
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

starolískovecký
zpravodaj

Únor 2022 ROČNÍK 30

www.staryliskovec.cz

Zápisník starosty
Vážení a  milí spolu‑

občané, v  minulém 
čísle Zpravodaje vás pan 
místostarosta seznámil 
s akcemi, na kterých naše 
městská část pracovala 
a podařilo se je již dovést 
do zdárného konce. A také s těmi, 
které jsou na počátku. K  jedné 
z nich bych se rád vrátil podrob‑
něji – k naší hasičce.

V minulosti jsme slíbili, že udě‑
láme vše pro nutnou rekonstrukci 
hasičky. Zázemí pro hasiče v naší 
městské části je trochu výjimečné 
tím, že v ní má sídlo jak naše zá‑
sahová Jednotka sboru dobrovol‑
ných hasičů, tak i jednotka profesi‑
onálů z Hasičského záchranného 
sboru Brno. Pro požární bezpeč‑
nost naší městské části a okolí má 
tedy zásadní význam.

Budova už byla opravdu ve vel‑
mi špatném stavu, před třemi roky 
dokonce došlo k propadu stropu 
nad sálem, který musel být provi‑
zorně vyztužen. Já osobně jsem 
tedy byl velmi netrpělivý, kdy už 
konečně rekonstrukce začne.

Z řadu důvodů to bohužel trvalo 
déle, než by mi osobně bylo milé. 
Původně jsme měli přislíbenou 
podporu pro získání potřebné do‑
tace jak města Brna, tak vedení Ha‑

sičského záchranného sbo‑
ru Jihomoravského kraje. 
Díky tomuto příslibu jsme 
mohli nejen naplánovat re‑
konstrukci hasičky, ale i její 
rozšíření pro další hasičský 
vůz. Současně jsme chtěli 

zvětšit a zprofesionalizovat veškeré 
zázemí pro službu konající hasi‑
če. Tomu všemu byl přizpůsoben 
i projekt rekonstrukce.

Ze slibu od Hasičské záchran‑
né služby Jihomoravského kraje 
však bohužel sešlo ze dne na den. 
Dodnes si ani my na radnici, ani 
zapojení pracovníci z Magistrátu 
města Brna nedovedeme vysvětlit, 
proč se tak stalo. Víceméně jsme se 
opět ocitli skoro na začátku. Celý 
projekt se musel předělat, zredu‑
kovat, a navíc se musel nastavit 
nový model financování.

To se nám naštěstí podařilo 
i díky podpoře investičního ná‑
městka primátorky města Brna, 
s jehož pomocí jsme přesvědčili 
i celé vedení města Brna, aby navý‑
šilo městskou podporu pro tento 
projekt. Ve chvíli, kdy čtete tyto 
řádky je již rekonstrukce konečně 
v běhu. A já jsem moc rád, že jsem 
se toho dočkal.

K  tomu ale musím připojit 
i  jeden povzdech. Pohybuji se 

Dispečink Brněnských vodáren a kanalizací je k dispozici nonstop
Přestala vám téci studená voda, 

má nízký tlak, nebo došlo ke 
změně v kvalitě vody, voda má 
například jinou barvu?

Nezdržujte se pátráním po infor‑
macích na profilech vašich přátel na 
sociálních sítích. Pokud se informa‑
ce nedozvíte na webových strán‑
kách vodáren www.bvk.cz, pak 
volejte Centrální vodohospodář‑
ský dispečink Brněnských vodáren 
a kanalizací na čísle 543 212 537.

Jeho specialisté zajišťují nepře‑
tržitou 24hodinovou službu jak ve 

všední dny, tak i o sobotách, nedě‑
lích, svátcích. Jsou připraveni vám 
pomoci, pokud se problém týká 
služeb poskytovaných brněnskými 
vodárnami.

Rádi vám odpoví na vaše otázky. 
A v případě, že jde o problém po‑
skytovaných služeb, jsou schopni 
podniknout konkrétní kroky pro 
jeho odstranění. Například pokud 
vám teče doma z kohoutku rezavá 
voda, vyšlou na místo pohotovost‑
ní četu, která, pokud je příčina na 
veřejném vodovodu, zajistí zjed‑

nání nápravy. Může však nastat 
situace, že k „zabarvení“ vody do‑
chází až v nemovitosti, ve vnitřních 
instalacích. V takovém případě je 
potřeba kontaktovat majitele či 
správce nemovitosti. Nezřídka se 
totiž stává, že pitná voda získá „re‑
zavé zabarvení“ právě zde.

