním okrsku č. 22012 volební míst‑
nost: ZŠ Labská 27. Ulice: Labská 1–29; Vltavská 
15–21 lichá
2. Právo volit v městské části Brno ‑Starý Lísko‑
vec do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky má státní občan České republiky, 
který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 
nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu 

v této městské části. Voliči bude umožněno hla‑
sování poté, co prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky (platným občanským 
průkazem, cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky).
3. Každému voliči budou dodány na adresu 
trvalého pobytu nejpozději 5. října 2021 (úte‑
rý) hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
4. Volič může ze závažných, zejména zdravot‑
ních důvodů požádat úřad městské části a v den 
hlasování okrskovou komisi, aby mohl hlasovat 
mimo hlasovací místnost.
5. Voliči, který nebude moci volit ve volebním 
okrsku, v  jehož stálém seznamu je zapsán, 
vydá Úřad městské části Brno ‑Starý Lískovec na 
základě písemné žádosti opatřené ověřeným 
podpisem voliče, jež bude doručena nejpozději 
1. října 2021 (pátek), voličský průkaz. Žádost 
může být zaslána i v elektronické podobě pro‑
střednictvím vlastní datové schránky voliče. 
Volič může o voličský průkaz požádat i osobně 
nejpozději do 16. hod. dne 6. října 2021 (středa). 
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb 
v jakémkoli volebním okrsku.

Mgr. Vladan Krásný
starosta MČ Brno ‑Starý Lískovec

Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky se 

budou konat v pátek 8. října 2021 
od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 
9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hod.

Voličem je státní občan České 
republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Volič po příchodu do voleb‑
ní místnosti prokáže okrskové 
volební komisi svou totožnost 
a státní občanství České republi‑
ky platným občanským průkazem, 
nebo platným cestovním, diplo‑
matickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním 
průkazem. Neprokáže li volič svou 
totožnost a státní občanství ČR 
potřebnými doklady, nebude mu 
hlasování umožněno.

Voliče, který není zapsán ve vý‑
pisu ze stálého seznamu voličů 
a prokáže své právo hlasovat ve 
volebním okrsku (trvalé bydliště 
v územním obvodu, pro který je 
volební okrsek zřízen), okrsková 
volební komise dopíše do výpisu 
ze stálého seznamu voličů doda‑

tečně a umožní mu hlasování.
Hlasovací lístky budou voličům 

dodány nejpozději v úterý 5. říj‑
na 2021.

Voličské průkazy
Volič, který nebude moci volit 

v okrsku, kam podle trvalého by‑
dliště přísluší, může, je li občanem 
s trvalým bydlištěm v městské části 
Brno Starý Lískovec, požádat Úřad 
městské části Brno Starý Lískovec, 
Oderská 4, Brno o vydání voličské‑
ho průkazu. Voličský průkaz pak 
opravňuje voliče ve dnech voleb 
do Poslanecké sněmovny Parla‑
mentu ČR k hlasování v jakémkoliv 
volebním okrsku na území České 
republiky i v jakémkoliv zvláštním 
volebním okrsku v zahraničí.

O vydání voličského průkazu 
může volič požádat na úřadě 
městské části osobně do okamžiku 
uzavření stálého seznamu voličů, 
tj. do 6. října 2021 do 16.00 ho‑
din. Volič prokáže svou totožnost 
a uvede veškeré potřebné údaje.

Pověření pracovníci úřadu 

městské části smí voličský průkaz 
předat osobně voliči nebo osobě, 
která se prokáže plnou mocí s ově‑
řeným podpisem voliče, nejdříve 
23. září 2021. Voličský průkaz je 
také možné zaslat poštou na ad‑
resu, kterou volič uvede.

O vydání voličského průkazu je 
také možno požádat písemným 
podáním, v tom případě musí být 
žádost úřadu doručena nejpozději 
1. října 2021. V žádosti je třeba 
uvést jméno, příjmení, datum 
narození, místo trvalého pobytu 
voliče a datum podání žádosti. 
Dále volič uvede, zda voličský prů‑
kaz vyzvedne na úřadě osobně, 
případně připojí adresu, kam má 
být voličský průkaz zaslán. Podpis 
voliče na žádosti musí být úřed‑
ně ověřen. Ověření podpisu na 
úřadě městské části je pro účely 
voleb osvobozeno od správního 
poplatku. Další formou písemné 
žádosti je žádost v elektronické 
podobě podepsaná uznávaným 
elektronickým podpisem voliče 
a dále žádost zaslaná prostřed‑

nictvím vlastní soukromé datové 
schránky voliče.

