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Vážení spoluobčané, máme 
za sebou komunální volby, 

v  nichž jste měli možnost vo‑
lit zastupitele Starého Lískovce 
a města Brna. Rádi bychom po‑
děkovali všem, kteří si udělali čas, 
k volbám přišli a vyjádřili svůj ná‑
zor na směřování jak naší městské 
části, tak i našeho města. Myslíme 
si, že využití volebního práva je tou 
správnou cestou, jak ovlivnit své 
přímé okolí a je to jednoznačně 
lepší cesta, než nadávat a stěžovat 
si u „piva“ a na sociálních sítích 
a pak ani nejít k volbám.

Ustavující zastupitelstvo v naší 
městské části se bude konat 24. října.

Děkujeme tedy ještě jednou 
a  přejeme vám všem přívětivý 
podzim

Vladan Krásný, starosta
Jiří Dvořáček, místostarosta

Zápisník z radnice

Kandidátní listina Počet hlasů Počet získaných 
mandátů%

ODS 30 071 43,71 9

Lidovci a Topka 12 414 18,04 4

Restart pro Brno 12 384 18,00 4

Starostové a nezávislí 7 290 10,60 2

Česká pirátská strana 6 645 9,66 2

ODS

Krásný Vladan Mgr. 1 639

Kottová Kateřina Mgr. 1 492

Jůzl Miloslav doc. PhDr. Ph.D. 1 458

Ambrožová Michaela Ing. 1 486

Mokrý Ivan 1 445

Absolínová Taťana 1 452

Turčínek Jan Ing. Ph.D. 1 493

Horáčková Kamila Mgr. 1 458

Filip Jiří Bc. DiS. 1 429

Lidovci a Topka

Dvořáček Jiří Mgr. 811

Skřička Stanislav Mgr. 658

Zlámal Jan 607

Hrbek Michal 600

Restart pro Brno

Březnová Andrea Ing. DiS. 621

Hudlík Petr 593

Zelený Jaroslav Doc. Ing. CSc. 610

Ondráček Radoslav 615

Starostové a nezávislí

Ondroušková Simona Ing. 403

Gulda Petr 385

Česká pirátská strana

Svobodová Vendula RNDr. 387

Novák Martin Ing. 363

Výsledky voleb do zastupitelstva 
městské části Starý Lískovec

Zvolení členové zastupitelstva MČ 
Brno-Starý Lískovec a počet hlasů

Hasička už slouží v novém
Profesionální i dobrovolní hasiči ve Starém Lískovci se po dlouhých 

letech příprav dočkali rekonstrukce hasičské zbrojnice na ulici Točná. 
Budova z 50. let minulého století byla zchátralá a chybělo zde odpovídající 
zázemí. V roce 2016 se zde ve velkém sále dokonce propadl strop, který 
musel být havarijně zajištěn.

Stavební práce začaly letos v únoru, nyní se hasičská zbrojnice otevírá. 
Rekonstrukce stála bezmála 11 a půl milionu korun.

Na hasičské zbrojnici ve Starém Lískovci drží nepřetržitou pohotovost 
4 profesionální hasiči. Jednotka sboru dobrovolných hasičů ve Starém 
Lískovci, která zde má také zázemí, má 13 členů. Hasičku využívají i děti 
a mládež, kteří se věnují požárnímu sportu.

Dosud zde byla jen provizorní kuchyňka a jedny sprchy, které sloužily 
profesionálním hasičům. Nyní přibyly další sprchy, jsou zde nové toalety 
a kuchyňka a samozřejmě i rozvody. Budova má novou omítku a vrata 
do garáže. Zuzana Šrámková
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Den radnice: děti i dospělí si užili zábavy

Sobotní odpoledne 17. září patřilo už tradiční podzimní akci – Dni 
radnice. Na vícegeneračním hřišti Bosonožská byly připraveny nejprve 

tradiční běžecké závody „Starolískovecká sedmička“. Kategorie dospělých 
nad 16 let závodila v běhu na 7 kilometrů. Děti od 11 od 15 let běžely 
1 kilometr a děti od 7 do 10 let 400 metrů.

