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Vážení spoluobčané, 
rok 2021 se nezadrži

telně blíží ke svému konci. 
Všichni jistě přemýšlíme 
o přípravě těch posledních 
a také nejkrásnějších dnů 
v roce, kterými jsou svátky vánoční. 
Plánujeme, koho a čím obdarovat 
a jak si tyto dny co nejvíce užít. Ra
dost nám ale stále více kazí opět sílící 
hrozba koronavirové nákazy a jakási 
nejistota z budoucích dnů. V posled
ní době zažíváme více nejistot než 
pohody, kterou si jistě každý člověk 
zaslouží. Proto vám hned na začátku 
svého příspěvku přeji pokojné a po
hodové podzimní dny a co nejvíce 
klidu a zdraví.

Konec roku na radnici je spojen 
vždy s přípravou rozpočtu a pláno
váním aktivit na příští kalendářní rok. 
Plánů máme mnoho a já pevně dou
fám, že se nám je podaří v příštím roce 
naplnit. O co přesně se jedná, vám 
včas sdělíme na stránkách tohoto 
zpravodaje.

Připravujeme se také na konec 
roku, který bývá spojen s  rozsví
cením vánočního stromu. Bohužel 
vás budu muset v  letošním roce 
trochu zklamat, protože slavnostní 
rozsvícení v letošním roce nebude. 
Důvodem je absence místa, kde kaž
doročně vánoční strom stojí. V těch
to prostorách se v současné době 
nachází zařízení staveniště, které je 
zde vybudováno z důvodu prodlou
žení tramvajové trati do kampusu 
a  s  tím související opravy mostu 
na zastávce Osová. Bude ozdoben 
a rozsvícen jiný vhodný rostlý strom 
v přilehlém prostoru této zastáv
ky, ale bez slavnostního rozsvícení. 
Velmi se vám za to omlouváme, ale 
jsou věci, které ovlivnit opravdu 
nedokážeme. O radost ze svítícího 
vánočního stromu vás určitě neo
chudíme.

Často se mě také ptáte, v jakém sta
vu se nachází přístavba ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny. Jsem si vědom toho, že 
o průběhu výstavby jsem vás dlouho 

neinformoval, proto mi dovolte, 
abych tak učinil nyní. Přístavba 
měla být, dle uzavřené smlouvy, 
hotová na konci měsíce srpna 
a od září měla již sloužit žákům 
této školy. Bohužel v průběhu 

výstavby došlo ke zdržení z důvodu 
špatných klimatických podmínek, kdy 
monolitická železobetonová stavba 
špatně vysychala. Kompletní stavební 
část včetně podlah byla dokončena 
s velkým zpožděním. Proto byly i poz
dě zahájeny práce na nábytkovém 
vybavení a dodávce a montáži audio
vizuální techniky. Hrubým odhadem 
by mělo být vše hotovo do konce 
listopadu. Já pevně věřím, že tomu 
tak bude a žáci školy budou moci 
v dohledné době začít přístavbu plně 
využívat.

Asi v měsíčním skluzu je i naše dru
há stavba na ZŠ Labská. Zde probíhá 
rekonstrukce bazénové haly a ba
zénové vany. Na této stavbě jsme 
problémy předpokládaly, protože se 
jedná o rekonstrukci. Mnohé defekty 
se objeví až v momentě, kdy jsou jed
notlivé konstrukce odhaleny a které 
byly do té doby zakryty dlažbou nebo 
obkladem. V první polovině prosince 
by ale měly být práce dokončené. 
Tolik stručně k našim školám.

Ještě drobná informace k připravo
vané akci „Oprava fasády a zasklení 
lodžií na bytových domech Labská 
29–37“. Zde došlo k mírnému zdržení 
při výběrovém řízení na dodavatele 
stavby. Jedna společnost se odvolala 
proti vyloučení z tohoto výběrového 
řízení. Námitky byly již vypořádány a já 
předpokládám, že k podpisu smlouvy 
s vybraným dodavatelem dojde do 
třech týdnů. Pak by mohly být práce 
konečně zahájeny, ale je to zase odvis
lé od klimatických podmínek. Jinými 
slovy, jak nám počasí dovolí, začneme 
neprodleně s pracemi.

Ještě jednou vám přeji klidné pod
zimní dny, hodně pohody a každý den 
alespoň jednu malou radost.

Váš Jiří Dvořáček, místostarosta

Vážené dámy, vážení 
pánové, vážení ob

čané Starého Lískovce, 
v bohunickém kampu
su se denně sejde na 
čtyřicet tisíc lidí. Moc 
jiných možností, než tam dojet 
po přetížených komunikacích 
nebo se tam dostat autobusem 
nebo trolejbusem, nemají. I pro 
vás je pak ale cestování nekom
fortní.