Volič, který se dostavil do vo‑
lební místnosti s voličským prů‑
kazem, je povinen po prokázání 
totožnosti a státního občanství 
ČR tento průkaz okrskové volební 
komisi odevzdat.

Volba mimo volební 
místnost

Volič bude mít opět možnost 
požádat úřad městské části ze zá‑
važných, zejména zdravotních dů‑
vodů, aby mohl volit mimo volební 
místnost, pouze však v územním 
obvodu volebního okrsku, pro kte‑
rý byla okrsková volební komise 
zřízena. Komise pak vyšle v do‑
‑hodnutém čase k voliči své členy 
s přenosnou volební schránkou.

Další informace o  volbách, 
např. o vydání voličského průkazu 
nebo o provedení volby do přenos‑
né volební schránky získáte na tel. 
číslech 547 139 245 (724 573 421), 
547 139 242 (605 115 323), 
547 139 243 (602 115 322).
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Vážení a milí spoluobčané, když 
píšu tento příspěvek do na‑

šeho zpravodaje, je právě 1. září. 
A to je významné datum v životě 
všech školáků, zvláště pak těch, 
kteří jdou do školy poprvé. I pro 
rodiče prvňáčků je toto datum 
zlomové, protože z toho malého 
človíčka, kterého před krátkým 
časem přivedli na svět, je ze dne na 
den školák. A to už je něco.

Měl jsem dnes možnost 
vítat prvňáčky v  našich 
základních školách. Je to 
vždy velmi krásná chvíle, 
kdy mohu pozorovat nad‑
šení v očích malých dětí 
a také trochu strach z toho, co je 
čeká, a jakési rozechvění v očích 
jejich rodičů a prarodičů, kteří své 
děti první den do školy doprovází. 
Moc bych přál všem dětem, aby 

Ze zápisníku místostarosty

Zahájení školního roku na ZŠ Labská a ZŠ Bosonožská

v prvé řadě mohly do ško‑
ly chodit, aby se už nikdy 
neopakovala situace, kdy 
kvůli nějaké pandemii, 
budou školy pro všechny 
školou povinné zavřené. 

Přeji všem, aby tato situace už ni‑
kdy nenastala a abychom všichni 
mohli volně dýchat a užívat všeho, 
co nám život přináší. Dále bych 
chtěl všem žákům popřát hod‑
ně odvahy. Bez té totiž nikdo nic 
nedokáže. Strach má velké oči 
a svazuje ruce i rozum. Takže se 
ničeho nebojte a cokoli budete 
chtít v životě dokázat, s velkou 
odvahou určitě dokážete.

Všem rodičům bych chtěl po‑
přát hodně trpělivosti, kterou bu‑
dete se svými dětmi potřebovat. 
Při vítání občánků říkáme rodičům 
jednu důležitou věc: „Když se vaše 
dítě bude něčeho bát, chyťte jej 
za ruku a dejte mu pocit bezpečí.“ 
Myslím si, že toto platí nejen pro 
ta malá miminka, která vítáme 
do života, ale platí to pro všech‑

ny děti a jejich rodiče v každém 
věku. Takže budou ‑li se vaše děti 
něčeho bát, stůjte stále při nich 
a dávejte jim pocit bezpečí. Dejte 
jim pocítit to, že je máte rádi, i když 
jim něco nepůjde. Podporujte své 
děti v tom, v čem jsou dobré, a po‑
máhejte jim prosím, v tom, co jim 
jde trochu méně.

Chtěl bych se ještě obrátit na 
všechny učitele a všechny zaměst‑
nance škol. Vaše role je v životech 
našich dětí naprosto nezastupitel‑
ná. Jste to vy, kdo předává dětem 
všechny možné znalosti a vědo‑
mosti. Buďte pro všechny žáky ne‑
vyčerpatelnými studnicemi všeho 
toho, co budou v životě potřebo‑
vat. Přeji vám hodně trpělivosti 
ve vaší práci a věřte tomu, že to, 
co do dětí vložíte, se v budoucnu 
mnohonásobně vrátí. Vaší práce 
si nesmírně vážím.