Nejmladší závodníci, předškoláci, změřili své síly v koloběžkovém zá‑
vodě. Na nejlepší sportovce v každé kategorii čekaly medaile a ocenění 
na bedně vítězů.

Děti zabavila také lezecká stěna, tvořivé dílničky i tradiční bublinová 
show. Dospělé zase ochutnávka vín a další zajímavý program.

O hudební zážitek a tečku za celým programem se pak na sklonku 
odpoledne postarala Petra Janů. Zuzana Šrámková

Šance zbavit se exekucí
Do 30.  listopadu  2022 mají 

lidé šanci ukončit některé 
exekuce, které v minulosti vznikly 
z veřejnoprávních dluhů, a to za 
výhodných podmínek. Již druhé 
Milostivé léto začalo 1. září.

Milostivé léto se vztahuje na 
dluhy, které vznikly fyzickým oso‑
bám vůči veřejnoprávním subjek‑
tům (státu, kraji, obci, zdravotní 
pojišťovně, České televizi apod.). 
Během dané tříměsíční lhůty, 
která končí 30. listopadem 2022, 
může dlužník zaplatit tzv. jistinu, 
tedy původní nezaplacený nebo 
jinak nezaniklý dluh vymáhaný 
prostřednictvím soudního exeku‑
tora v exekučním řízení, a náklady 
exekuce ve výši 1 815 včetně DPH. 
Ostatní pohledávky jako penále, 
poplatky, úroky z prodlení či pří‑
slušenství, které původní dluh 
navýšily, stát odpouští.

Se splacením původní částky 
a nákladů exekuce bude exekuce 
zastavena a dlužník bude osvo‑
bozen od placení pohledávek 
přesahujících zaplacenou jistinu 
v rozsahu, ve kterém dosud ne‑
byly uspokojeny. Pokud dlužník 
do 30. listopadu 2022 neprovede 

výše zmíněný postup, exekuce mu 
poběží dál. Smazání dluhu komu‑
nikuje dlužník přímo se soudním 
exekutorem (nikoli se subjektem, 
kterému dluží).

Pokud chcete jako dlužník příle‑
žitosti Milostivého léta využít, kon‑
taktujte soudního exekutora, který 
danou exekuci vede, požádejte 
jej o vyčíslení dosud nesplacené 
jistiny, informujte jej, že využíváte 
Milostivého léta, a postupujte dále 
dle jeho pokynů k zaplacení vy‑
číslené jistiny a nákladů exekuce. 
Platba musí na účet exekutora do‑
razit nejpozději do 28. ledna 2022.

Více informací ohledně Milos‑
tivého léta, na jaké pohledávky 
se vztahuje, postup a vzor dopisu 
soudnímu exekutorovi najdete na 
www.brno.cz/milostiveleto nebo 
na stránkách organizace Člověk 
v tísni https://milostiveleto.cz

Pokud potřebujete v Brně po‑
moct, můžete se obrátit:
– Občanská poradna Brno:  

tel. 545 241 828
– Diecézní charita Brno – Celzus:  

tel. 736 523 685, 731 128 169
– Poradna Dialog: tel. 541 552 411, 

797 970 797



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.czŘíjen 2022 3

Tunelem do kampusu projela zkušební tramvaj
Na nové trati z Osové do kam‑

pusu projela 15. října první 
zkušební tramvaj. První cestující 
se tudy svezou 10. prosince letoš‑
ního roku. Tramvajová trať je nyní 
v ověřovacím provozu, což je finál‑
ní fáze celého projektu. Dopravní 
podnik bude prověřovat, zda trať 
splňuje všechny provozní, tech‑
nické i bezpečnostní podmínky, 
zajišťovat revize či zkoušky a si‑
mulovat možné provozní situace, 
k nimž může dojít.

Na trasu linky číslo 8 do kampu‑
su budou nasazovány obousměr‑
né tramvaje včetně nových níz‑
kopodlažních a klimatizovaných 
vozů Škoda ForCity Smart 45 T.