Především proto se už 
druhým rokem buduje tak
řka kilometrové prodloužení 
tramvajové trati z Osové pod 
Mikuláškovým náměstím ke 
kampusu. Usnadní nejen pu
tování z centra všech těch pa
cientů, lékařů, sestřiček, profe
sorů, pedagogů, prodavaček 
a studentů, ale uvolní v sou
časnosti především přeplněné 
trolejbusy a ve výsledku odlehčí 
provozu v celém městě. Téměř 
po celé délce povede trať pod 
povrchem, což z této stavby 
dělá jeden z nejvýznamnějších 
a technicky nejkomplikovaněj
ších projektů v oblasti rozvoje 
tramvajové dopravy v Brně.

Současně je mi ale jasné, 
že vy ve Starém Lískovci tuto 
trať zas tak nepotřebujete, 
protože už tramvajové spojení 
s centrem města máte. Právě 
vás se ale dotýkají průběžně 
nepříjemnosti s  tímto dílem 
spojené. Letos v létě jste byli 
kvůli výlukám ze všech stran 
odkázáni na náhradní dopravu 
a nepochybuji o tom, že to bylo 
obtěžující. Řada z vás i vedení 
starolískovecké radnice u zho
tovitele neustále oprávněně, 
přes zjevnou snahu stavbařů, 
urguje úklid silnic od bláta. Plně 
chápu, že vám v oblacích pra
chu připadá konec roku 2022, 
kdy po nové trati vyjede první 
tramvaj, stále velmi vzdálený 
a odpočítáváte každý den.

Velké věci nikdy ne
vznikají snadno, byť 
i  my bychom raději 
mávli kouzelným prout
kem. Chtěla bych Vás 
však přesto poprosit, 

abyste ještě vydrželi. Zatím vše 
pokračuje podle harmonogra
mu, zpoždění nepřinesla ani 
koronavirová krize. Dokonce se 
nám během letošního podzimu 
podařilo dát do předčasného 
užívání některé části stavby, což 
alespoň částečně zlepší situaci. 
Díky rekonstrukci trati v úseku 
od krematoria po Osovou se 
zkrátí přepravní doba i pro vás. 
Nyní se snažíme dořešit neši
kovnou polohu nových tram
vajových zastávek na Osové ve 
spolupráci s radnicí a doprav
ním podnikem doplněním za
stávky v úseku Osová smyčka 
Starý Lískovec s  pracovním 
názvem Valašská.

Pro prodloužení i rekonstru
ované úseky jsou vždy použity 
nejmodernější technologie, 
takže dochází k  odhlučnění 
a snížení vibrací.

Kvůli výstavbě velkého měst
ského okruhu se s podobný
mi problémy jako vy potýkají 
obyvatelé Žabovřesk či Židenic, 
v městské části Brno jih zase 
dlouhodobě lidem kompliko
valo každodenní činnosti bu
dování tramvajové trati Plotní. 
Všechny podobné projekty mi
nulé, současné ale i budoucí, 
mají však společného jmeno
vatele: jsou zásadními a stra
tegickými pro rozvoj města. 
A nikdy bychom se bez nich 
neposunuli blíž k cíli, kterým 
je Brno průjezdné.

Přijměte prosím moje podě
kování za trpělivost a omluvu 
za ztížené podmínky, které vám 
výstavba přináší. Děkuji vám.

Markéta Vaňková
primátorka města Brna

Ze zápisníku místostarosty  Poděkování primátorky
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Starolískovecké hody 2021
Letošní Starolískovecké hody jsme stejně jako v loňském 
roce z důvodu omezení kvůli koronavirové epidemii nemohli 
uspořádat v tradičním květnovém termínu, ale již podruhé 
to bylo v říjnu. Tradičním organizátorem dvoudenních hodů 
je Orel jednota Starý Lískovec.

Vzhledem k netradičnímu ter
mínu hodů byli i letos přizváni 

mezi svobodné stárky i páry těch 
stárků, kteří se již stačili oženit 
nebo provdat. Od půli srpna začala 
příprava na největší kulturně spo
lečenskou akci v naší MČ. Stárci se 
připravovali v Orlovně v Bosono
hách, kde nacvičovali Moravskou 
besedu, a dětský folklórní soubor 
našel zázemí v bohunické orlovně.

Hodový týden začal středečním 
„žádáním“. Ve čtvrtek odpoledne 
vyjeli stárci podporovaní autem 
SDH Starý Lískovec pro břízky
májky. V pátek dopoledne stárci 
jeli do Bystrce pro hlavní symbol 
hodů, vysoký smrk – máju a za po
moci hasičů a za podpory městské 
policie ze Starého Lískovce a Bystr
ce ji šťastně dopravili až do Starého 
Lískovce. V pátek odpoledne za 
velkého zájmu dětí a veřejnosti 
byla nazdobená mája postavena 
na pozemku naproti kostela. Stárci 
letos předvedli při stavění máje 
opět velkou vůli a odhodlání.

Starolískovecké hody byly ofi
ciálně zahájeny v sobotu 2. října 
odpoledne tradičním požehnáním 

hodů a vína v kostele sv. Jana Ne
pomuckého. Požehnání hodům 
a vínu udělil otec Jaroslav. Před 
kostelem předal starosta naší 
městské části Vladan Krásný hodo
vé právo hlavnímu stárkovi a v pře
krásném sobotním počasí začal 
hodový průvod ulicemi Starého 
Lískovce za doprovodu slovácké 
dechovky Hovorané.