Přeji všem krásné dny nadcháze‑
jícího podzimu, co nejméně ome‑
zení a co nejvíce svobody.

Váš místostarosta Jiří Dvořáček
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Výluka mezi Brnem a Střelicemi skončí k 20. září

Stavba tramvaje si v létě vyžádala masivní výluky

Projekt Elektrizace trati Brno –
Zastávka u Brna, 1. etapa běží 

naplno. „Během prázdninových 
měsíců jsme instalovali trakční 
vedení na obou traťových kole‑
jích. Dokončují se práce na novém 
podchodu ve Starém Lískovci, kde 
byl proveden protiskluzový nástřik 
rampy pro větší bezpečnost ces‑

tujících. Ve zbytku trati dokonču‑
jeme práce na nástupištích, tedy 
i na nástupišti ve Starém Lískovci,“ 
uvedl projektový manažer Ondřej 
Zedník.

Největší objem prací se nyní 
odehrává v  železniční stanici 
Střelice, kde je výluka jak v želez‑
niční stanici, tak v koleji na Tetčice 

a Moravské Bránice. Výluka skončí 
k 20. září, kdy bude plně obnoven 
provoz na obou traťových kolejích, 
tedy i zastávkách Troubsko a Stře‑
lice dolní a na první, druhé a třetí 
staniční koleji v železniční stanici 
Střelice. Do 29. října budou pak 
ve výluce probíhat pouze dokon‑
čovací práce na ostatních kolejích 

v železniční stanici Střelice. Právě 
k tomuto datu skončí výlukové 
práce na celé stavbě.

Od konce října po zbytek roku 
a na jaře 2022 budou probíhat 
pouze opravy komunikací a do‑
končovací práce.

Petra Havrlantová, Skanska, a. s.

Starolískovecký zpravodaj 
ve spolupráci s  Doprav‑
ním podnikem města Brna 
a zhotovitelským sdruže‑
ním firem FIRESTA – Fišer 
a METROSTAV přináší další 
aktuální informace o průbě‑
hu stavby tramvaje z Osové 
do kampusu. Tentokrát pře‑
devším o tom, co umožnily 
letní výluky MHD.

Hlavní práce nyní probíhají 
v místech dvou dopravních 

uzlů – na začátku nové trati a na 
konci.

První uzel je současná tram‑
vajová trať přes zastávku Osová. 
„Máme za sebou většinu zemních 
prací, položili jsme několik set me‑
trů nových kolejí, osadili výhyb‑
ku do tunelu, vystavěli betonové 
opěrné zdi kvůli zahloubení staré 
trati a namontovali nad nimi no‑
vou lávku pro pěší od polikliniky 
ke kotelně. Budou zde nová nástu‑
piště, chodníky, výtahy a schodi‑
ště a spousty dalších stavebních 
objektů, které jsou schované 
pod zemí a slouží k bezpečnému 
a pohodlnému provozování trati,“ 
popisuje manažer projektu Martin 
Langer.

Druhý dopravní uzel je u bo‑
hunické nemocnice. „Zde jsme 
výrazně změnili vedení dopravy. 
Nově se autem na parkoviště u ne‑
mocnice dostanete přes původní 
trolejbusovou točnu, do které se 
vjíždí přímo od podjezdu pod 
Campus square. Celý terminál již 
dostává plánované obrysy, máme 
hotové veškeré objekty schova‑
né v zemi, vodovody, kanalizace, 
vpusti, přípojky, sdělovací a silno‑
proudé vedení, napájení veřejné‑
ho osvětlení a další, betonují se 
cementobetonové kryty trolejbu‑
sových zálivů, pokládají se nové 
vozovkové vrstvy všech komuni‑
kací a celou lokalitu připravujeme 
na brzké spuštění do provozu,“ 
vysvětluje Martin Langer.

Všechny tyto práce si vyžádaly 
nejmasivnější dopravní omezení. 

Vše bylo nutné stihnout během 
letních měsíců, kdy je doprava 
přece jen o něco klidnější než ve 
školním roce. Dopravní omezení 
byla i tak velice nepříjemná.

Další podobně rozsáhlé výluky 
se však již nechystají, do konce 
stavby se počítá jen s lokálními 
krátkodobými uzavírkami a vý‑
lukami. Pracovat se bude hlavně 
uvnitř tunelu a uvnitř ohraniče‑
ných stavenišť.