Brněnská pitná voda má ty nej‑
lepší parametry, které s přehledem 
odpovídají všem zákonným nor‑
mám. Pečlivá kontrola její kvality 
probíhá pravidelně na zdrojích 
vody, ve veřejné vodovodní síti 

a stejně tak u zákazníků. Společně 
s akreditovanou laboratoří brněn‑
ských vodáren ji vyhodnocuje také 
Krajská hygienická stanice. Od‑
borná péče expertů brněnských 
vodáren je průběžně věnována 
monitoringu celé vodovodní sítě. 
Díky využívání moderních tech‑
nologií a inovacím v této oblasti 
patří Brněnské vodárny a kanaliza‑
ce dlouhodobě mezi republikové 
lídry ve snižování ztrát vody.

BVaK

Prázdninový provoz 
mateřských škol

Provoz v jednotlivých mateřských školách v Brně ve Starém Lískovci 
v době letních prázdnin v roce 2022 byl projednán s ředitelkami jednot‑
livých mateřských škol a byl dohodnut dle níže uvedené tabulky. Jako 
každý rok není obsazen poslední týden prázdnin, který je přípravný. V roce 
2022 také není možný provoz o prázdninách na MŠ Labská 7 z důvodu 
investiční akce. Do provozu se také nezapojí MŠ Brno, Oderská 2, kdy 
důvodem je zavedený systém střídání a volno pro jednu z mateřských 
škol v rámci prázdnin.

Mateřské školy ve Starém Lískovci budou v létě 2022 v provozu takto:

1. 7. 2022–15. 7. 2022 MŠ Brno, Bosonožská 4
18. 7. 2022–22. 7. 2022                                                                        MŠ Brno, El. Přemyslovny 10
15. 8. 2022–25. 8. 2022                                                                         MŠ Brno, Kosmonautů 2

Renata Kuklínková, Odbor školství, sociální a kultury, Starý Lískovec

neustále po naší městské části, 
mluvím osobně s lidmi, další mi 
píší e ‑maily i zprávy… A nedávno 
jsem si vyslechl: „Cpát peníze do 
hasičky je zbytečné, mě to neza‑
jímá, proč raději neuděláte něco 
pro mě tady před mým domem?“ 
Slýchám také stesky, proč „cpeme 
miliony do škol“, když tazatel už 
žádné školou povinné děti nemá, 
takže ho to nezajímá. Nebo proč 
chceme stavět parkoviště, když 

dotyčný nemá auto…
Dobře, třeba u parkovišť si ta‑

kovou diskusi dovedu představit, 
protože ne každý má auto a nepo‑
ciťuje aktuální velký nedostatek 
parkovacích míst. Ale u hasičky a 
investic do škol mě to zaráží. Jistě, 
hasiče nepotřebujeme a nechce‑
me o nich nic vědět. Ovšem přesně 
do chvíle, než nám ve vlastním, či 
u souseda začne hořet. 

(Pokračování na str. 2)
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Tramvaj do kampusu: začne výsadba zeleně

Je tu 6. ročník participativního rozpočtu 
Dáme na vás!

Na staveništi se postupně začne vysazovat zeleň, hotovo 
by mělo být ještě na jaře. Starolískovecký zpravodaj ve spo‑
lupráci se zhotovitelskou firmou a Dopravním podnikem 
města Brna přináší aktuální informace o dění na stavbě do 
kampusu.

V  oblasti stavby bylo nutné 
vykácet řadu stromů. Nyní 

postup stavby umožní novou 
výsadbu více než 200 nově navr‑
žených stromů a 2000 kusů keřů. 
Hotovo by mělo být přibližně do 
konce května, postupně bude také 
mizet oplocení, které omezovalo 
pohyb lidí.

Na ploše Mikuláškova náměstí 
k zastávce Osová převažovala vý‑
sadba z osmdesátých let minulého 
století, rostla zde především boro‑
vice černá. Navržená náhradní vý‑
sadba je daleko pestřejší a respek‑
tuje terasovité uspořádání místa. 

Snaží se plochu zastínit stromy tak, 
aby zde mohlo vzniknout příjem‑
né, stinné klima a místo nepůso‑
bilo monotónně a neudržovaně. 
Bude zde vysazeno asi 20 druhů 
dřevin a křovin: borovice, jasany, 
javory, duby, hlohy, jabloně, švest‑
ky, jírovce, muchovníky, jerlíny, 

liliovníky, a další. To všem by se 
mělo stihnout do začátku léta.

