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Vážení spoluobčané, prá‑
vě čtete poslední letoš‑

ní číslo našeho zpravodaje. 
Nezadržitelně se totiž blíží 
konec roku s pořadovým 
číslem 2021. Hodnocení 
tohoto roku není jedno‑
duché. Převládají v nás spíš 
negativa než pozitivní zá‑
žitky. Byl to rok, ve kterém 
jsme někdy s větším a ně‑
kdy zase s menším úspě‑
chem bojovali proti koro‑
navirové nákaze. A ať je nám to 
milé nebo ne, tento stále nekončící 
boj poznamenal naše životy víc, 
než bychom si dokázali předsta‑
vit a mnohdy také připustit. Mrzí 
nás skutečnost, že je společnost 
stále více rozdělená na očkované 
a neočkované, že jsou lidé k sobě 
stále méně tolerantní a agresi‑
vita některých jedinců, zvláště 
ve virtuálním světě, narostla do 
obřích rozměrů. Mnozí se ohání 
svojí svobodou a tvrdí, že je chce 
někdo o ni připravit. Neuvědomují 
si však, že svoboda člověka končí 

tam, kde začíná svoboda 
druhého člověka, jak řekl 
John Stuart Mill.

Blíží se nejkrásnější svát‑
ky v roce, kterými jsou Vá‑
noce. Jsou to hlavně svát‑
ky lásky, dobré vůle, klidu 
a míru. Přejeme vám, ať je 
prožijete v radosti s vašimi 
blízkými, a hlavně v po‑
hodě a ve zdraví. Ať záře 
Betlémské hvězdy prozáří 
vaše domovy a naplní vás 

nadějí z  toho, že třeba zítra už 
bude lépe. Naděje je totiž to, co 
člověka drží nad vodou a co ho 
posunuje vpřed.

Do nového roku vám přejeme 
hodně všeho dobrého, mnoho 
osobních i pracovních úspěchů, 
a hlavně hodně zdraví. A kdybyste 
chtěli někdy malinký kousíček té 
své svobody obětovat pro dob‑
ro druhých, bylo by to naprosto 
úžasné.

Vladan Krásný, starosta
Jiří Dvořáček, místostarosta

 Novoroční přání
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Vánoční strom letos kvůli stavbě tramvajové trati nebylo možné vztyčit 
na obvyklém místě. A kvůli koronavirovým opatřením se nekonalo ani 
jeho slavnostní rozsvícení. I v provizorním místě však krášlí své okolí 
a vnáší do blátivých i sněhových prosincových dní vánoční atmosféru. 
 (taz, foto: Michaela Ambrožová)

Vánoční strom

Krásné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do nového roku 2022 vám 
přejí členové Jednotky Sboru dobrovolných hasičů a Sboru dobrovol
ných hasičů BrnaStarého Lískovce.
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Tramvaj do kampusu: do Vánoc by stavba měla přestat překážet
Stavba tramvaje do kampusu se již brzy přehoupne do fáze dokončování 
a technologického vybavování tunelu. Starolískovecký zpravodaj ve spolupráci 
se zhotovitelskou firmou a Dopravním podnikem města Brna přináší aktuální 
informace o průběhu prací.

Blíží se doba, kdy budou postupně končit 
omezení pro chodce a řidiče. „Pokud vše 

půjde dobře, před Vánocemi bychom měli mít 
stavbu dokončenou do takové míry, aby občany 
již vůbec neomezovala. Měla by být obnovena 
většina silnic a chodníků do původního stavu, 
zrušena většina omezení a vše by mělo být po‑
hodlně přístupné,“ věří manažer projektu Martin 
Langer ze zhotovitelské firmy FIRESTA‑Fišer.

Příští rok přijdou na řadu nové komunikace, 
které zde původně vůbec nebyly – například 
chodníky k zastávce Nová Jihlavská, výtahy na 
Osové, dva serpentýnové chodníky u parkoviště 

Vltavská a ocelová lávka k poliklinice. Stavebně 
dokončen je již chodník od zastávky Osová až 
po lávku polikliniky.

Pracuje se na chodníku od zastávky Osová 
směrem do Bohunic.