Tramvaj do kampusu je v mno‑
ha ohledech zcela výjimečné dílo 
a z pohledu městské hromadné 
dopravy nemá v  novodobých 
dějinách Brna obdoby. Kromě 
mimořádně vysoké dotace je 
zajímavé i to, že se za poslední 
desetiletí jedná o jedinou stavbu 

tunelu pro tramvajovou dopravu 
na území České republiky v zasta‑
věném území, tedy v takzvaném 
intravilánu. Nová trať s nejdelším 
tramvajovým tunelem v Česku 
měří 912 metrů, samotný tunel 
má 602 metry a je vyhloubený až 
9 metrů pod zemí.

Prvotní projekt prodloužení 
tramvajové trati do Bohunic byl 
vypracován v roce 2010, tedy ve 
stejné době, kdy byla dokončena 
první etapa stavby univerzitního 

kampusu. O  sedm let později 
město Brno nabylo všechny po‑
třebné pozemky. V březnu 2019 
získal Dopravní podnik města 
Brna, pověřený realizací této in‑
vestice, dotaci z evropských fondů 
1,16 miliardy korun, což dosahuje 
85 % z celkových nákladů ve výši 
1,4 miliardy. Poklepání základního 
kamene přišlo na řadu před třemi 
lety, konkrétně 14. října 2019.

Tiskové středisko MMB, red

Úspěch na mistrovství světa v karate
Ve dnech 8.–14. 9. 2022 se v italském městečku Foligno konalo 

6. Mistrovství světa v karate Goju ‑Ryu (WGKF). Brněnský klub  
NIDOSHINKAN Dojo, který trénuje ve Starém Lískovci, zde měl celkem 
8 závodníků a jednoho rozhodčího. A výprava byla úspěšná, závodníci 
získali celkem 5 individuálních medailí a 13 týmových medailí. Všem 
moc gratulujeme.

Jaromír Musil, jednatel spolku NIDOSHINKAN Dojo
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Za starou Prahou a  golemem Exkurze v Otevřené zahradě 
pro druháčky

Exkurze ve sběrném dvoře

Adaptační odpoledne 
prvních ročníků

V rámci zážitkového vyučování 
navštívili ve druhé polovině 

září žáci 8.A a 8.B Základní školy 
Labská naše hlavní město.

Exkurze nás nejprve zavedla na 
Pražský hrad, seznámili jsme se 
s Belvederem, Královskou zahra‑
dou i Zpívající fontánou. Pak naše 
kroky zamířily přímo do areálu 
Hradu. Podrobně jsme si prohlédli 
Chrám sv. Víta i Starý královský 
palác s  impozantním Vladislav‑
ským sálem. Prošli jsme si Zlatou 
uličku a prozkoumali vězení ve 
věži Daliborka.

Naší další zastávkou byl Karlův 
most. U  něho jsme na Kampě 
objevili místo, kde se natáčely le‑
gendární chobotničky, a nakoukli 
jsme také do míst, kde se nachází 
Lennonova zeď.

Královskou cestou jsme došli na 
Staroměstské náměstí, procház‑
ku nám nezkazila ani krátká, ale 

prudká přeháňka. Zastavili jsme 
se u orloje a Staroměstské radnice, 
našli jsme místo, kde náměstím 
prochází 15. poledník, a potom 
jsme pokračovali Pařížskou ulicí do 
bývalého pražského židovského 
města. Tam jsme zjistili, jak stará je 
Staronová synagoga, proč hodiny 
naproti ní „jdou pozpátku“ a jaká 
tajemství skrývá Starý židovský 
hřbitov.

Poslední zastávkou našeho pu‑
tování Prahou byl Týnský chrám, 
kupecký dvůr Ungelt a  Prašná 
brána. Domů jsme se vrátili sice 
unavení, ale bohatší o spoustu 
zážitků i vědomostí.

Děti teď čeká zpracování výstu‑
pů z exkurze. Pracovat budou ve 
skupinách a jistě si dají záležet. Na 
čtvrtletních třídních schůzkách 
totiž výstavkou svých výtvorů mo‑
hou potěšit rodiče.