U  Fakultní nemocnice Brno 
bude oblast osazena zelení s ohle‑
dem na to, že zde bude velký po‑
hyb lidí. Vzniknou zde extenzivně 
využívané trávníky, trvalkové zá‑
hony a záhony s keři, které dopl‑
ní alej kvetoucích stromů a také 
vzrostlých lip.

V okolí zastávky Nová Jihlavská 
bude místo starých a nebezpeč‑
ných náletových topolů vysazeny 
platany, jasany a javory tak, aby 

se plocha tímto stala přehlednou 
a čistou, ale zároveň aby nenaruši‑
la další plánovanou výstavbu a ne‑
muselo se zde v budoucnu kácet.

Zuzana Šrámková

Již šestým rokem je spuštěn participativní rozpočet Dáme 
na vás. Brňané tak mohou už nyní podávat své nápady 
na zlepšení svého okolí. Letošní novinkou je zvýšená 
maximální částka na jeden podaný projekt, a to ze 3 na 
5 milionů korun!

Město pro tento rok vyčlenilo 
ze svého rozpočtu celko‑

vou částku 35 milionů korun, 
která půjde na vaše nápady. Po‑
dat nápad můžete bez ohledu na 
to, zda máte ve městě trvalé by‑
dliště či nikoliv. Projekty mohou 
být zaměřeny na různé oblasti 
od sportu, zdraví, přes rodiny 
s dětmi, seniory až po kulturu 
či dopravu. Nápady mohou být 
investičního charakteru, tedy na‑
příklad postavení nového hřiště, 
pumptracku či cyklostezky, nebo 

se může jednat o tzv. měkký pro‑
jekt, kdy jsou z participativní‑
ho rozpočtu hrazeny například 
programy na podporu onkolo‑
gických pacientů. Mezi takové 
patří právě realizované projekty 
Nebýt na to sama – Ženy v onko 
léčbě či Onkologicky léčené děti 
v Brně.

Své nápady můžete přihlašo‑
vat na stránkách www.dame‑
navas.brno.cz, v případě potí‑
ží také osobně na Magistrátu 
města Brna na ulici Husova 12. 

Podávat projekty je možné až do 
15. května, ale čím dříve jej po‑
dáte, tím dříve může začít sbírat 
podporu veřejnosti. Právě pro‑
jekty, které do 31. května získají 
podporu veřejnosti v podobě 
300 „líbí se mi“ nebo 50 podpisů 
na podpisovém archu, budou 
posuzovány z  hlediska jejich 
realizovatelnosti příslušnými 
odbory a mají šanci postoupit 
do listopadového finálového 
hlasování.

Nyní je čas, kdy můžete podá‑
vat své nápady.

Chyťte se příležitosti a změňte 
Brno!

Linda Seitlerová
Dáme na vás

damenavas@brno.cz

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.

(Dokončení ze str. 1)
Nemusíme mít už vlastní děti ško‑

lou povinné, ale nemělo by snad nám 
všem záležet na tom, aby děti dostá‑
valy kvalitní vzdělání v co nejlepším 
prostředí? Co když třeba jednou ta‑
kové „dítě“ bude nad námi stát se 
skalpelem v ruce, či jinak zásadně 
rozhodovat o našem vlastním životě?

Takové smýšleni mi je cizí a nero‑
zumím mu. Cítím v něm určitý druh 
sobectví a neschopnost dohlédnout 
dále než na špičku vlastního nosu. 
To, co na první pohled vypadá jako 
věc, která se mě přímo netýká, má 
přece vliv na mé okolí – a tím i na mě. 
Myslím, že s respektem k potřebám 
ostatních se nám bude žít lépe.

S přicházejícím jarem vám přeji 
hodně slunce, zdraví a pokud mož‑
no žádnou závist, ani sobectví ve 
vašem okolí.

Váš starosta, Vladan Krásný

Zápisník starosty
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Odzimováno: Vydejte se za hmyzem!

Děti se seznámily s vodicími 
a asistenčními psy

MŠ Labská sportuje 
se sokolem

Krajina se pomalu probouzí ze 
zimního spánku, z promrzlé 

půdy raší první zelené výhonky, 
začíná se ozývat bzukot hmyzu – 
čas vyrazit ven! Od 1. března Lipka 
znovu otevírá hry na Kraví hoře, 
díky kterým se dozvíte spoustu za‑
jímavostí z podivuhodného světa 
hmyzu. Pro Brňáky co by kamenem 
dohodil, zdarma a s odměnou pro 
úspěšné řešitele.