Byla dokončena většina terénních úprav nad 
tunelem, na velké části plochy je již zaseta tráva. 
Na jaře by se tedy prostor měl opět zazelenat.

Asfalt již pokrývá 3 chodníky mezi řadami 
panelových domů na Mikuláškově náměstí: 
jeden je v místě provizorního průchodu nad 
parkovištěm Vltavská, další dva mezi Mikuláš‑
kovým náměstím a penzionem.

„Na chodníky, které jsou již stavebně do‑
končeny, bude umožněn vstup a bude na nich 
probíhat běžná zimní údržba. Formálně jde 
však stále o staveniště. Prosíme tedy všechny 
o opatrnost a ohleduplnost při jejich využívání,“ 
upřesňuje manažer projektu Martin Langer.

Naopak nepřístupné zůstanou veškeré ohu‑
musované plochy nad tunelem. Přestože je na 
většině ploch tráva již vyseta a někde dokonce 
před nástupem zimy stihla vzejít, hlína je měkká 
a mohlo by snadno dojít k jejímu znehodno‑
cení. „Plochy uvolníme na jaře. Do té doby 
prosíme občany, aby na ně nevstupovali. Na 
jaře bude probíhat výsadba stromů a keřů. 
Nejvíce budou osázeny svahy jednotlivých 
teras,“ doplnil Martin Langer.

Hotová je již ocelová konstrukce zastřešení 
zastávky Nová Jihlavská.

V tunelu se betonují únikové chodníky po 
celé délce tunelu s chráničkami pro kabely. Na 
konečné stanici jsou položeny kusé odstavné 
a úvraťové zastávkové koleje a probíhá montáž 
výhybek.

Zuzana Šrámková

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

Videa ze stavby najdete na facebookové 
stránce Šalinou na kampus.

Kde to vázne s lávkou

Vášně už několik týdnů budí lávka od polikliniky. Je už instalovaná na místě a působí do‑
jmem, že by si po ní lidé mohli již brzy zkrátit cestu. Je ji ale stále nutné obcházet. A zůstane 
to tak až do jara.

„Rozumím tomu, že se lidé zlobí. 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 
mnoha různých důvodů v předstihu, ale zprůchodnit ho zatím nemůžeme. Není to možné 
ani stavebně, natož legislativně. K mostu se váže ještě spousta dalších prací, které budou 
probíhat minimálně do jara. Například nejsou ani z jedné strany dokončeny přístupy na most, 
takže jej nelze otevřít ani provizorně jako průchod stavbou,“ vysvětluje manažer projektu 
Martin Langer ze zhotovitelské firmy FIRESTA‑Fišer.

Kdybychom stavbu lávky přirovnali třeba ke stavbě tunelu, je to podobné, jako když je 
tunel vyhloubený. Zbývá ale spousta dalších prací včetně pokládky kolejí – teprve poté tudy 
projedou tramvaje.
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Zábavná výuka finanční 
gramotnosti

Pasování prvňáčků 
na čtenáře

Dne 16. listopadu jsme si připravili pro žáky devátých roční‑
ků simulační hru Dr. Zdědil a pan Zdražil, která je provedla 
oblastí finanční gramotnosti v praxi. Projekt byl uveden 
v rozsahu 4 vyučovacích hodin.

Na začátku se představila hra 
a téma tím, že se žáci měli 

pokusit vyjádřit svou představu 
o ideálním měsíčním příjmu člo‑
věka. Byla zmíněna výše minimální 
a průměrné mzdy. Pak se rozdělili 
do skupin, které představovaly 
rodiny.

Každá rodina se snažila po dobu 
pěti měsíců finančně vyjít, uše‑
třit, přivydělat si a vypořádat se 
s nenadálými událostmi. Na konci 
hry měli žáci možnost ostatním 
představit svou rodinu a zhodnotit 
svá snažení.

Během hry se u žáků podporo‑
vala orientace v oblasti finanční 
gramotnosti, skupinová spoluprá‑

ce i kreativní a ekologické myšlení. 
Žáci pochopili význam pojmů jako 
je příjem a výdaj, pravidelný a jed‑
norázový, kreditní a debetní karta, 
hypotéka, půjčka, účet, spoření, 
pojištění… Trénovali dovednost 
ekologicky zhodnotit svou do‑
mácnost a snížit dopad na životní 
prostředí – např. menší spotřebou 
masa, nakupováním biopotravin 
a místních sezónních produktů, 
pořízením nádrže na využití deš‑
ťové vody, využití solární energie 
ve vlastní domácnosti atd.