Martina Cendelínová, ZŠ Labská

Naši druháci s podzimem vy‑
razili za přírodou. Navštívili 

Vzdělávací centrum Otevřená 
zahrada, kde byl pro ně připra‑
vený program s názvem Podzim 
v zahradě.

Cestou si procvičili bezpečnost 
a znalosti z dopravní výchovy, kte‑
rou se aktuálně zabýváme v ho‑
dinách prvouky. V zahradě si pro‑
hlédli a pohladili králíky, nakrmili 
slepice a ovce. Dále zkoumali, co 
všechno je součástí půdy. Natrhali 
bylinky a ochutnali z nich uvařený 
bylinkový čaj. Z těsta vymodelovali 

kváskový bochánek, rohlík nebo 
pletýnku. Ozdobili nejrůznějšími 
semínky a bylinkami, upekli a svou 
práci ochutnali. Z jablek, hrušek 
a červené řepy vylisovali a vypili 
mošt.

Dnešní den jim otevřel další ka‑
pitolu, o které si nyní budou poví‑
dat ve škole. Program je pro menší 
školáky ideálním doplněním učiva. 
Protože byly děti nadšené, budou 
zase na jaře pokračovat v objevo‑
vání přírody na zahradě v dalším 
programu této vzdělávací instituce.

L. Sychrová, ZŠ Bosonožská 9

ENVIcentrum SAKO Brno připra‑
vilo pro školy program exkurzí 

na sběrných střediscích v Brně. 
Naše čtvrté ročníky navštívili SSO 
Ukrajinská, kde se děti dozvěděly, 
co se na sběrné středisko dá odlo‑
žit a co se s tím dále děje. Nejdříve 
jim lektorka u každého kontejneru 
vysvětlila, co a proč se zde odklá‑
dá, na co se může materiál ještě 

použít, případně co se s předměty 
dál děje a v jakém průmyslu je ma‑
teriál ještě využitelný. Děti si měly 
možnost sáhnout na množství 
vzorků recyklovaných materiálů. 
Někdy bylo těžké uvěřit, z čeho 
drcené kousky jsou. Exkurze byla 
pro všechny zajímavá a poučná.

P. Nováková, ZŠ Bosonožská 9

Patnácté zářijové odpoledne 
proběhlo na naší škole setkání 

žáčků prvních tříd a jejich rodičů 
s  třídními učitelkami, vychova‑
telkami a asistentkami. Původ‑
ně venkovní plánovaná akce se 
nakonec z důvodu nepříznivého 
počasí přesunula do prostor školní 
jídelny a terasy. Na úvod rodiče 
i děti za vedení školy přivítala Mgr. 
Lucie Doubravská. Poté si všichni 
za doprovodu kytar zazpívali zná‑
mé melodie. Žáci se svými rodiči 
a mnohdy i sourozenci absolvovali 
množství zábavných soutěží a kví‑
zů, které si pro ně pedagogové při‑
pravili. Odměnou za jejich výkony 

jim byl nejenom skvělý pocit, ale 
i mnoho pěkných dárků. Setkání 
pak mnozí rodiče využili ke kon‑
verzaci a seznámení se „svojí“ paní 
učitelkou Mgr. Zdeňkou Grižáko‑
vou, Mgr. Monikou Kolomazníč‑
kovou a Mgr. Markétou Kubovou. 
Během celé akce se mohli všichni 
občerstvit kávou, nealko nápoji, 
uzeninami z grilu nebo ochutnat 
něco z kuchařského a cukrářského 
umění ostatních. Na závěr si všich‑
ni opět zazpívali za doprovodu 
kytary a s pocitem příjemně proži‑
tého odpoledne odcházeli domů.