„Jak strávit dopoledne na Kra‑
ví hoře? Užít si pohybu, prožít 
příběh hmyzích přátel, uslyšet je 
a naslouchat. Fascinovaně kou‑
kat na pantomimu divokých včel 
a vidět, jak dcera mistrně poznává 
z pantomimy, o který druh divoké 
včely se jedná. Prodírat se křovím 

a odhalovat indicie. Děkujeme!“ 
dělí se o dojmy z Dobrodružství 
v říši hmyzu maminka Míša.

Tuto hru pro mladší si užijí 
především děti do 10 let. Při ná‑
vštěvě v laboratoři omylem vypijí 
zmenšovací lektvar a jen s pomo‑
cí broučích přátel můžou zjistit, 
jak se zase zvětšit. Trávník je jako 
džungle a brouci jsou velcí jako 

sloni. Aby děti získaly suroviny na 
zvětšovací lektvar, musí se nejpr‑
ve osvědčit v hmyzí říši a splnit 
zadané úkoly.

Pro starší děti od 11 let připra‑
vila Lipka detektivní hru Hledá se 
bombus. Z louky za vesnicí náhle 
zmizeli čmeláci a nikdo neví proč. 
Místní entomologická společnost 
proto povolala na pomoc mladé 
detektivy, kteří musí zjistit, kam 
se čmeláci poděli.

„Hra je velmi nápaditá, zábav‑
ná a  poučná. Dozvěděli jsme 
se množství informací ze života 
hmyzu, procvičili mozek a logické 
uvažování při luštění šifer. Tréno‑
vali jsme pozornost při hledání 
ukrytého hmyzu, měli jsme doslo‑

va oči na šťopkách. Zahráli jsme 
si na detektivy, strávili úžasné 
odpoledne na vzduchu a užili si 
spoustu zábavy. Moc děkujeme 
za skvěle připravenou hru a vřele 
doporučujeme všem,“ píše o hře 
pro starší tým Lenochodi.

Tak neváhejte a vyrazte s dět‑
mi zkoumat přírodu i vy! Obě hry 
jsou zdarma a potřebujete k nim 
jen chytrý telefon, datové připo‑
jení a  chuť zkoumat tajemství 
přírody. Všichni hráči se můžou 
těšit na malou odměnu a prvních 
100 úspěšných řešitelů z jara navíc 
čeká speciální bonus. Podrobnosti 
a instrukce k oběma hrám najdete 
na www.lipka.cz/zahmyzem.

Zuzana Slámová, Lipka

Během posledního lednového 
týdne byla pro děti 1. stupně 

připravena zajímavá beseda o prá‑
ci vodicích psů.

Během jedné vyučovací hodiny 
se v každé třídě postupně děti do‑
zvěděly, jaký je rozdíl mezi vodicím 
a asistenčním psem. Poutavou for‑
mou o pomoci psa člověku poví‑
dala dětem paní Bezáková, která 
sama přišla během dětství o zrak 
a bez asistence svého psa si život 
už neumí představit. Vysvětlila dě‑
tem, co je pro nevidomého člově‑
ka těžké a jak mohou být ostatní 
těmto lidem na ulici nápomocní. 
Předvedla práci svého cvičeného 
pomocníka a kamaráda Anděla, 
černého hladkosrstého retrívra. 

Na povely ji dokázal například při‑
vést i v neznámém prostředí ke 
dveřím, podat upadenou věc ze 
země, zastavit u schodů, v tramvaji 
najít místo pro nevidomé. Paní 
Bezákovou doprovázel s dalším 
cvičeným retrívrem lektor a zku‑
šený cvičitel vodicích psů, který 
pohotově reagoval na dotazy dětí. 
Zajímalo je například, jak dlou‑
ho trvá výcvik, jestli není těžké 
se s vycvičeným psem rozloučit, 
když jej posílá k novému majiteli, 
jak dokáže odnaučit psa štěkat na 
vjemy z okolí a jiné dotazy. Besedu 
zakončilo společné foto a pohla‑
zení obou skvělých pomocníků.