Proběhlo tak zábavné, motivač‑
ní a efektivní spojení výuky s reál‑
nými životními situacemi.

Hana Kasalová, ZŠ Bosonožská

Žáci prvního ročníku se vydali 
do knihovny Jiřího Mahena 

ve Starém Lískovci. Podívali se, jak 
taková knihovna vypadá a k čemu 
slouží.

Paní knihovnice si pro ně při‑
pravila příběh o rytířích. Víte, co to 
je pasování rytířů? Každý, kdo se 
chtěl stát rytířem, musel se naučit 
spousty dovedností např. naučit se 
šermovat, recitovat básně a umět 
se zdvořile chovat. Pokud zvládli 

všechny tyto úkoly, mohl je panov‑
ník pasovat na rytíře.

Aby se prvňáčci mohli stát rytíři 
knih, museli odříkat slavnostní slib, 
kterým slíbili, že si rádi pěknou 
knížku přečtou a budou se o kníž‑
ky starat. Paní knihovnice je ob‑
řadně pasovala na čtenáře a děti 
si z knihovny odnesly odznáček 
a sladkou odměnu.

Naďa Ježková, ZŠ Bosonožská

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

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 9:
Na trhu najdete širokou nabídku dveří s označením BEZPEČNOSTNÍ. 
Víte, jaká kritéria musí splňovat BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE,  a jak je 
při nákupu rozpoznáte? 
  
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 zpra‑
vodaje, nebo na webových stránkách Městské policie Brno: https://
www.mpb.cz/domaneninuda/proseniory/. 

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Majitel domu je povinen provádět kontroly a revize jen té části plynovodů 
a zařízení, které nejsou v osobním užívání vlastníků bytů. Společenství 
vlastníků jednotek nemají povinnost provádět kontroly a provozní revize 
těch plynových zařízení, která jsou přímo v bytě.
Kontroly a revize plynových zařízení a spotřebičů:
•  Provozní revize plynového zařízení – 3 roky
•  Kontrola plynového zařízení – 1 rok
•  Servisní prohlídka spotřebičů – 1 rok

Moje bezpečná adresa
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     Charita.Brno        charita_brno
www.brno.charita.cz/trikralovasbirka

Trikralova
sbirka

Přispějte do sbírky

1.—16. ledna 2022

Sbírkový účet: 

66008822/0800

VS pro Brno:

777966100 

Děkujeme!

Připojte se k Tříkrálovému průvodu 
s živými velbloudy

6. ledna 2022 v centru Brna.

zpravodaj.indd   1 04.11.2021   19:37:26

SBÍRKA 
VÝTVARNÝCH 
POTŘEB

Sbírka probíhá
od 3. ledna do 31. ledna 2022

Sběrná místa:
Magistrát města Brna Chovánek Klokánek   
Odbor zdraví Vrátnice  Vrátnice   
Dominikánské náměstí 3 Vejrostova 1361/8 Michalova 4/2586
602 00 Brno 635 00 Brno-Bystrc 628 00 Brno-Líšeň
Otevírací doba: Otevírací doba: Otevírací doba: 
Po, St 8.00–17.00 hod. Po–Pá 8.00–16.00 hod. Po–Pá 8.00–18.00 hod.
Út 8.00–14.00 hod.
Čt 8.00–14.00 hod.
Pá 8.00–13.00 hod.

Sbírku pořádá statutární město Brno ve spolupráci s příspěvkovými a neziskovými 
organizacemi, které pomáhají dětem ve městě Brně.

Záštitu nad sbírkou převzal 1. náměstek primátorky města Brna Mgr. Petr Hladík.

Jedná se o:

Přijímány budou pouze nové výtvarné potřeby!!!