Čelo průvodu tvořily prapory 
Orelské jednoty a naší městské 
části. Na jednotlivých zastávkách 
se postupně připojovaly všechny 
stárky. Hodové veselí se večer pře
sunulo do areálu DTJ, kde ve zce
la zaplněném areálu hrála k tanci 
slovácká dechovka Hovorané. 
Příjemnou atmosféru sobotního 
hodového večera navíc obohatili 
stárci o Moravskou besedu, kterou 
s velkým úspěchem zatančili.

Hody pokračovaly v  neděli 
3. října dopoledne slavnostní mší 
v našem kostele za účasti krojo
vaných stárků. Odpoledne opět 
za krásného počasí od 17 hodin si 
mohli všichni přijít zazpívat a za
tančit s cimbálovou muzikou Mla
dí burčáci z Uherského Hradiště. 

S napětím se čekalo na vystoupení 
dětského folklórního souboru. Pod 
vedením Zuzky Jaňurové děti na
cvičily pásmo 5 tanců–Tkadlec, 
Trnky, Červený šáteček, Manžestr 
a Mazurka a staly se ozdobou ne
dělního odpoledne. Stárci poté 
v podvečerních hodinách znovu 
skvěle zatančili Moravskou bese
du.

Poděkování za pomoc při zajiš
tění této akce patří Sboru dobro
volných hasičů ve Starém Lískovci, 
Městské policii ve Starém Lískovci 
a Bystrci a vedení DTJ, kteří nám 

umožnili hody v prostorách DTJ 
uspořádat.

Na závěr se ještě sluší podě
kovat všem, kteří pro nás tento 
krásný zážitek připravili – zejména 
Orelské jednotě ze Starého Lís
kovce, která za finanční podpory 
městské části Starý Lískovec tuto 
akci uspořádala, dále všem stár
kům i stárkám, dětem a každému, 
kdo se svou pomocí a prací, ale 
i účastí na letošních Starolískovec
kých hodech 2021 podílel.

Josef Jaňura, starosta jednoty
Orel Brno ‑Starý Lískovec
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Jízda vlakem do centra potrvá 8 minut

Schodiště dostalo nové díly, lávka zůstane zavřená

Pravidelná změna jízdních řádů je letos 
naplánovaná na 12. prosince. Od tohoto 

dne začnou vlaky zastavovat na nové zastávce 
ve Starém Lískovci. České dráhy a společnost 
KORDIS, která koordinuje dopravu v Jihomo
ravském kraji, zveřejnili jízdní řád pro tuto trať. 
„Jde o provizorní jízdní řád, který reaguje na 
nedostavění terminálu i nedokončení elektri
zace tratě až po Zastávku u Brna. Proto bude 
v zastávce Starý Lískovec zastavovat menší 
počet spojů, než je plánováno v budoucnu. 
I tak jich ale nebude málo a zejména v ranní 
době mohou výrazně zrychlit spojení do centra 
Brna i dále. Na Hlavní nádraží dojedete jen za 
8 minut. Po dostavění terminálu a tratě do Za
stávky se počítá s přidáním zastavujících vlaků,“ 
uvedl Květoslav Havlík ze společnosti KORDIS.

Přestupní terminál s napojením na MHD 
se zatím městu Brnu kvůli majetkoprávním 

problémům nepodařilo postavit. „Projektant 
modernizace železnice proto zpracoval návrh 
na využití staveništní cesty pro vybudování 
provizorního přístupu k nové zastávce. Takto 
vytvořený provizorní přístupový chodník bude 
mít zpevněný povrch a bude osvětlený. Spolu 
se zastávkou Starý Lískovec bude veřejnosti 
k dispozici od nového jízdního řádu, který ve
jde v platnost 12. prosince 2021,“ uvedl mluvčí 
Správy železnic Dušan Gavenda

Stavební ruch na železnici se Starého Lís
kovce už bude dotýkat jen minimálně. Čeká už 
se spíše jen na opravy komunikací, které jsou 
lokálně poškozeny stavbou.

„Opravy poškozených komunikací, které 
zhotovitel zahájil v říjnu, se prozatím netýkají 
Starého Lískovce. Rozsah oprav v lokalitě Starý 
Lískovec zatím není specifikován a bude to 
předmětem jednání v následujících týdnech,“ 

uvedla Petra Havrlantová ze zhotovitelské spo
lečnosti Skanska.