Pavla Nováková, ZŠ Bosonožská

Děti milují a potřebují pohyb. 
Správné pohybové návyky 

a dovednosti jim navíc pomáha‑
jí v jejich dalším tělesném i psy‑
chickém vývoji. To je také jeden 
z důvodů, proč se každým rokem 
zamýšlíme nad tím, jak dětem 
sport a pohyb co nejvíce přiblížit. 
V tomto školním roce se naším 
velkým pomocníkem stal plán 
sportovní všestrannosti dětí, který 
připravila Česká obec sokolská. Od 
září 2021 se MŠ Labská stala jedním 
z účastníků celostátního projektu 
„Se Sokolem do života aneb Svět 
nekončí za vrátky, cvičíme se zví‑
řátky“. V tomto projektu jsou před‑
školní děti rozděleny do 3 kategorií 
podle věku a těmto kategoriím 

odpovídají i vhodné pohybové 
aktivity. Každé dítě má po celý 
rok k dispozici dva sešitky. První 
z nich je zaměřen na rozvoj tělesné 
zdatnosti, druhý na rozvoj poznání. 
Děti mají rády zvířátka, a tak právě 
čtveřice zvířátek motivuje děti ke 
konkrétním sportovním aktivitám. 
Náměty pro cvičení, které manuál 
nabízí, vkládáme do pohybových 
aktivit v průběhu celého roku. Za 
každý splněný úkol, si děti lepí do 
svého sešitu nálepku. Na konci 
školního roku dostanou děti na 
památku klíčenku s motivem soko‑
la, aby jim připomínal, že cvičení je 
především radost a zábava.

Za kolektiv MŠ Labská 
Kristýna Fojtíková



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Únor 20224

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

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 12:
Rozhodnutí pachatele o tom, že se vloupá zrovna do vašeho bytu, má 
svoji logiku. Víte, jak můžete ovlivnit rozhodnutí potenciálního 
pachatele vloupání?

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:
Možnosti zabezpečení dveří proti vysazení z pantů.

• Kvalitní dveřní závěsy nabízí, kromě ochrany před vysazením, i nos‑
nost až 120 kg a hodí se tak i pro masivní bezpečnostní dveře. Mají 
i minimální nároky na údržbu.

• Vysazení dveří z pantů lze zabránit instalací trnů na závěsové straně 
dveří. Jde o jednoduchou montáž i do stávajících dveří a zárubně.

• S minimálními zásahy do konstrukce dveří, lze proti násilnému vysaze‑
ní dveří instalovat pojistky dveřních závěsů, které se na trh dodávají 
v sadách po 3 ks.

Opět se v obchodech v posled‑
ní době objevuje úžasná zele‑

nina a koření v jednom. Je to můj 
oblíbený fenykl. Mám ho ráda pro 
jeho lehce nasládlou chuť a navíc 
má velké množství vlákniny, vi‑
tamíny A, C, vitamíny skupiny B, 
draslík, železo a další cenné látky.

Ingredience: 6–8 kuřecích ste‑
hen, 70 g olivového oleje a ještě 
trochu na pečení kuřete, dijonská 
hořčice, 1/2 šálku bílého vína (mů‑
žete nahradit bujonem), 3–4 celé 
citrusy: citron, pomeranč nakráje‑
ný na 7 mm kolečka, 2 velké fenyk‑
ly nakrájené na 6 klínů, sůl a pepř

Příprava:
1. Před přípravou pokrmu je třeba 

očistit fenykl, odříznout dvojici 
svrchních listů a jeho vnitřní tvr‑
dou část. Nakrájejte pomeranče 
a citrony na 7 mm silná kolečka.

2. Kuře omyjte, osušte a nakrojte 
kůži. Poté velkoryse dochuťte 
solí, pepřem, potřete olivovým 
olejem, dijonskou hořčicí. Za‑
hřejte velkou pánev, přidejte 
do pánve trochu olivového oleje 
a poté opékejte kuřecí stehna 
s kůží dolů po dobu 5 minut, 
nebo dokud není kůže pěkně 

zlatá. V závislosti na velikosti 
pánve to musíte udělat ve dvou 
dávkách. Opečená stehna po‑
ložte na plech kůží nahoru spolu 
s fenyklem a citrusy.

3. Vraťte se k pánvi, ve které bylo 
kuře opečeno a zmírněte teplo. 
Nalijte bílé víno na výpek v pán‑
vi a použijte dřevěnou lžíci nebo 
metlu, abyste na dně pánve se‑
škrábali veškerou chuť. Šťávu 
nalijte na kuře, fenykl a citrusy.

4. Vložte kuře s citrusy a fenyklem 
do trouby předehřáté na 180° C 
a pečte po dobu 30–40 minut.

5. Uspořádejte kuřecí stehna na ta‑
líře spolu s fenyklovými a citru‑
sovými plátky a pak vše polejte 
šťávou. Podávejte s  listovým 
salátem.

Taťana Absolínová

Moje bezpečná adresa

Gourmet Pečená kuřecí stehna 
s citrusy a fenyklem

Ukliďme svět slaví 
30 roků! A za dva měsíce 

to vypukne!
Zbývají jen dva měsíce do 

hlavního termínu dobrovol‑
nické akce Ukliďme svět, kterou 
už 30. rok u nás koordinuje Český 
svaz ochránců přírody (ČSOP). Ter‑
mín pro jarní akce Ukliďme svět je 
stanoven na 26. března. Po dvou 
letech, kdy větší dobrovolnické 
akce značně omezovala pande‑
mie Covid 19, se konečně čeká 
větší účast. Příroda po dvou letech 
útlumu pomoc dobrovolníků po‑
třebuje! Přihlašovat místní akce 
můžete už nyní!

Organizátoři místních akcí se 
mohou přihlašovat na stránkách 
www.uklidmesvet.cz prostřed‑
nictvím formuláře. Zároveň také 
mohou od ČSOP žádat materiální 
i  informační podporu. Žádanka 
o zaslání rukavic a pytlů k úkli‑
dům bude zveřejněna pouze do 
1.  března. Hromadná rozesílka 

balíčků organizátorům proběhne 
cca týden před hlavním úklidem. 
„Je důležité, aby dobrovolníci své 
přihlášky odeslali včas. Balíčky se 
tak stihnou připravit a  odeslat 
před hlavním termínem úklidů, 
“ sdělila koordinátorka kampaně 
Veronika Andrlová. Místní akce 
Ukliďme svět lze konat během 
roku kdykoliv. Pokud je někdo 
chystá dříve než 26. 3., může se 
na případné podpoře domluvit 
individuálně, pokud později, měl 
by si stihnout o podporu požá‑
dat do 1. března. Na konci srpna 
však bude možná další rozesílka 
materiálů určených pro podporu 
podzimních úklidů.

Další podrobnosti o akci i souvi‑
sející fotografické soutěži najdete 
na www.uklidmesvet.cz.

Veronika Andrlová
Český svaz ochránců přírody

 
 
 
 
 

Modrá linka, z.s. 
Anenská 10 / Brno-město / 602 00 
č.ú.: 182826291/0300 / IČO: 605 57 508 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rádi bychom Vás informovali, že jsme na Modré lince rok 2022 přivítali nastavením 
nepřetržitého provozu v registrované službě telefonické krizové pomoci – lince 
důvěry.  
 
O 1. 1. 2022 jsme na hlasových službách 608 902 410, 731 197 477 (hrazeno dle tarifu 
volajícího) a Skype (modralinka) k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu.  
 
Emaily (help@modralinka.cz) a dotazy z anonymní schránky důvěry odpovídáme 
do 48 hodin. 
 
Možnost pomoci skrze chatovací službu je vždy v pondělí, středu a neděli od 18 do 
21 a ve čtvrtek a pátek od 9 do 12 hodin.  
 

 

Obrátit se na nás mohou lidé v obtížných životních situacích. 

Témata kontaktů bývají nejrůznější. 

Někdy jde o problémy spojené se vztahy, mnohdy jsou to těžkosti, které se 
týkají vlastního prožívání a pocitů. 

Někdo prožívá trápení s dětmi, jiný má obavy o sebe nebo své blízké, někdo 
zažil traumatickou událost, ztrátu či pro něj je těžká životní změna. 

Lidé volají a píší, když potřebují radu, podporu, vyslechnutí či být s někým 
alespoň takto na dálku, aby získali potřebnou podporu pro zvládnutí jejich 

těžké situace. 
 

 
Děkujeme, že jste s námi ve spojení a předáte informace o nás dál 

Modrá linka 
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www.uradprace.cz

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a ne-
máte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc. 
Může Vám pomoci s náklady na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek:

Příspěvek na bydlení
Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydle-
ní. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník, nájemce nebo podnájemce bytu či domu, jestliže 30 % 
(v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.
Pro rok 2022 má nárok na příspěvek na bydlení také vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci,
který ji užívá k trvalému bydlení. 
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1.

Doplatek na bydlení
Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí ani po při-
znání příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služ-
by spojené s bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení ÚP ČR stanoví tak, 
aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni. 

Mimořádná okamžitá pomoc
Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci Vám může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivé-
ho a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například se může jednat 
o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie.
Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc. 

Komplexní informace jsou k dispozici na www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-
muze-pomoci-up--1. 
Pokud potřebujete pomoc s vyplněním žádosti o nepojistné sociální dávky, obraťte se na Call centrum 
ÚP ČR na tel. číslo.: 800 77 99 00 (bezplatná linka) nebo na callcentrum@uradprace.cz. Vyplněné 
žádosti můžete podat elektronicky (přes Identitu občana, datovou schránkou nebo s uznávaným elek-
tronickým podpisem), zaslat poštou či doručit osobně na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR.
Máte-li dotazy vztahující se k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energií, obraťte se 
na zaměstnance Úřadu práce ČR osobně na nejbližším kontaktním pracovišti v místě vašeho bydliště 
nebo volejte na speciální linku: 950 180 070.

Úřad práce ČR a jeho pomoc 
při  nanční tísni spojené s růstem cen energií
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Inzerce
 �  EKO GYMNÁZIUM BRNO, Labská 27, Starý Lískovec, přijme uklízečku 
na Dohodu o provedení práce. Vhodné jako brigáda pro zdatnou 
důchodkyni. Rozsah práce přibližně 4 hodiny denně se začátkem ve 
14 hodin. Bližší informace na telefonním čísle 547 353 744.

 �  SERVIS a OPRAVA NOTEBOOKŮ a POČÍTAČŮ. Diagnostika ZDARMA! 
Vyzvednutí u Vás. Rozumné ceny, rychle a spolehlivě, 25 let praxe. 
Bednář, Tel.: 608 880 107.

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

 �  MALBY 21 Kč/m², nátěry dveří 450Kč/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

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

 �  Vodoinstalatér, tel. 602 861 402

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

 �  ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněného nábytku a matrací, ÚKLID DOMÁC-
NOSTI, MYTÍ OKEN (včetně případného sundání a pověšení záclon), 
ŽEHLENÍ a jiné drobné práce v domácnosti,…  to vše Vám nabízí 
rodinná firma A‑Z HOSPODYNĚ. Zavolejte nám na 792 466 199 – na 
všem se domluvíme.

Jak si vyrobit vlastní čistící pro‑
středek se dvěma složkami, 

pomerančovou kůrou a octem? 
Jednoduché a šetrné k životnímu 
prostředí a s nádhernou vůní!

Co potřebujete: kůru z pome‑
rančů nebo citronů a  8% ocet, 
sklenici.

Jak na to: Oloupejte kůru z ci‑
tronů nebo pomerančů. Naplňte 
skleněnou nádobu citrusovými 
slupkami. Přidejte 8% ocet. Nechte 
nádobu stát dva týdny. Po dvou 
týdnech odstraňte kůru ze skleni‑
ce. Citrusový výluh zřeďte vodou 
1:1 a naplňte do rozprašovače.

Získali jste levný univerzální čis‑
ticí prostředek k čištění v kuchyni 
i v koupelně, výborný je také na 
čištění podlah.

Taťana Absolínová

Šikovné ruce Nejlepší čistící prostředek

Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů
Radnice stále poruše zákony České republiky č. 2.

V dnešním článku se opět vrátím k porušování tiskového zákona, 
poté co mi radnice od rozhodnutí soudu neotiskla 2 články, což je 

v přímém rozporu se soudním rozhodnutím a s tikovým zákonem, který 
mi má umožnit vydat příspěvek, který má vyjadřovat můj necenzurovaný 
názor k rozvíření diskuse k dění v naší městské části. V případě, že nedojde 
k otištění článků v plném rozsahu a znění, se opět obrátím na soud, který 
jistě vyhraji. Radnice opět prohraje a já se ptám, kdo to zase bude platit? 
Sebestřednost radnice nezná hranice, plýtvání veřejnými prostředky, 
lhostejnost k zákonům naší země a cenzurní praktiky z dob minulých. 
Starosta už asi zapomněl, co mu pan soudce řekl po vynesení rozsudku, 

tedy, že mi radnice musí otisknout jakýkoliv článek v přiměřeném rozsahu, 
i kdybych v něm tvrdil cokoliv. Post starosty je politicky činné povolání, 
ve kterém musí čelit různým politickým názorům, jež dokládá můj dříve 
vyhraný soud. Snad si na toto vzpomenete v říjnu u voleb!

Petr Hudlík, Zastupitel městské části

Prostor pro vyjádření zastupitele Petra Hudlíka podle Zásad pro vydávání 
Starolískoveckého zpravodaje poskytli nezařazení zastupitelé zvolení za 
hnutí ANO Miroslav Plch, David Růžička a Pavel Šimánek.

(Příspěvky zastupitelů neprochází jazykovou korekturou.)

V prosincovém čísle Starolískoveckého zpra‑
vodaje jsme informovali o rozsudku Krajské‑

ho soudu v Brně sp. zn. 70 Co 132/2021. Tímto 
rozsudkem bylo rozhodnuto, že ve Starolísko‑
veckém zpravodaji musí být otištěn konkrétní 
článek o poplatcích za psy. Jeho otištění bylo 
v minulosti odmítnuto, protože přesahoval 
stanovenou délku příspěvku zastupitele. Pra‑
vidlo omezující délku příspěvků zastupitelů 
bylo přijato proto, aby byl ve zpravodaji prostor 
pro co nejpestřejší informace o dění v měst‑
ské části. Advokátní kancelář, která v tomto 
sporu zastupovala radnici, k tomuto rozsudku 
vypracovala právní stanovisko a doporučení 
dalšího postupu:

„Je potřeba zdůraznit, že výrok pravomocného 

rozsudku je závazný jen pro účastníky řízení. 
Rozsudkem bylo rozhodnuto o otištění konkrét-
ního článku. Povinnosti plynoucí z rozsudku tak 
vydavatel zpravodaje splnil otištěním předmět‑
ného článku v prosincovém vydání. Z uvedeného 
soudního rozhodnutí tedy nelze dovozovat, že 
ve Starolískoveckém zpravodaji od teď musí být 
otiskovány články v rozsahu přesahujícím rozsah 
250 znaků. Nedošlo k žádnému zrušení Zásad pro 
vydávání Starolískoveckého zpravodaje. Tato pra‑
vidla včetně omezení rozsahu článků nadále platí. 
Z hlediska zásad řádně vedené správy veřejných 
věcí lze samozřejmě doporučit, aby byla projedná‑
na změna Zásad pro vydávání Starolískoveckého 
zpravodaje, která by zohledňovala právní názor 
Krajského soudu v Brně. Taková změna by ideálně 

měla být projednána při nejbližším zasedání 
zastupitelstva, které zahrnuje i opoziční strany 
a poskytuje tak širší fórum pro prodebatování 
adekvátních a přijatelných pravidel. Do změny 
Zásad pro vydávání Starolískoveckého zpra-
vodaje nicméně platí ty stávající. Otištění člán‑
ku obsahově přesahujícího 250 znaků i nadále 
podléhá tomu, že pisateli bude potřebný prostor 
přenechán od jiných zastupitelů.

JUDr. Milan Bedroš; advokát“

Na základě rozsudku a tohoto stanoviska bu‑
dou v nejbližší době projednány změny Zásad 
pro vydávání Starolískoveckého zpravodaje, 
které všechny tyto okolnosti zohlední.

(red)

Stanovisko právního zástupce radnice 
k rozsudku Krajského soudu v Brně o článku
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PŘIHLÁŠKY A VÍCE INFORMACÍ NA
WWW.FIT4ALL.CZ, nebo +420 511 187 766

Od 28. 2. OTEVÍRÁME NOVÝ KURZ
PONDĚLÍ 9.30 HOD.

CVIČENÍ 
RODIČŮ S DĚTMI

Na trhu působíme již 30 let 
a aktuálně jsme druhým 
největším zaměstnavatelem 
osob se zdravotním 
postižením v České 
republice.
 
Přidáte se k nám?
Nabízíme:
• pracovní poměr 

s možností zkrácených 
úvazků

• pravidelnou mzdu 
a zajímavé bonusy

• nenáročnou práci a zaučení, 
nepotřebujete žádné 
zkušenosti

• roznos v místě bydliště, 
distribuční vozík a závoz materiálů 
na vámi požadovanou adresu

O případný invalidní 
důchod nepřijdete.

Nejste si jisti, zda je práce pro  
vás vhodná? Otestujte se na  
www.testdistributora.cz

Zavolejte bezplatně na tel. 800 800 882  nebo 

napište na e-mail: nabor-ozp@distribucni.cz 

Více informací na www.distribucni.cz

Hledáme

DISTRIBUTORY
pro roznos letáků 
v této lokalitě

„Příležitost pro osoby se zdravotním postižením“

Vnitřní žaluzie
Látkové plisé a rolety 
Sítě proti hmyzu

tel: 605 374 881
www.domove.cz

ŽALUZIE - PLISÉ - ROLETYŽALUZIE - PLISÉ - ROLETY  

Po předložení inzerátu sleva 20%

Zaměření a doprava ZDARMA 

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

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.

PŘÍJEM INZERCE 
DO ZPRAVODAJŮ

Brno-střed, Královo Pole,
Bohunice, Starý Lískovec,
Nový Lískovec, Černovice

tel.: 774 458 060
inzerce@zpravodajebrno.cz
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V  Ú N O R U  V  P O T R E F E N É  H U S E

NENÍ ŘÍZEK
JAKO ŘÍZEK
NENÍ ŘÍZEK
JAKO ŘÍZEK

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
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