• prstové barvy 
• tempery
• barvy na sklo
• vodové barvy
• štětce 
• tenké a tlusté trojhranné 

pastelky
• chlupaté drátky
• nalepovací očka 

• vlnkovaný papír (lepenka)
• tvrdé výkresy
• skicáky
• barevné papíry
• barevné kreslicí papíry 

velikosti A3, A4
• ozdobné děrovačky
• lepidla
• plastelíny nebo modelíny

Třicet inspirací pro lepší budoucnost
Už třicet let vede Lipka děti i dospělé k cit‑

livému vztahu k přírodě. K výročí proto 
připravila symbolických třicet inspirativních 
nápadů pro lepší budoucnost. Načerpejte 
z nich do nového roku inspiraci i vy. Od tipů 
na vánoční dárky bez nakupování až po výlety 
krajinou jižní Moravy, šetrné tvoření, přednášky 
odborníků o klimatu, zahradnickou inspiraci 
nebo zamyšlení nad tím, co můžeme každý 
udělat pro životní prostředí.

V třiceti inspiracích zachytí bystrý čtenář 
spoustu myšlenek k  zadumání nad naším 
místem na Zemi. Nechybí tipy na šetrné tvo‑
ření z přírodních materiálů nebo ukázka, jak 
uspořádat oslavu bez odpadu a využít lokální 
potraviny a dary přírody na výbornou svačin‑
ku. „Věříme, že čtenáři najdou nové nápady 
a jejich vánoční oslavy budou zase o krok še‑
trnější k přírodě,“ dodává za Lipku Veronika Ulice Podsedky už je opravená

Správa železnic, která byla investorem oprav 
na železnici do Zastávky u Brna, se zavázala 

po skončení stavby opravit poškozené komu‑
nikace. Práce na železnici jsou už hotové a od 
12. prosince budou vlaky zastavovat na nové 
zastávce Starý Lískovec.

Zhotovitelské sdružení firem Skanska a Elekt‑
rizace železnic Praha už dokončilo i opravy silnic 
poškozených ve Starém Lískovci. „V okolí Starého 

Lískovce byla nejvíce používanou a poškozenou 
cesta od železničního přejezdu v ulici Podsedky 
směrem do Moravan. Komunikace byla opravena 
a již je na ní nový asfaltový povrch. Hlavně díky 
vhodnému zvolení přístupových cest, zejména 
podél opravované trati, byly další cesty v lokalitě 
od poškození ušetřeny, což je pro obyvatele 
Starého Lískovce dobrá zpráva,“ upřesnila Petra 
Havrlantová ze Skansky. Zuzana Šrámková

Neckařová. Všechny nápady najdete na webu 
www.lipka.cz/30‑let  ‑lipky.

Rodiče s dětmi se můžou inspirovat výlety do 
přírody poblíž Brna a badatelskými náměty na 
hry venku. Zvládnete přehodit žabkou rybník? 
Kdy jste si naposledy vychutnali západ slunce? 
Nechybí ani nové publikace, které přivedou 
k  zamyšlení nad naším vztahem k  přírodě 
i druhým, pomůžou při prozkoumávání života 
v půdě nebo zpestří pozorování ptáků. Nový 
kapesní atlas vám dokonce zazpívá.

Zapálení zahradníci a zahradnice jistě ocení 
plejádu námětů – od tipů, jak vybudovat kli‑
matickou zahradu, přes návody na zelené stěny 
z palet, mokřadní bludiště či dešťové záhony, 

až po drobné komunitní počiny, jako je volně 
dostupná Semínkovna pro lokální výměnu 
semínek na Kamenné 20 nedaleko Poříčí.

Třicet inspirací pro lepší budoucnost připra‑
vila Lipka veřejnosti v duchu toho, co už třicet 
let dělá – vzdělává, pomáhá, čerpá inspirace 
ze svého okolí a posílá je zase dál. Z malého 
Domu ekologické výchovy se rozrostla na in‑
stituci, která má široký dopad na ekologickou 
výchovu dětí i dospělých. Budeme rádi, když 
se přidáte a pomůžete nám budovat svět, ve 
kterém všem bude dobře.

Pozvánky na poslední předvánoční akce 
najdete na www.lipka.cz/kalendar ‑akci.