Zuzana Šrámková

SPOJE PRO STARÝ LÍSKOVEC
Odjezdy ze Starého Lískovce 
směr Brno, hl. n.*
4:47, 5:23 (jen v prac. dny), 5:53, 8:54, 10:52, 
12:52, 14:52, 16:52, 18:52, 20:52

Odjezdy z Brna, hl. n. 
směrem do Starého Lískovce *
5:49 (jen v prac. dny), 6:48, 8:50, 10:54, 
12:54, 14:54, 16:54, 18:54, 20:54

*  neníli uvedeno omezení = každý den 
včetně víkendu

S postupující stavbou tramvaje do kampusu je čím dál zřetelnější, jak bude 
celé dílo vypadat po dokončení. A to také budí mnohé vášně. Starolískovecký 
zpravodaj proto požádal zhotovitelskou firmu o vysvětlení záležitostí, na které 
lidé ptají nejčastěji.

Mnohé dotazy budila podoba ocelového 
schodiště u zastávky Osová. Mluvilo se 

i o tom, že nové schodiště se bude odvážet 
a nahrazovat jiným. „To se ale nestane. Na scho
diště jsme jen doplnili podstupnice, tedy svislé 
části schodnic, pro lepší přístupnost a pro méně 
pohyblivé uživatele. Nyní už je schodiště plně 
funkční,“ uvedl manažer projektu Martin Langer 
ze zhotovitelské firmy FIRESTAFišer.

Řadu lidí také zlobí, že nemohou využívat 
lávku od polikliniky. „Rozumím tomu. Lidé vidí 
osazený most a logicky se ptají, kdy po něm 
budou moci přejít. To bude ale opravdu možné 
nejdříve na jaře příštího roku. Most jsme osadili 
z logistických důvodů kvůli navazujícím pracím, 
ale spustit ho zatím nemůžeme. Není to možné 
ani stavebně, natož legislativně. K mostu se váže 
ještě spousta dalších prací, které budou probí
hat minimálně do jara. Otevírat jej provizorně 

jako průchod stavbou je nesmysl, a to zvláště 
v zimním období, kdy chůzi komplikují sníh a 
led,“ vysvětluje Martin Langer.

A co dalšího se nyní na stavbě 
děje?

Na Osové se stále pracuje na přístupových 
trasách – v současné době nejvíce pokročily 
práce na chodníku směrem k poliklinice, ale 
pracuje se i na chodníku do Bohunic.

Výtahy zde budou až po zimě, stejně tak 
chodník směřující na parkoviště Vltavská.

Výrazně pokročily i terénní úpravy nad tu
nelem v oblasti Mikuláškova náměstí, které se 
blíží do finále. „Usilujeme o to, aby byly všech
ny chodníky spojující řady panelových domů 
dokončeny do konce roku, ale narážíme na 
kapacity subdodávek pokládajících asfaltové 

směsi. Co nestihnou položit do prosince, to 
mohou pokládat až na konci března – je to tedy 
tak trochu závod s časem. V každém případě do 
Vánoc umožníme průchod minimálně na třech 
spojnicích,“ říká Martin Langer.

Výsledná podoba stavby se rýsuje i na zbylé 
části trati – zastávka Nová Jihlavská už má na
montovanou konstrukci zastřešení, na zastávce 
Bohunicenemocnice se již pokládají koleje. 
Tramvaje by po nové trati měly jezdit na konci 
příštího roku.

Zuzana Šrámková

Zhotovitel Firesta a Metrostav děkují všem 
občanům za toleranci k výstavbě a za respek
tování stanovených průchodů staveništěm. 
Případné dotazy směřujte prosím na email 
salinounakampus@dpmb.cz Informace 
o uzavírkách najdete také na webu měst
ské části https://www.stary liskovec.cz/cs/ 
deniv mc/

Videa ze stavby najdete na facebookové 
stránce Šalinou na kampus.
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5. místo z florbalového 
turnaje

Školáci v družině 
se seznámili s nabídkou 

kroužků CVČ Linka

Děti z MŠ Labská sportují covid necovid

Dne 7. 10. 2021 se starší žáci zúčastnili florbalového klání v hale Ta
tran Bohunice. Shrnuto a podrženo: Krásná reprezentace! 5. místo 

ze 16. ZŠ!
Máme z účasti žáků 8. a 9. ročníku velkou radost, protože jsme v zá

kladní skupině skončili na 2. místě! V semifinále jsme pak sice narazili 
na budoucího vítěze turnaje, ale poděkování našim reprezentantům 
v soutěži, která proběhla v rámci Sítě brněnských otevřených škol, 
bezesporu patří.

Marian Pivec, ZŠ Bosonožská

Poslední dva dny v září si pro 
naši školní družinu připravili 

pedagogové ze „SVČ Lužánky – 
Linka“ zábavné odpoledne plné 
aktivit. Připravili si pro děti na
bídku zájmových kroužků, které 
pro ně v Lince budou v novém 
školním roce pořádat. Pedagogové 
zábavnou formou představili pět 
zájmových kroužků:

 – Chovatelský kroužek Mazlíci, 
kde se děti starají o  zvířátka 
a dozvídají se o nich zajímavé 
informace

 – Hopík, který je zaměřen na tanec 
a pohyb a dětí

 – Sedmikráska, což je zahrad
nicko keramicko tvořivý krou
žek pro všechny, kterým nevadí 
mít špinavé ruce od hlíny

 – Hokus ‑pokus, kde si děti bezpeč
ně a zábavnou formou zkouší růz
né fyzikální a chemické pokusy

 – Veselá výtvarka pro tvořivé žáky, 
aby si vyzkoušeli různé výtvarné 
techniky a rozvíjeli svoji tvoři
vost a fantazii.
Ukázka kroužků v areálu školy 

a za krásného podzimního počasí 
děti velice bavila. Zaujala je nato
lik, že se měly zájem se hned do 
kroužku přihlásit a navštěvovat jej 
po celý školní rok.