Nyní na začátku září uleví do‑
pravě alespoň několik drobností. 
„Jedná se zejména o ulici Jihlav‑
skou, pod kterou je již dokončen 
tunel. Díky tomu bylo možné de‑
montovat všechny tři provizorní 
mosty, navazující odvodnění ulice 
a její osvětlení. Jsou také hotové 
chodníky na ulici U Penzionu, díky 
kterým zmizí provizorní obchůzí 

trasa přes staveniště,“ doplňuje 
Martin Langer.

Kromě výše uvedených prací, 
které jsou všem na očích, pokračují 
i práce v tunelu. Pracuje se uvnitř, 
tak vně, na obou portálech, na 
zásypech, na založení zastřešení 
podzemní stanice a podobně.

Na konci září je v plánu uvedení 
obou nově upravených doprav‑
ních uzlů do provozu. Na Osovou 
by se měly vrátit tramvaje na nově 
zbudovanou zastávku Osová, ke 
kampusu by měly začít jezdit tro‑
lejbusy.

Martin Langer, 
manažer projektu, FIRESTA‑Fišer

Zuzana Šrámková

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.

Uklízejte častěji bláto ze silnice, prosí často radnice i obyvatelé. Ma‑
nažer projektu Martin Lagner k tomu říká: „Snažíme se vyvážet hlínu 
v suchých dnech, kdy se vozovka špiní méně. Technika na staveništi 
ale musí pracovat bez ohledu na počasí. V obdobích častých dešťů 
či v sychravé zimě je to neustálý problém. Loni pršelo nadprůměrně, 
letos je to podobné. Pracujeme navíc v oblasti mazlavých jílů, které 
s vodou tvoří nevyčistitelnou kaši. Snažíme se uklízet co nejčastěji, 
ne vždy jde ale čistit silnici za každým vozem. Již jsme vyvezli 
cca 170.000 tun zeminy silničními vozidly, přibližně dvojnásobné 
množství převezly na staveništi velké dampry. Život kolem stavby 
není jednoduchý, ale není jednoduché ani řešení zdánlivě snadných 
problémů spojených se stavbou,“ prosí o trpělivost šéf projektu.
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Dobrovolní hasiči ze Starého Lískovce pomáhali v Lužici
„Viděli jsme nehody i po‑
vodně, ale s následky řádění 
tornáda se to nedá srovnat.“

Když se ve čtvrtek 24. června 
po půl osmé večer prohna‑

lo Břeclavskem a Hodonínskem 
tornádo, trvalo jen chvíli a místní 
začali volat o pomoc. Linky inte‑
grovaného záchranného systému 
během chvíle zaregistrovaly stov‑
ky událostí, u kterých bylo potřeba 
pomáhat. Na místo rychle vyráželi 
profesionální i dobrovolní hasiči 
z celé jižní Moravy i z dalších krajů.

Zapojila se i  Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů Brno ‑Starý 
Lískovec. Velitel krizového štábu je 
požádal o pomoc v Lužici u Hodo‑
nína, kam jednotka vyjela celkem 
čtyřikrát. Poprvé hned v pátek, 
první den po tornádu.

Jejich zážitky ve Starolískovec‑
kém zpravodaji přinášíme nyní, pro‑
tože před uzávěrkou letního čísla je 
časově nebylo možné zpracovat.

„Pokud jsme vysláni k událos‑
tem za běžných okolností, musíme 
vyjet do 10 minut od nahlášení. 
Tentokrát jsme ale byli požádáni 
o pomoc mimo území, které nám 
vymezuje požární poplachový 
plán, výjezdy v takovém případě 
vyžadují větší časovou přípravu. 
Velitel krizového štábu nás žádal, 
zda můžeme s jednotkou a cis‑
ternou během hodiny vyrazit do 
Lužice na Hodonínsku,“ popisuje 
velitel jednotky Tomáš Okřina.

S vozem CAS 24 MAN tedy po‑
sádka co nejdříve vyjela do posti‑
žené oblasti.

„Na prvním místě je v takové 
situaci vždy záchrana životů, na 
druhém pak záchrana majetku. 

Další pravidla fungování v oblas‑
ti ale v prvních chvílích teprve 
vznikala. První výjezd byl proto 
v tomto ohledu velice hektický, 
v dalších dnech se pak vše usa‑
zovalo a fungovalo čím dál lépe,“ 
vzpomíná Tomáš Okřina.