Zuzana Slámová, Lipka
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Seniorky a senioři, pozor!
Váš dodavatel elektřiny nebo plynu možná skončil, pokud si nejste jistí, situaci je potřeba 
okamžitě řešit. Zkontrolujte si, kdo byl vaším dodavatelem elektřiny nebo plynu, nebo 
zkontrolujte platby za elektřinu nebo plyn.

Dodavatel elektřiny nebo plynu
Pokud byla Vaším dodavatelem společnost A ‑PLUS 
Energie obchodní, BOHEMIA ENERGY entity, COM‑
FORT ENERGY, EAGLE ENERGY, Energie České spořitel‑
ny, Europe Easy Energy, Kolibřík energie, Ray Energy, 
nebo X Energie a neřešili jste změnu plateb, ověřte si, 
zda nedlužíte za energie dodavateli poslední instance.

• Co se stalo? Pokud jste byli zákazníkem jedné z výše uvedených společností, nebo vaše platby dodavateli 
elektřiny nebo plynu neodchází, tak váš dodavatel skončil. Zachovejte klid. Nejste na to sami. Situaci ale 
řešte co nejdříve! Elektřinu ani plyn Vám nevypnou, aktuálně vám je dodává dodavatel poslední instance.
• Kdo Vám může pomoci, pokud si nevíte rady? Vaše rodina nebo přátelé Vám jistě pomohou najít potřebné 
informace i problém řešit. Zavolat nebo zajít můžete na místní úřad (obecní nebo městský), poradí Vám i Váš 
starosta, nebo Vaše starostka. V každém případě si připravte poslední vyúčtování za elektřinu nebo plyn.
• Co bude potřeba vyřešit? Je nutné zjistit, kdo je váš dodavatel poslední instance, kontaktovat ho a vyřešit 
platby za elektřinu nebo plyn. Dodavatel poslední instance je dočasná záchranná síť pro případ, když skončí 
váš dodavatel. Proto je nutné vybrat si obratem nového dodavatele elektřiny nebo plynu.
• Kde naleznete sami více informací?
Energetický regulační úřad (www.eru.cz) poskytuje veškeré informace k této situaci – o dodavatelích po‑
slední instance včetně kontaktů, postup, jak změnit dodavatele, a odpovědi na často kladené otázky lidí, kteří 
se dostali do stejné situace jako Vy.
Občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz), kde si můžete domluvit schůzku.
Místní úřady (městský nebo obecní), kam můžete také zajít osobně.

Platby za elektřinu nebo plyn
Na platebním dokladu SIPO nebo ve vaší bance 
(trvalý příkaz) si ověřte, zda máte nastaveny platby 
za elektřinu nebo plyn. Pokud ne a zálohy na energie 
žádným jiným způsobem nehradíte, dlužíte za ener‑
gie dodavateli poslední instance. Pokud ano, peníze 
se strhávají, je vše v pořádku. Nemusíte nic řešit.

Jsou tak úžasně dobré a  tak 
snadné. Tyto sušenky naplně‑

né brusinkovým džemem se po 
upečení nakrájí pouze na proužky 
velikosti sousta a je hotovo.

Ingredience pro dva válečky 
po dvanácti kouscích: 140 g más‑
la pokojové teploty, 80 g moučko‑
vého cukru, 1 sáček vanilkového 
cukru, 200 g hladké mouky, 1 špet‑
ka soli, 50 g mletých lískových oříš‑
ků, 200 g brusinkového džemu, 
50 g hořké čokolády na ozdobu

Příprava – 35 minut (+ 240 mi‑
nut doba na odpočinutí těsta): 

1. Pomocí ručního šlehače šle‑
hejte po dobu 3 minut máslo, cukr 
a vanilkový cukr do pěny. Za stá‑
lého šlehání postupně přidejte 
mouku, sůl a lískové oříšky. Poté 
vše zpracujte na vále do hladkého 
těsta.

2. Těsto rozdělte na polovinu 
a s obou polovin vytvořte na po‑
moučené desce válečky o délce 
asi 30 cm. Umístěte těsto na pečicí 
papír a po celé délce válečků je 
lehce dlaní ruky zmáčkněte. Na 
středu válečků vytvořte pomocí 
kávové lžičky podélný důlek. Vá‑
lečky těsta přeneste na podnos 
a dejte odpočívat do chladničky 
nejméně po dobu 4 hodin.