Naše škola se SVČ Linka úzce 
spolupracuje mnoho let Výhodou 
je tedy zaběhnutý systém vyzve
dávání dětí pedagogem Linky 
přímo ve školní družině. Odsud 
odcházejí na kroužek do budo
vy Linky, kde si pro ně přijdou po 
ukončení kroužku jejich rodiče.

Zájmových kroužků má SVČ Lin
ka na výběr velké množství a určitě 
je z čeho vybírat.

Jana Večeřová, 
ŠD při ZŠ Bosonožská

Koronavirová pandemie poza
stavila většinu sportovních ak

tivit. To se však netýká mateřské 
školy Labská 7. Navzdory tomu, 
že jsme byli nuceni omezit spolu
práci s nedalekou ZŠ Labská 27, 
jejíž tělocvičnu jsme využívali ke 
sportování, děti o pohyb rozhodně 
nepřišly. Nadále si užívají již zave
dené každodenní aktivity, mezi 
které neodmyslitelně patří pro
cházky po okolí školy, při kterých 
se zároveň i přirozeně otužují.

Rádi využíváme hřiště Sluníč
ka, kam se chodíme proběhnout 
a nově si tam taky zahrajeme hokej
bal. Někteří netuší, jak oblíbený je 
tento relativně mladý sport u dívek.

Téměř za každého počasí využí
váme prostory naší velké zahrady, 
která skýtá nespočet možností pro 
přirozený pohyb dětí. Ve třídách je 

cvičení součástí dopoledních i od
poledních aktivit. V rámci „Sportí
ka“ vymýšlíme pro děti nejrůznější 
překážkové dráhy a hry.

Naším cílem je, aby děti nepo
cítily změnu oproti běžnému fun
gování naší školky. Odměnou za 
naše úsilí je hlavně radost v očích 
vašich ratolestí. Může se zdát, že se 
nás celosvětová pandemie téměř 
nedotkla. My se však stejně jako 
vy těšíme, až se budou moci konat 
tradiční akce, o které nás bezpeč
ností situace připravila, a rodiče 
znovu pozveme například na ad
ventní zpívání u stromečku na naší 
školní zahradě.

Všem čtenářům zpravodaje 
přejeme pevné zdraví, silnou vůli 
a sportujte s námi.

Kolektiv MŠ Labská 7

Výměna rozdělovačů topných nákladů v obecních bytech
Vážení nájemci obecních bytů, od září do konce listopadu probíhá v obecních bytech výměna dosluhujících 

elektronických rozdělovačů topných nákladů za nové. Laskavě vás proto žádáme o vstřícnost a spolupráci se 
zprostředkovatelskou společností Techem, spol., s. r. o. při zpřístupňování bytových jednotek. Jde o výměnu 
malé bílé krabičky na radiátorech. Práce v jednom bytě nezaberou více jak půl hodiny.

Harmonogram výměn stanovuje zhotovitel, který by měl zveřejnit podrobné informace na nástěnce 
v každém domě minimálně týden předem. Děkujeme za pochopení i trpělivost.  

Tomáš Okřina, vedoucí Odboru správy budov a bytů

Základní škola Labská 27, 
Brno přijme uklízečku na 
hlavní pracovní poměr. Ná
stup po domluvě. Nabízíme 
dlouhodobou spolupráci, práci 
v zaběhnutém kolektivu včet
ně závodního stravování. Více 
informací včetně platových 
podmínek osobně v kanceláři 
školy nebo na čísle 547 218 165
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Podzim v knihovně

„Milostivé léto“ může pomoci až desetitisícům 
dlužníků z dluhových pastí

Sportujeme v Brně: 
STAREZ-SPORTMilí čtenáři a návštěvníci, přejeme krásné podzimní dny. 

A jak si je můžete zpříjemnit v knihovně?

Listopadovým tématem bude 
výtvarná kreativita. Výstava 

relaxačních omalovánek čtenář
ky Jany Čadové okrášlí prostory 
knihovny a ve středu 24. 11. Od 
14 do 17 budou pro ty, kdo by se 
chtěli zklidnit a zastavit v každo
denním shonu, k dispozici oma
lovánky, pastelky i malé občers
tvení. Možná se vám tato forma 
odpočinku zalíbí.