Jednotka ze Starého Lískovce do‑
stala v Lužici první den za úkol po‑
máhat při zprůjezdnění dopravních 
tepen – konkrétně z lužické ulice 
Velkomoravská. Poskytovali první 
pomoc i při zranění při odklízecích 
pracích, protože příjezd záchranářů 
blokovali auta přihlížejících zvědav‑
ců. A dokonce už i tento první den 
po tornádu si oblast obhlížel zloděj 
kvůli krádežím, což bylo zase třeba 
řešit s kolegy policisty.

Při dalším výjezdu, v neděli, byla 
jednotka vyslána odklízet trosky do 
blízké rekreační oblasti k jednomu 
z poškozených domů. „Rodina, které 
jsme pomáhali, si tuto nemovitost 
celý život opravovala na důchod. 
Ve čtvrtek, těsně před tornádem, 
paní do tohoto důchodu nastoupila. 
A večer o dům přišli. Sami ale říkali, 
že to nejcennější jim zůstalo. Přežili. 
Žena v jejich sousedství takové štěs‑
tí neměla, patří k obětem tornáda,“ 
říká velitel jednotky Tomáš Okřina.

Vážený pane starosto, nejdříve Vás srdečně zdravíme z části naší re‑
publiky zasažené tornádem. S velkým díkem se Vám chceme zmínit 
o kvalitách zlatých kluků Vašeho hasičského sboru, jak dobrovolného, 
tak profesionálního. V neštěstí, které nás v Lužicích postihlo, nám 
pomáhali z nejhoršího. A jejich profesionální a zároveň lidský přístup, 
stejně tak i umírněný humor, nám opět dodaly sílu vstát a jít dál. 
Poprvé jsme zažili, co všechno musí v první linii zvládat, a navždy si 
budeme vážit jejich zásahů a jejich zápalu. Organizační schopnosti 
velitele je dovedly ke koordinovanému postupu, díky kterému se 
v parném nedělním dni podařilo zvládnout obrovský kus úklidových 
prací. Vaši hasiči jsou borci.

S pozdravem manželé Stupavští, Hodonín

K poděkování hasičům za jejich práci a nasazení se připojuje i starosta 
Vladan Krásný.

Poděkování: hasiči jsou borci!

Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů

ŠPATNÁ PRÁZDNINOVÁ DOPRAVNÍ SITUACE

Už se nám blíží konec prázdnin, během kterých jsem měl příležitost se 
spoustou z vás potkat. Jedno téma rezonovalo naším diskusím, a to 

byla stavba tunelu v Lískovci a s tím spojené problémy. Celé prázdniny 
byla veřejná doprava do Lískovce zcela paralyzována. Jak takovou to 
náhradní dopravu mohl někdo vymyslet a jak s tím radnice mohla vůbec 
souhlasit?! Přece magistrát a radnice jsou vedeny stejnými politickými 
stranami! Je to absurdní, abychom museli jezdit k Ústřednímu hřbitovu, 
kde se mačkají desítky lidí a čekají na spoje, které na sebe nenavazují. 
Bohužel problém nepořádku v Lískovci stavební firma vyřešila pracov‑
níkem se smetákem u výjezdu, což je zcela nedostatečné, když se po 
silnicích válí hroudy bahna a kamínku, které odletují a ničí auta. Takto 
chceme v Lískovci žít?

Petr Hudlík, Zastupitel MČ

(Svůj prostor pro vyjádření panu Hudlíkovi poskytli nezařazení zastupitelé 
zvolení za hnutí ANO David Růžička, Pavel Šimánek a Miroslav Plch.)

Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás jménem KSČM pozval k le‑
tošním volbám do PS ČR. KSČM představuje dlouhou historii poctivé 
práce pro tento stát, k prospěchu občanů této země. Přejeme vám všem 
dobrou volbu.

Za KSČM Rostislav Maleňák.

(Příspěvky zastupitelů neprocházejí jazykovou korekturou.)

Síla větru, který zde i zabíjel, 
byla jen těžko představitelná. „Vi‑
děli jsme kolejnici zapíchnutou 
v zemi, cisterna na dešťovou vodu 
o objemu 9 kubíků byla posunutá 
o sto metrů…,“ přibližuje hasič.

Potřeba bylo také dohlížet na 
bezpečnost při pálení odpadu, kte‑
rý zpočátku ještě nebylo možné 
někde ukládat, nebo třeba čerpat 
špinavou vodu z bazénů.