3. Vyndejte válečky z  chlad‑
ničky a  do prohlubní válečků 
přidejte brusinkový džem. Pečte 
v předehřáté troubě na 180 °C asi 
15 minut. Nechejte je ještě trochu 
vychladnout.

4. Nakrájejte nahrubo hořkou 
čokoládu a rozpusťte ji ve vodní 
lázni. Pomocí lžíce ozdobte (po‑
cákejte) sušenky čokoládou a ne‑
chejte polevu uschnout. Nakrájejte 
na proužky velikosti sousta.

Doma je pečeme nejen na vá‑
noční svátky, jsou výborné k čaji.

Taťana Absolínová

Gourmet
Babiččiny štangličkyJe nejvyšší čas myslet na 

vánoční výzdobu. Tuto 
jednoduchou girlandu z vy‑
střižených stromečků zvlád‑
nou i vaše děti. Je vyrobená 
z potištěné lepenky a barev‑
ných provázků. Můžete na ni 
použít třeba nepotřebnou 
krabici.

Co potřebujeme: lepen‑
ku, tužku, nůžky, děrovač‑
ku, barevný provázek nebo 
bavlnka

Jak na to:
1. obkreslete si stromečky 
podle šablony. Na běžné 
okno jich potřebujete asi 
deset.
2. Stromečky pečlivě vystřih‑

něte a na každém stromeč‑
ku udělejte na jeho špičce 
pomocí děrovačky otvor.
3. Teď si naměřte dlouhý 
provázek na šířku okna a při‑
lepte jej k rámu.
4. Otvory stromečků pro‑
táhněte asi 15 cm dlouhé 
provázky a přivažte je v pra‑
videlných rozestupech na 
připravený okenní provázek.

Doufám, že se vám girlan‑
da zadařila, že jste si s dětmi 
užili vánočního tvoření. Vá‑
noce jsou přeci o tom, trávit 
čas spolu.

Taťana Absolínová

Šikovné ruce Vánoční girlanda na okno

N
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Inzerce
 � Vyměním 2+kk po rekonstrukci ve Starém Lískovci za 2+1 nebo 3+1 ve 
Starém Lískovci, Bohunice. Doplatek až 300 000,‑ dle stavu a velikosti 
bytu. Tel.: 704 113 492.
 �  Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství,  
návrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551, mob.: 704/458187, e‑mail:  
info@tzbcentrum.cz; www.tzbcentrum.cz 
 �Opravím počítač/seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
 �  SERVIS A OPRAVA NOTEBOOKŮ A POČÍTAČŮ. DIAGNOSTIKA ZDAR‑
MA! VYZVEDNUTÍ U VÁS. ROZUMNÉ CENY, RYCHLE A SPOLEHLIVĚ, 
25 LET PRAXE. BEDNÁŘ: 608 880 107
 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skříňky a pracovní desky 
na míru. Vrba 603 438 707.
 � Vodoinstalatér, tel.: 602 861 402.

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

Doplňující informace

Pan Petr Hudlík, jakožto člen Zastupitelstva městské části Brno ‑Starý 
Lískovec, zvolený za Nezávislí demokraté společně pro Starý Lískovec 

požádal dne 6. ledna 2020 o uveřejnění článku nazvaného „Poplatky za 
psy“ ve Starolískoveckém zpravodaji. Tento článek nebyl otisknut v žád‑
ném jeho čísle, a to přesto, že vydavatel Starolískoveckého zpravodaje je 
povinen poskytnou přiměřený prostor pro zveřejnění sdělení všem členům 
Zastupitelstva, tedy i opozičním. Text neotištěného článku je následující:

Poplatky za psy
Vážení spoluobčané od nového roku dochází k úpravě zákona o po‑
platcích za psy a nebyla by to naše radnice a starosta Krásný, aby toho 
nevyužil. Nová úprava zákona stanovuje maximální sazbu za poplatky 
ve výši 1500 Kč a tu stejnou maximální hodnotu Vám bude účtovat i sta‑
rosta Krásný, tedy 1500 Kč za psa v bytovém domě (2250 Kč za každého 
dalšího) a ve výši 400 Kč za psa v rodinném domě (600 Kč za každého 
dalšího). Proč radnice nevyjde našim občanům vstříc a nesníží poplatky, 
tak jak to udělaly ostatní radnice (za 1 / za dalšího psa v bytovém domě): 
Kohoutovice (1100/1650), Líšeň (1100/1500), Nový Lískovec (300/300). 
Zřejmě proto, aby mohl financovat předvolební ochranku, prosoudit 
skoro 500 000 Kč s Tatranem, nebo rozdávat předem opravené byty 
pravomocně odsouzeným úředníkům a ještě zadarmo!

Petr Hudlík, zastupitel MČ

 Vyjádření městské části
Rada městské části Starý Lískovec přijala v srpnu 2019 Zásady pro vy‑

dávání Starolískoveckého zpravodaje, které mimo jiné z kapacitních 
důvodů omezily prostor pro příspěvek zastupitele do tohoto periodika 
na 250 znaků. Aby bylo možné poskytnout ve zpravodaji prostor pro 
aktuální zprávy a reportáže ze zajímavých akcích a událostí v městské 
části, byla pro příspěvky zastupitelů vyhrazena jedna strana z celkových 
šesti. Na jedné straně je k dispozici 5250 grafických znaků a zastupitelů 
je 21. Zároveň bylo stanoveno, že každý zastupitel může zveřejnit i delší 
příspěvek, když se s dalšími zastupiteli dohodne na „přenechání“ prostoru. 
Příspěvky, které toto pravidlo nedodržely, nebyly otištěny.

Pan zastupitel Hudlík podal v květnu 2020 žalobu, kterou se domá‑
hal uveřejnění svého delšího článku. Městský soud v Brně dal nejprve 
v květnu 2021 za pravdu radnici, když uznal, že prostor sloužící k pre‑
zentaci názoru zastupitelů je dostačující. Zvláště když lze rozsah článku 
navýšit přenecháním prostoru, což soud vnímal jako legitimní projev 
poměrného zastoupení.

Zastupitel Hudlík se však odvolal a o věci rozhodoval Krajský soud 
v Brně, který rozsudek prvoinstančního soudu změnil. Vyhověl žalobě 

a přikázal příspěvek otisknout. Toto rozhodnutí nabylo právní moci 
22. listopadu 2021, tedy krátce před uzávěrkou prosincového čísla.

Redakční rada v současné době analyzuje právní a další dopady 
uvedeného soudního rozhodnutí. Nicméně již nyní je možné uvést, že 
pravomocné rozhodnutí týkající se žaloby zastupitele Hudlíka neznamená 
možnost v budoucnu tisknout články bez jakéhokoliv omezení. Otištění 
delších příspěvků zastupitelů je prozatím odloženo na dobu nezbytně 
nutnou k analýze možných východisek.

Starolískovecký zpravodaj je totiž i nadále kapacitně omezen, což 
je skutečnost, která pochopitelně ovlivňuje možnosti vydavatele. Lze 
očekávat, že Rada (či Zastupitelstvo) bude brzy jednat o změně Zásad 
pro vydávání Starolískoveckého zpravodaje tak, aby umožňovaly přimě‑
řené navýšení prostoru, který bude mít k dispozici každý ze zastupitelů, 
přičemž bude ale zároveň nutné zohlednit ekonomická a provozní 
východiska tohoto periodika.

JUDr. Milan Bedroš, advokátní kancelář

Článek o poplatcích za psy, který soud přikázal otisknout, obsahuje 
zjevné nepravdy. S platností od 1. 1. 2020 skutečně došlo k úpravě 
zákona o poplatcích za psy. V rámci této úpravy poslanecká sněmovna 
schválila, že na sníženou sazbu dosáhnou pouze občané od dosažení 
věku 65 let. Zákon nyní neřeší, zda je majitel psa v důchodu, nebo nikoliv. 
Rozhodující je věk. Tím se staly neplatnými i některá ustanovení vyhlášky 
města Brna o poplatcích za psy. Část občanů proto musela začít platit 
vyšší částku než dříve.