Brzy u nás bude k zapůjčení ka
ždoroční předvánoční dárek nové 
knihy k doplnění našeho fondu 
zakoupené z finančního příspěvku 
městské části BrnoStarý Lískovec 
podle vašich speciálních přání. Ten
tokrát převážně díla českých auto

rů a autorek, které si velmi žádáte.
Početná návštěva říjnové před

nášky Martiny Bittnerové o Boženě 
Němcové a její dceři Theodoře nás 
potěšila. S paní Bittnerovou jsme 
se neviděli naposledy, v příštím 
roce si připomeneme osobnost 
spisovatele a novináře Karla Ha
vlíčka Borovského. Tato akce se 
také uskutečnila díky podpoře ve
dení městské části Starý Lískovec. 
Velmi si toho vážíme a děkujeme.

A s vámi, milí čtenáři, se těšíme 
na viděnou.

Veronika Bednářová
Knihovna Jiřího Mahena Brno, 

pobočka Starý Lískovec, Kurská 1

O co se jedná? Je to obrovská šance pro 
mnoho lidí v dluhových pastech. Lidé, 

kterým se podařilo spadnout do exekucí kvůli 
dluhům u státních institucí, mají jedinečnou 
šanci se z toho vymanit v průběhu od 28. října 
do 28. ledna 2022 a znovu začít normální život. 
Pokud v této lhůtě dlužník zaplatí celou jistinu 
dluhu tedy původní dluh a 908 korun exekuto
rovi za zastavení exekuce, čeká ho nový životní 
restart. Úroky, penále a další příslušenství stát 
odpouští, exekuce se zastaví. Týkat se to bude 
těch, co mají dluh u veřejnoprávních institucí, 
třeba u zdravotních pojišťoven, nemocnic, 
u dopravního podniku nebo třeba za nájem 
u obce. Milostivé léto by tak reálně mohlo 
pomoci až čtvrt milionu dlužníků. S ohledem 

na více než čtyři miliony exekucí a bezmála 
750 tisíc lidí v exekuci je toto reálná šance, 
jak se s částí nahromaděných exekucí vypo
řádat. A současně ctít princip, že dluh se musí 
uhradit.

Ale pozor, šance na odpuštění úroků u dluhů 
vůči státu – milos tivé léto – bude pouze do 
28. 1. 2022. Toto tříměsíční období může být 
výhodné pro obě strany, a to jak pro dlužníky, 
kteří mají reálný zájem na tom své dluhy splatit 
a exekuce se zbavit, ale drahým problémem je 
pro ně často právě příslušenství, které mnohdy 
činí až několikanásobek původního dluhu. Pro 
města a obce a další věřitele navíc vzniká šance 
na to, že bude původní dluh splacen a dosta
nou zpět své dlužné peníze, což by se u řady 

dlužníků za standardní situace nikdy nestalo. 
Jedná se tak opravdu o pomocnou ruku jak pro 
věřitele, tak pro zodpovědné dlužníky.

Pokud znáte ve svém okolí kohokoli, koho by 
se tato podaná ruka státu mohla týkat a pomoci 
mu, tak mu o tom řekněte. Nasměrujte ho do 
některé pomáhající instituce, jako jsou Charity, 
občanské poradny, Člověk v tísni apod. Rychlou 
pomoc Vám poskytne např. Help linka Člově
ka v tísni 770 600 800, přesný postup najdete 
i v aplikaci nedluzimstatu.cz/milostive leto/. 
Pokud tuto šanci nevyužijí, nepůjde se jí zpětně 
domáhat. A první aktivita musí být na straně 
dlužníka! Milostivé léto se nebude v blízké 
budoucnosti opakovat. 

Redakce

Bruslíme již v listopadu
Plánované zahájení zimní sezo

ny na kluzišti v areálu Městských 
hal Vodova je 26. 11. 2021, o den 
později se bruslí na Kluzišti za 
Lužánkami. Záleží samozřejmě 
na počasí, aktuální informace na
leznete na webu https://kluziste.
sportujemevbrne.cz/

Obě kluziště slouží pro veřejné 
bruslení, v dopoledních a večer
ních hodinách je možné obě ledo
vé plochy využít na hobby hokej či 
pro školní výuku. Pro návštěvníky 
obou kluzišť bude v době veřejné
ho bruslení k dispozici půjčovna 
a brusírna bruslí, pro malé návštěv
níky budou k dispozici trenažéry. 
Samozřejmostí je i možnost zakou
pení teplých nápojů a drobného 
občerstvení.

Silvestr na jasence v zubří
Dopřejte si nezapomenutelnou 

zimní dovolenou na Vysočině, 
nebo zde oslavte závěr roku a vy
chutnejte si zde silvestrovský do
provodný program a bohatý raut.

V rekreačním středisku Jasenka 
se můžete ubytovat ve stylových 
chatkách pro 4–5 osob nebo v ho
telovém domě ve dvoulůžkových 
pokojích.

Zimních radovánek si jistě užije 
každý, areál leží v krásné přírodě 
CHKO Žďárské vrchy, přímo od něj 
vedou běžkařské tratě a nedaleko 
je lyžařský svah. V hlavní budově 

je klubovna s dětským koutkem 
a herna se stoly na ping pong, 
kulečník a stolní fotbálek.