Další dva dny převzal velení sta‑

rolískovecké jednotce zástupce 
Martin Coufal. Práce neubývalo – 
cisterna pomáhala třeba omezit 
prašnost při demolicích. A postup‑
ně se z odklízení trosek pomalu 
přecházelo k obnově, první domy 
dostávaly nové krovy a trámy pro 
budoucí střechy.

„Viděl jsem několikery povodně 
a říkal jsem si, že nic horšího mě asi 
nečeká. Pohled na vesnici po tor‑
nádu je ale nepředstavitelný. Kus 
obce vypadá, jako by se nic nestalo. 
A když otočíte hlavou, říkáte si, že 
snad koukáte na trosky po náletu,“ 
popisuje zástupce velitele starolís‑
koveckých hasičů Martin Coufal.

„Než jsme do Lužice vyjeli po‑
prvé, samozřejmě už jsme z médií 
věděli, co se stalo. Ale když to pak 
vidíte na vlastní oči, když vytahu‑
jete ze sutin osobní věci konkrétní 
rodiny, na to vás fotky v médiích 
nepřipraví,“ hodnotí Tomáš Okřina.

Zuzana Šrámková

Mladí hasiči hledají nové kamarády a parťáky
Kolektiv vedoucích mládeže zve děti ve věku 5–15 let a jejich rodinné 
příslušníky na zahajovací schůzku kroužku mladých hasičů, která se 
bude konat u hasičské zbrojnice na ulici Točná 5 ve čtvrtek 16. září 2021 
od 17.00.  Těšíme se na Vás.

Vaši vedoucí!
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Inzerce
 � Vodoinstalatér, tel.: 602 861 402.

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

 �  ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněného nábytku a matrací, ÚKLID DOMÁCNOSTI, 
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.

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

 �  MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350Kč/ks, radiátorů, oken, střech, zábradlí, 
rýn, fasád, plotů, zednické práce, tapetování, sádrokartony, podlahy, elek‑
třina, voda. Živnostníci pro STARÝ LÍSKOVEC. Tel: 606 469 316. Platba 
hotově = sleva 250 Kč! www.maliribrno‑hezky.cz.

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

 � Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství, ná‑
vrh, realizace na klíč. Tel.: 513  034  551, mob.: 704 458 187, e‑mail:  
info@tzbcentrum.cz; www.tzbcentrum.cz 

 �  ITALŠTINA. Doučím italštinu zábavnou formou, možnost i online výuky. 
Tel: 777 595 892.

Čas přípravy: 20 minut
Čas vaření: 5 minut
Porce: 4
Těstovinový salát chutná per‑
fektně jako příloha ke grilova‑
ným masům, ale někdy také 
„jen tak“ jako rychlé a snadné 
letní jídlo.

Ingredience:
Jedno balení (150 g) čerstvého 
sýra mini mozzarelly, 200 gramů 
cherry rajčat rozpůlených, jedno 
balení (250 g) čerstvých těstovin 
tortellini, hrst listů nakrájené 
čerstvé bazalky
Na zálivku:
1/3 šálku olivového oleje, 
¼ šálku bílého vinného octa, 
2 stroužky strouhaného česne‑
ku, ½ lžičky soli a podle chuti 
čerstvě mletý pepř.
Příprava:
1. Uvařte těstoviny podle poky‑
nů na balení. Těstoviny sceďte 
a jemně opláchněte studenou 
vodou, tak aby zůstaly teplé, 
ale ne horké.
2. Mezitím ve velké saláto‑
vé míse smíchejte přísady na 
dresink.
3. Do mísy obsahující dresink 
přidejte vařené těstoviny, na‑
krájenou bazalku, rozpůlená 
rajčata a  mozzarellu. Jemně 
promíchejte, aby všechny in‑
gredience rovnoměrně pokryly 
těstoviny. Podávejte teplé nebo 
při pokojové teplotě.
Musím se přiznat, že tento salát 
mám velmi ráda.Vyzkoušejte ho 
také, je opravdu výborný.