Není však pravda, že by toho radnice městské části Brno‑Starý Lískovec 
jakkoliv využila a poplatky zdražila, natož aby toho nějak využil sám sta‑
rosta. Výši poplatků za psy stanovuje vyhláška města Brna. Městské části 
si v rámci této vyhlášky mohou výši poplatků upravit, takovou úpravu 
schvaluje zastupitelstvo městské části. Pokud by se tedy poplatky měnily 
(zvyšovaly), jak tvrdí zastupitel Hudlík, musel by o tom v zastupitelstvu 
hlasovat i on sám. Žádné takové hlasování se však vůbec nekonalo, jeho 
tvrzení je tedy jednoznačná nepravda. 

Poslední platná úprava výše těchto poplatků ve Starém Lískovci byla 
učiněna naposledy v roce 2007. Stejně tak nijak nesnížily poplatky za 
psy ani ostatní městské části. Zůstaly na stále stejné výši, jaké byly před 
začátkem platnosti nové úpravy zákona. Pro příklad, Starý Lískovec má 
stejnou výši poplatků jako Bohunice, Brno‑střed, Brno‑sever a dalších 
cca třináct městských částí v Brně.

Během roku 2020 začalo město Brno připravovat novou vyhlášku, kte‑
rou reagovalo na úpravu zákona a s platností od 1. 1. 2021 tuto vyhlášku 
vydalo. S vydáním této nové vyhlášky se výše poplatku pro důchodce za 
prvního psa opět zavedla a snížila na původní nízkou sazbu.

Další invektivy a fabulace uvedené v článku zastupitele Hudlíka nemá 
smysl komentovat. Vladan Krásný

 �MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350Kč/ks, radiátorů, oken, střech, zábra‑
dlí, 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
 � „PEDIKÚRA“ provádím, mohu přijet kamkoliv, z pohodlí domova. 
Tel. 702 862 428, Klocová.
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www.chladservis.cz

Křenová 19, Brno 
tel.: 543 255 555

KURZ VAŘENÍ A KUCHAŘKA ZDARMA

VŽDY PERFEKTNÍ VÝSLEDEK.  
BEZ OBAV.

KUPTE SI MULTIFUNKČNÍ PARNÍ TROUBU AEG  
A ZÍSKEJTE KURZ VAŘENÍ ZDARMA

Vyhněte se vysokým zálohám 
a přejděte s energiemi ke 
stabilní městské společnosti. 
V našem klientském centru 
zvládnete uzavřít smlouvu na 
plyn nebo elektřinu doslova 
za pár minut.

CO JE TŘEBA:
• doklad totožnosti 
• poslední vyúčtování 
• bankovní spojení, případně SIPO

KDE NÁS NAJDETE? 
Na ulici Cimburkova 2, 
vedle NC Královo Pole.

Pro nabídku se můžete obrátit
také na energie@teplarny.cz

Energie
bez obav

www.teplarny.cz

CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?

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

před

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme kamerou zadarmo. 

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

Přejeme všem svým zákazníkům pevné zdraví v roce 2022.

po

+420 601 153 200

www.plicedomu.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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MAD Recycling Česká republika, a.s. nabízí 
výkup papíru na naší sběrně, ul. Chironova
(bývalý autobazar MAX). 

Provozní doba: 
pondělí až pátek 7:30–12:30 a 13:00–16:00
Solidní výkupní ceny a jednání, příjemná obsluha. 

Tel. 773 771 742. Těšíme se na Vás.

Více na www.mad-recycling.cz

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

www.pohrby.cz

SAKO Brno 
sváží o vánočních svátcích 

bez omezení až do 31. 12. a od pondělí 
3. 1. podle běžného  harmonogramu. 

Sběrná střediska odpadů mají otevřeno 
kromě vánočního a novoročního víkendu. 

V případě přeplněnosti barevných 
kontejnerů kontaktujte dispečink 

548 138 315, dispecink@sako.cz
nebo využijte mobilní aplikaci 

Brňáci pro Brno

Více na www.sako.cz

PF 2022
SAKO Brno přeje 
všem Brňanům 

úspěšné vykročení 
do Nového roku

Filip Leder, 
předseda představenstva