Jasenka je rovněž připravena 
pro vánoční večírky či firemní se
tkání.

Více informací naleznete na 
https://zubri.sportujemevbrne.cz/

Galerie sportu přiblíží úspěchy 
brněnských sportovců

Od listopadu je v areálu Měst
ských hal Vodova otevřená Galerie 
sportu pro žáky základních a střed
ních škol. Formou komentovaných 
prohlídek a besed s bývalými nebo 
aktivními sportovci může mladá 
generace nahlédnout do historie 
sportu od prvopočátku na území 
Brna v 19. století až po nejnovější 
sportovní úspěchy brněnských in
dividuálních či kolektivních sportů.

K vidění bude např. bronzová 
medaile atletky Šárky Kašpárkové 
z OH v Atlantě z roku 1996, olym
pijská pochodeň z těchto her nebo 
trofej basketbalového střelce Jo
sefa Jelínka, výstavu doplní i další 
poháry, trofeje a dresy brněnských 
sportovců a týmů.

Galerie navazuje na expozici 
Branky Body Brno, která mapovala 
150 let starou historii organizova
ného sportu ve městě Brně.

Na prohlídky je nutná rezervace 
na tel. 704 605 143 nebo na e mail: 
sima@starezsport.cz.

STAREZ‑SPORT

Dáme na vás jde do finále! Do letošního ročníku participativního 
rozpočtu, na který je vyčleněno 35 milionů korun, postoupilo 
celkem 67 projektů. Nenechte tedy nic náhodě a hlasujte pro 
vámi vybrané projekty. Nyní máte možnost rozhodnout o svém 
okolí. Hlasujte od 1. do 30. listopadu na webu damenavas.brno.cz 
nebo pomocí full účtu na brnoid.cz. Kdo preferuje osobní kontakt, 
může odhlasovat v kanceláři Odboru participace na ulici Husova 12. 
Pro projekty můžete hlasovat, pokud jste starší 18 let a máte trvalý 
pobyt v Brně. K dispozici máte 5 hlasů kladných a 2 hlasy záporné. 
Ty můžete podle svého uvážení rozdělit jednotlivým projektům 
v hlasovací galerii. Jednomu projektu je možné udělit až 2 hlasy 
kladné a 1 záporný. Rozhodněte, jaké projekty město zrealizuje.

Ing. Linda Seitlerová, damenavas@brno.cz

Dáme na vás! Opět se hlasuje o projektech
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Inzerce
 �  ÚPRAVY a PŘETVAROVÁNÍ ODĚVŮ, ateliér na Vltavské. Volejte po 
18. hodině: 737 405 554.

 �  „PEDIKÚRA“ provádím, mohu přijet kamkoliv, z pohodlí domova. 
Tel. 702 862 428, Klocová.

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

 �  Po krátké pauze máme opět otevřenou prodejnu s cukrovinkami 
na ulici Jemelkova – modrozelená prodejna. Na výběr je pro Vás při
praveno spoustu tradičních dobrot: vynikající perníky, kokos, turecké 
medy, štramberské uši, různé druhy lázeňských oplatek, americký 
popcorn a jiné laskominy. Přijďte nás navštívit a vybrat si. Budeme se 
na Vás těšit.

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

 �  Vodoinstalatér, tel.: 602 861 402.

 �  SERVIS A OPRAVA NOTEBOOKŮ A POČÍTAČŮ. DIAGNOSTIKA ZDAR
MA! VYZVEDNUTÍ U VÁS. ROZUMNÉ CENY, RYCHLE A SPOLEHLIVĚ, 
25 LET PRAXE. BEDNÁŘ: 608 880 107.

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

 �  Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství, 
návrh, realizace na klíč. Tel.: 513034551, mob.:704/458187, email: 
info@tzbcentrum.cz; www.tzbcentrum.cz.

Je to výborný jednoduchý oběd. 
Snadný nákyp vyrobený ze slad

kých brambor, včerejšího chleba, 
doplněný „co lednička doma dala“ 
a dochucený švýcarským sýrem 
Le Gruyère.

Ingredience na 4 porce: 75 g 
den starého kváskového chleba, 
300 g sladkých brambor, 1 malá 
červená cibule, 2 lžíce olivového 
oleje, 50 g nakrájené kapusty, 
1 stroužek jemně nasekaného čes
neku, 4 vejce, 2 dl šlehačky, ¾ lžič
ky soli, pepř podle chuti, 100 g 
strouhaného sýru Le Gruyère, ještě 
potřebujete hlubší pánev.

Postup:
1. Předehřejte troubu na 200° C
2. Oloupejte brambory a nakrájej

te je na 1,5 cm velké kostky, stej
ně nakrájejte na kostky i chleba

3. Oloupejte červenou cibuli a na
krájejte ji na klínky

4. Cibuli a  brambory dejte do 
hlubší pánve a smíchejte s lžící 
olivového oleje a pečte v trou
bě 20 minut, v polovině pečení 

promíchejte, snižte teplotu na 
175 °C

5. Nakrájenou kapustu a česnek 
krátce osmažte na pánvi s tro
chou oleje

6. V misce rozšlehejte vejce, sme
tanu, mléko, sůl a pepř

7. Směs smíchejte s chlebem, slad
kými bramborami, červenou 
cibulí, kapustou a strouhaným 
sýrem

8. Pečte uprostřed trouby asi 
30 minut. Pokud povrch příliš 
tmavne, přikryjte pánev papí
rem na pečení

Na stůl podávejte nákyp přímo 
v pánvi, doplňte čerstvým salátem 
a dobrým chlebem. Dá se jíst teplý 
i vlažný.

Taťana Absolínová

Gourmet Tyrolské zapečené brambory

Zapojte se do soutěže o prak tické dárky a odpovězte na 
soutěžní otázku.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 8:
Plynová zařízení a spotřebiče podléhají pravidelným kontrolám a re
vizím. Víte, jaké jsou intervaly kontrol a revizí plynových zařízení 
a spotřebičů, a komu vzniká povinnost je zajistit?  

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 zpravo
daje, nebo na webových stránkách Městské policie Brno: www.mpb.
cz/doma ‑neni ‑nuda/pro ‑seniory/.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Četnost kontrol se odvíjí od výkonu spotřebiče a druhu paliva.

• Spotřebič využívající pevné, kapalné i plynné palivo do 50 kW výkonu 
– kontrola 1× za rok.

•  Spotřebič využívající pevné palivo nad 50 kW výkonu – kontrola 2× za 
rok.

• Spotřebič využívající kapalné i plynné palivo nad 50 kW výkonu – 
kontrola  1× za rok.

• U fyzických osob provádí kontrolu vždy osoba odborně způsobilá.
•  U právnických osob a podnikajících fyzických osob kontroluje platnost 

a úplnost všech dokladů k provozování komínů Hasičský záchranný 
sbor.

Moje bezpečná adresa

Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů

Naplňování volební programu i z opozice

V předvolební kampani jsme před 3 lety zmiňovali mimo jiné tři pro
blémy, které byly parkování, hlučnost projíždějících šalin a kapacita 

v naši školách a školkách. My jsme velice rádi, že nám je radnice pomáhá 
vyřešit, a tím naplňovat naše předvolební nápady na zlepšení života 
v naší městské části. V současnosti probíhá přístavba na ZŠ Elišky Přemy
slovny, která má poskytnout nové učebny. Je jenom velká škoda, že se 
zapomnělo i na rozšiřování kapacit v našich mateřských školách, jelikož 
jich je nedostatek. I když se to některým přišlo směšné, že bychom chtěli 
dosáhnout sníženi hlučnosti z tramvajové tratě, ale výsledkem výluky 
a rekonstrukce trati bylo právě i mírné snížení hluku z projíždějících šalin. 
Parkování je nekonečný problém a nejlepší řešením by bylo vybudování 
parkovacího domu, ale do toho se radnici nechce. Kvitujeme iniciativu 
Magistrátu vybudování až 260 parkovacích míst, aspoň někdo má zájem 
tento problém řešit, když už né radnice.

David Růžička, Pavel Šimánek, Miroslav Plch, Ludmila Vojtěšková
Nezařazení zastupitelé zvoleni za hnutí ANO 2011

Děkujeme všem členům a sympatizantům KSČM za jejich hlas v říj
nových parlamentních volbách.

Ing. Rostislav Maleňák, zastupitel za KSČM

(Příspěvky zastupitelů neprochází jazykovou korekturou.)
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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

Chráněná dílna hledá ženy a muže s OZP. 
Jednoduchá  ruční práce, montážní práce 

drobných součástek. Práce na zkrácený pracovní úvazek dle 
dohody, jednosměnný provoz, věk naprosto nerozhoduje. 
Práce v malém, příjemném kolektivu stabilní firmy.  Místo 
výkonu práce: Kaštanová 34, Brno (u MAKRA směr Tuřany).

Tel. 775 330 122, info@meta-pyro.cz

Křenová 19, Brno; tel.: 543 235 156

 PRODEJNA SPOTŘEBIČŮ

 NÁHRADNÍ DÍLY

 SERVIS

www.chladservis.cz

od 5. 12.  prodej STROMKŮ
od 18. 12.  prodej KAPRŮ
od 21. 12.  VÁNOČNÍ TRHY
od 23. 12.  od 15 h. VÝPRODEJ  
 VÁNOČNÍCH KAPRŮ

Otevírací doba:
18. 12. 9.00–17.00
19. 12.  9.00–17.00
20.12.  9.00–18.00

21. 12.  9.00–18.00
22. 12.  8.30–19.00
23. 12.  8.30–19.00
24. 12.  9.00–12.00

ul. B. Němcové
Starý Lískovec 
směr Ostopovice
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547 221 591
www.stofcom.cz

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

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

 husaliskovec

2019
2018

2020

V L ISTOPADU V POTREFENÉ  HUSE

Nesmírně vesmírný 
optický internet

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