Mgr. Zdeňka Grižáková, 
ZŠ Labská
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Každý rodič dítěte se zdravotními problémy má právo 
na včasnou odbornou pomoc

Děti rozhodly o vylepšení 
své školy

Paměť národa letos opět 
připomene Den válečných 
veteránů veřejnou sbírkou

V nevlídných podzimních dnech 
se mnoho dětí potýká s nepříjem‑
nými virózami. Každý z rodičů to 
někdy zažil a vybaví si, jak nemoc 
dítěte naruší režim celé rodiny 
a  jaký je to pro rodiče zápřah. 
Mnohem větší zátěží si však pro‑
cházejí rodiče, kteří si od lékařů 
vyslechnou závažnou diagnózu, 
často během prvních měsíců po 
narození miminka. V takové situaci 
jim mohou velmi pomoci poradky‑
ně rané péče, na jejichž návštěvy 
mají nárok všechny rodiny s dětmi 
do 7 let.

Jsou to pracovnice terénní soci‑
ální služby, které dojíždí za rodinou 
domů a pomáhají jí vše zvládnout. 

Umí citlivě vyslechnout obavy ro‑
dičů a povzbudit je, zároveň při‑
vážejí různé speciální pomůcky 
a učí rodiče, jak mohou s dětmi 
doma pracovat a rozvíjet je. Po‑
mohou zorientovat se v systému 
sociálních služeb a zdravotnictví, 
u větších dětí pak poradí třeba 
s výběrem školky.

„Nejvíce si cením toho, že jsem 
díky kontaktu s naší poradkyní 
byla až v osobním vztahu s někým, 
kdo ví a kdo mi rozumí. Chápejte 
‑ my jako rodiče na začátku nevě‑
děli o diagnóze Honzíka nic. Ona 
mi vše k jeho diagnóze vysvětlila, 
uklidnila mě, řekla, co můžeme pro 
něj dělat a jak to máme dělat. Tím, 

že jsem rozuměla jeho vadě, jsem 
se opravdu mohla zklidnit a zamě‑
řit se na to, co prakticky cvičit. Na 
oční ambulanci, kam jsme chodili 
na kontroly, na nás čas neměli. Vy 
jste ho měli vždy. A naše porad‑
kyně se svým osobním přístupem 
pro nás byla nedocenitelná, pro‑
tože jsme opravdu jako rodiče byli 
velmi vystrašení. Ona nás uměla 
vyslechnout a podpořit.“

V termínu od 7. do 13. listopadu 
probíhá celostátní osvětová kam‑
paň Týden rané péče, na www.
tyden.ranapece.cz najdete přehled 
zapojených organizací a aktivit. 
Cílem je znovu upozornit na to, 
že každý rodič pečující o dítě s po‑

stižením nebo třeba i jen s rizikem 
zdravotních komplikací má na bez‑
platnou odbornou pomoc ze zá‑
kona nárok – a má právo dozvědět 
se o ní co nejdříve. Organizátorem 
Týdne je Společnost pro ranou 
péči, která v Česku působí více než 
30 let a pomohla k lepšímu startu 
do života už tisícům dětí. Pokud 
máte pochybnosti o zdravém vý‑
voji svého dítěte, navštivte www.
ranapece.cz nebo se zastavte na 
stánku Společnosti pro ranou péči 
na Dni nevidomých v obchodní 
galerii Vaňkovka v Brně ve čtvr‑
tek 10. 11. od 13 do 18 hod. Na 
své starosti nemusí žádný rodič 
zůstávat sám!

V  uplynulém školním roce 
2021/2022 se opětovně velká 

část brněnských základních škol 
zúčastnila druhého ročníku Parti‑
cipativního rozpočtu do škol. Do 
projektu se zapojilo 31 základních 
škol zřizovaných městem, které 
umožnily svým žákům spoluroz‑
hodovat o tom, co bude pořízeno 
za částku 35 tisíc korun, kterou při‑
hlášeným školám město poskytlo.