Taťana Absolínová

O víkendu jsem potřebovala 
upravit stůl v přímořském 

stylu. Přemýšlela jsem o nových 
kroužcích na ubrousky. Tak a ná‑
pad byl na světě. Prázdná rolič-
ka od toaletního papíru, muš-
le, silný konopný provázek 
a k tomu tavná lepicí pistole. 
To je vše, co bylo potřeba k výro‑
bě letních kroužků na ubrousky! 
První krok byl tak snadný, jak jen 
mohl být. Vzala jsem ostrý nůž 
a rozřezala každou roličku na 
polovinu. Zdobení provázkem 
jsem začala zastrčením konce 
provázku na vnitřní okraj roličky 
a tavnou pistolí jsem ho tam 
přilepila. Pak jsem jen přidala 
trošku horkého lepidla a pevně 
jsem provázek přetáčela kolem 
lepenkového kroužku. Provázek 
jsem vždy přitlačila k posled‑
nímu obtočenému řádku, aby 
nebyly vidět žádné velké meze‑
ry a neprosvítala lepenka. Když 
jsem se dostala na druhý konec, 
přilepila jsem provázek k okra‑
ji kroužku. Použitím horkého 
lepidla k  přilepení provázku 
se celý kroužek pěkně zpevní 
a drží tvar. Posledním krokem 
bylo přilepit na každý kroužek 
pěknou mušli. Třeba budete mít 
i jiný nápad, nemusí to být zrov‑
na mušle. Tohle snad zvládne 
opravdu každý!

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Kroužky na ubrousky

Gourmet
 Bleskový 

těstovinový salát 
Caprese

Zapojte se do soutěže o prak tické dárky a odpovězte na sou‑
těžní otázku.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 6:
Včasné zjištění začínajícího požáru nebo zakouření místností v bytě 
nebo domě, vám může zachránit život. Víte, jak včas odhalit kouř 
v místnosti nebo začínající požár ve vašem bytě?

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: www.mpb.cz/doma‑
‑neni ‑nuda/pro ‑seniory/.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, který vzniká, mimo 

jiné, i při špatném spalování zemního plynu a LPG. Oxid uhelnatý v lidském 
těle vytěsňuje z buněk a tkání kyslík. Jako první jsou napadány mozkové 
buňky a hrozí tak reálné celoživotní poškození. Dochází k nedostatečnému 
okysličení mozku a při vysoké koncentraci nastává smrt.

Příčinou vzniku oxidu uhelnatého může být:
• Nedostatečný přívod vzduchu z venkovního prostoru do prostoru, v němž 

je instalován spotřebič.
• Nedostatečné provádění servisu spotřebiče podle požadavku výrobce.
• Špatná průchodnost spalinových cest (komína).
• Zpomalení odtahu spalin nebo dokonce obrácení komínového tahu vlivem 

nepříznivých klimatických podmínek (velké horko nebo naopak zimní inverze).
Detektor oxidu uhelnatého provádí opakovaná měření každou vteřinu. 

Překročení maximální úrovně CO je opticky indikováno červenou LED diodou 
a akustickým alarmem (85 dB). Mezi funkce detektoru patří i LED indikátor, 
který v případě poruchy nebo nízké kapacity bateriového zdroje žlutě bliká 
a vydává akustický signál.

Moje bezpečná adresa
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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

Připrav se na školní rok
s nesmírně vesmírným optickým internetem

Individuální 
nastavení příchozí 
a odchozí rychlosti 

internetu

Aktivace a zrušení 
zdarma, zákaznická 

podpora a servis 
7 dní v týdnu

Vhodný 
pro vícečlenné 

domácnosti 
a studentské byty

539 01 01 01 www.netbox.cz

Internet 
od Brňáků 
pro Brňáky 

od roku 1998

W W W. K A R A T E - B R N O . C Z

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.

Sháníme dům,  
chatu, nebo chalupu  

na prodej.
Lokalita: okres Třebíč.

SMS: 776 129 999. 
Rychlé jednání.

NÍZKONÁKLADOVÁ
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 Nabitá inspirací.
Propojení, které inspiruje.  
Nová Kia Ceed Sportswagon  
Plug-in Hybrid.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Ceed Sportswagon PHEV: 1,3 l/100 km 29 g /km. Vyobrazení vozu je pouze ilustrativní a může obsahovat doplňkovou výbavu.  
Pro bližší informace navštivte www.kia.com. * V cyklu WLTP (referenční údaj, který se může změnit na základě konečné homologace).

PEMM Brno, s. r. o., Jihlavská 27, 625 00 Brno-Bohunice
547 423 064-66 • pemmbrno.prodej@pemm.cz • www.pemm.cz