Děti si projekty samy navrhova‑
ly, svoje nápady následně obha‑
jovaly před spolužáky a snažily se 
ostatní nadchnout právě pro svůj 
nápad. Děti se hlasováním roz‑
hodly pro skutečně širokou paletu 
věcí, které jim pomohly vylepšit 
právě jejich školu. Z Participativ‑

ního rozpočtu do škol tak bylo 
například pořízeno dovybavení 
tříd a chodeb relaxačními vaky, 
sedačkami, interaktivními tabule‑
mi či závěsnými houpacími křesly. 
Děti si přály i nové reproduktory, 
3D tiskárnu a sluchátka do hodin 
informatiky. Žáci samozřejmě i rádi 
sportují, a tak mají radost z nových 
pingpongových stolů, boxovacího 
pytle, airtrackových žíněnek, spi‑
keballu, workoutového hřiště do 
atria nebo ozvučení tělocvičny.

Děkujeme všem školám, dětem 
i školním koordinátorům za jejich 
zapojení do projektu a přejeme jim, 
aby si užili svoje vítězné nápady.

Tým Dáme na vás
Magistrát města Brna

Připnout si vlčí mák na znamení 
úcty k válečným veteránům 

se stalo znovunalezenou českou 
podzimní tradicí. Od 1. do 30. lis‑
topadu 2022 bude napříč Českou 
republikou probíhat sbírka Paměti 
národa v podobě kasiček umístě‑
ných na sbírkových místech. Cílem 
je vybrat peníze na natáčení příbě‑
hů válečných hrdinů a poskytnutí 
podpory v rámci Centra pomoci 
Paměti národa. Sbírka v ulicích 
připadne letos na 7.–11. listopadu.

Sbírková místa jsou často 
knihovny, muzea, galerie, ale i pod‑
niky jako kavárny nebo trafiky. 
„Jsou to podniky, které se přihlásí 
formou on  ‑line dotazníku, my jim 
po domluvě doručíme zapečetě‑
nou kasičku s máky a po skončení 
sbírky je zase vyzvedneme,“ vysvět‑
lila koordinátorka sbírky pro jižní 
Moravu Eliška Cyprianová. Zájemci 
o kasičku se mohou skrze formulář 
na webu denveteranu.cz hlásit do 
21. října. Jedním ze sbírkových míst 
bude i Café Paměti národa v Brně 
na Radnické 10, jehož otevření plá‑
nuje vedení jihomoravské pobočky 
na začátek listopadu.

Dobrovolníci se mohou zapo‑
jit i do sbírky v ulicích. Na www.
denveteranu.cz se mohou hlásit 
jak jednotlivci, tak i skupiny ka‑

marádů, spolužáků nebo rodiny. 
Pomohou tak uchovat archiv pa‑
metnaroda.cz a financovat Cent‑
rum pomoci Paměti národa, které 
nabízí pamětníkům respirátory 
a ochranné prostředky, nákupy 
potravin a  drogerie, doručení 
léků nebo možnost si telefonicky 
popovídat. Skrze portál darujme.
cz je také možné přispět online 
převodem na transparentní účet 
sbírky libovolnou částkou.

„Rádi bychom kampaní všem 
československým válečným vete‑
ránům poděkovali, vyjádřili úctu 
a zároveň – s pomocí veřejnosti – 
přispěli k tomu, abychom mohli 
pro archiv Paměť národa zazna‑
menat vzpomínky těch, kteří ještě 
ve sbírce nejsou,“ vysvětluje záměr 
sbírky provozní ředitel Post Bellum 
Jan Polouček.

Vlčí mák je symbolem váleč‑
ných veteránů už od konce první 
světové války. Červené květy v té 
době pokrývaly hroby padlých na 
zapadni frontě. Připnutím symbo‑
lického květu si lidé připomínají 
hrdinství vojáků a  vzdávají jim 
úctu. Právě 11.  listopadu  1918 
byla podpisem příměří ukonče‑
na 1. světová válka a toto datum 
tedy připomíná mezinárodní Den 
válečných veteránů.
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Inzerce
 �Opravím počítač/seřídím. P.Beller@seznam.cz, 
776 187 490.

 � ŽALUZIE – PLISÉ – ROLETY – SÍTĚ. Vnitřní hliníkové 
žaluzie, rolety DEN a NOC, vertikální žaluzie, zastínění 
lodžie, sítě proti hmyzu. Akční sleva 20 %. Tel.: 605 
374 881, www.domove.cz.

 � Vodoinstalatér, tel. 602 861 402.

 �Opravy a servis počítačů a notebooků. Chcete 
zrychlit počítač, zachránit data, odvirovat, nastavit 
tiskárnu, wifi, internet? Se vším Vám ochotně pora‑
dím a přijedu. Miroslav Novotný, tel. 731 248 454, 
e‑mail: novotny@volny.cz.

 � ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněného nábytku a matrací, 
ÚKLID DOMÁCNOSTI, MYTÍ OKEN (včetně případ‑
ného 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.

 � Zámečnické práce a zakázková kovovýroba na míru. 
T: +420 704 780 140.

 � Psí salón Čeníšek nabízí koupání, česání, stříhání 
a trimování i velkých plemen psů na adrese Lány 7, 
Brno-Bohunice. V nabídce také široký výběr šam‑
ponů a hřebenů. Tel.: 607 126 523, www.psisalon‑
cenisek.cz

 � 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, zábradlí, rýn, fasád, plotů, zednické 
práce, tapetování, sádrokartony, podlahy, elektři‑
na, voda. Živnostníci pro STARÝ LÍSKOVEC. Tel: 
606 469 316. Platba hotově = sleva 250 Kč! www.
maliribrno‑hezky.cz.

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

STAROLÍSKOVECKÝ ZPRAVODAJ • Vydává Statutární město Brno, MČ Starý Lískovec, Oderská 4 • 10–12 vydání ročně • IČO 4499278509 • Tel.: 547 139 211 •Registro‑
váno pod číslem MK ČR E12 092 • Editor: Zuzana Šrámková • Den vydání 14. 10. 2022 • Datum uzávěrky dalšího čísla: 31. 10. 2022 • Datum vydání dalšího čísla: 
11. 11. 2022 • Příspěvky zasílejte na e‑mail: noviny@staryliskovec.cz • Redakce si vyhra zuje právo příspěvky krátit a jinak upravovat • Určeno obyvatelům MČ Brno‑Sta‑
rý Lískovec • Zdarma • Náklad 6 300 ks • Tisk a inzerce: Tomáš Psota, tel.: 774 458 060, e‑mail: inzerce@zpravodajebrno.cz

Jen proto, že léto skončilo a při‑
šel podzim, neznamená, že 

květináče na vašem balkoně osiří. 
Užívejte si nadále pěknou výzdobu 
s krásnými podzimní rostlinami.

Co potřebujete: nádobu k vý‑
sadbě, novou zeminu, několik 
různobarevných rostlin

Jak na to:
1. Pro úspěšný výsledek výsadby 
zvolte balkonový truhlík nebo vět‑
ší květináč. Vyberte nádoby s co 
největším objemem půdy Kořeny 
tak mají dobrý prostor a půda ne‑
bude snadno vysychat. Ujistěte se 
také, zda mají nádoby k výsadbě 
otvory, aby mohla voda snadno 
odtékat.

2. Pokud sázíte nové rostliny do 
balkonového truhlíku nebo kvě‑
tináče kde v létě rostly jiné rostli‑
ny, měli byste je nejprve odstranit 
i s kořeny a vyměnit starou zeminu 
za novou.

3. Vyberte si takové rostliny, kte‑
rá zůstanou hezké i po prvních 
mrazících.

4. Při podzimních výsadbách je 
dobré zaměřit se na rostliny s krás‑
nými listy, namísto kvetoucích 
rostlin, protože kvetení netrvá 
příliš dlouho.

5. Rostliny zasaďte tak, aby uspo‑
řádání vypadalo od začátku do‑
končené, protože chladné počasí 
a málo slunečního svitu znamena‑
jí, že růst je minimální.

6. Šetřete vodou. Čím chladnější je 
počasí, tím méně vody je potřeba.
7. K výsadbě jsem letos použila 
okrasné zelí, které vydrží zdobit 
balkon až do Vánoc. Je k dispozici 
v různých barevných odstínech 
a dobře se kombinuje s jinými rost‑
linami a okrasnými přírodninami.

tabs

POZVÁNKA
Při příležitosti 104. výročí vzniku samostatného 
Československa 28. října v roce 1918 chceme 
společně uctít památku padlých vojáků, ob‑
čanů Starého Lískovce ve Velké válce. 27. října 
v 15 hodin ve Starém Lískovci u pomníku na 
Točné ulici vzpomeneme na na lískovecké muže, 
kteří museli jít do války bojovat „za císaře pána“. 
Připomeneme si legionáře, kterým se podařilo 
aktivně bojovat za vznik naší republiky a také 
na ty, kteří neměli to štěstí, v bojích zahynuli 
a nevrátili se.
Zvou Vás  

Mgr. Věra Hádlíková Ondrášková
Ing. Rostislav Maleňák

Šikovné ruce
Vyzdobte si podzimní 

balkon

Holky, kluci, pojďte s námi na výlety do podzimní přírody!
S Lipkou děti zažijí podzimní 

prázdniny, na které jen tak 
nezapomenou. Pracoviště Lipo‑
vá v Brně ‑Pisárkách připravilo na 
26. a 27. října příměstský tábor 
pro výletníky od 6 do 11 let. Za 
krásami podzimu se vydáme do 
malebného údolí potoka Vrbovce 
a Údolí oddechu. Opečeme si dob‑
roty na ohni, vyzkoušíme jeskynní 
malby a s lupou v ruce probádáme 
les. V případě nepřízně počasí zů‑
staneme na Lipové 20. Přihlášku 
najdete na webu: www.lipka.cz/
tabory.

Zuzana Slámová, Lipka



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.czŘíjen 2022 7

Přepni do stavu beztíže
za tři, dva, jedna…
Optický internet vhodný 
pro studentské byty

�  .netbox.cz

Hledáme projektanta
pozemních staveb

Rosice

Vítáme praxi 5 let a více

•  Mzda 45 000 Kč 
 až 60 000 Kč za měsíc.
•  Firemní auto i pro 

soukromé účely.
•  5 týdnů dovolené.

Více informací na
www.qualitygroup.cz

či na telefonu
+420 736 105 226

HLEDÁME DISTRIBUTORY
PRO ROZNOS LETÁKŮ V TÉTO LOKALITĚ
PŘÍLEŽITOST PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

tel. 800 800 882
e-mail: nabor-ozp@distribucni.cz
www.distribucni.cz

Na trhu působíme již přes 30 let a jsme významným zaměstnavatelem
osob se zdravotním postižením.
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
Nejste si jisti, zda je práce pro vás vhodná? 
Otestujte se na www.testdistributora.cz. 
Dokážeme se přizpůsobit potřebám osob 
se zdravotním postižením. 
O případný invalidní důchod nepřijdete.

Křenová 19, Brno        www.chladservis.cz

NAVŠTIVTE NAŠI PRODEJNU 

VYSTAVENO
300+ spotřebičů

REPASOVANÉ SPOTŘEBIČE
za akční ceny

 

KOMFORTNÍ DOPRAVA
včetně výnosu

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.

Vnitřní žaluzie 

tel: 605 374 881
www.domove.cz

VYMĚŇTE SVÉ STARÉ ŽALUZIEVYMĚŇTE SVÉ STARÉ ŽALUZIE

Cena vč. dopravy, montáže a DPH

Pro byt 2+1 -    8 500 Kč
Pro byt 3+1 -    9 900 Kč

Zastínění lodžie
Vertikální žaluzie 3,6 m - 7 500 Kč

Sítě proti hmyzu
Dveřní síť - 7 500 Kč

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
ÚKLID DOMÁCNOSTI

MYTÍ OKEN

tel.: 792 466 199
www.azhospodyne.cz
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CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou baktérie, plísně, 
alergeny, choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz

 husaliskovec

2019
2018

2020

V L ISTOPADU V POTREFENÉ  HUSE

od 5. 12.  prodej STROMKŮ
od 5. 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

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.czTel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno


