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Vážení spoluobčané, srdeč-
ně vás všechny zdravím 
z prvního čísla našeho zpra-
vodaje v novém roce 2022. 
Dovolte mi vám ještě jednou 
popřát do tohoto roku vše 
dobré, zdraví, štěstí a mno-
ho osobních i pracovních 
úspěchů. Ať vás provází po-
hoda a každodenní radost.

Chtěl bych vás nyní informovat 
o dění v naší městské části. 

V prvé řadě bych chtěl zmínit ra-
dostnou událost, která se zkraje 
roku odehrála na ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny. Tato naše nejstarší 
škola se konečně dočkala nového 
zázemí. Žákům i učitelům byla do 
užívání předána přístavba, která 
významným způsobem navyšu-
je kapacitu této školy. Poskytuje 
také možnosti výuky, které škole 
dosud chyběly. Přibyly odborné 
učebny, šatny, kabinety a nová tě-
locvična s veškerým hygienickým 
zázemím. ZŠ a MŠ Elišky Přemys-
lovny, z naší strany označovaná 
jako škola rodinná, se tak navzdory 

svému věku zařadila mezi 
moderní školská zařízení 
ve městě Brně.

Patří se na tomto místě 
zmínit, že na tuto přístav-
bu škola čekala celých 
dlouhých dvacet let. Ano, 
tak dlouho byly připraveny plány 
na dostavbu a tak dlouho se čeka-
lo na její realizaci. Důvodem byly 
hlavně finance. Ty se však nako-
nec podařilo sehnat díky dotacím 
a ochotě města Brna a městské 
části dofinancovat tento projekt. 
Usilovali jsme o to celou dobu, co 
máme možnost ovlivňovat dění 
v naší městské části, a toto úsi-
lí přineslo své ovoce. Přeji všem 
současným i  budoucím žákům 
a zaměstnancům, aby jim budova 
školy poskytovala náležité zázemí 
potřebné pro získávání důležitých 
znalostí a dovedností.

Další významnou akcí, která 
byla v těchto dnech dokončena, 
je rekonstrukce bazénu a bazéno-
vé haly na ZŠ Labská, která trvala 
cca půl roku. Původní předpoklad 
dokončení byl někdy koncem října 
minulého roku s tím, že by se pro-

voz bazénu mohl obnovit 
v měsíci listopadu. Bohu-
žel při odkrývání zakrytých 
konstrukcí byly odhaleny 
defekty větší, než projek-
tant předpokládal, a tak 
došlo ke zdržení. Nyní je 

však vše dokončeno a od února 
budou moci naskákat do zrekon-
struovaného bazénu první plavci. 
Doufám, že bazén bude sloužit bez 
větších investic dalších nejméně 
čtyřicet let, jako tomu bylo dosud.

Chtěl bych na tomto místě kon-
statovat a trochu si povzdechnout, 
že investice do školských zařízení 
se zdají být nekonečným příbě-
hem. Za dobu, co jsem místosta-
rostou, bylo do školských zařízení 
nainvestováno mnoho desítek 
milionů korun a stále je co opra-
vovat. A pokud se neopravuje fasá-
da a okna budovy, tak to není ani 
vidět. Jsem ale přesvědčen o velké 
důležitosti a nutnosti investic do 
škol, protože se jedná o investice 
do naší budoucnosti. A z mého 
pohledu je velmi důležité, v jakém 
prostředí se naše děti připravují 
na svůj život.

A co nás v letošním roce čeká? 
Před zahájením jsou dvě velké 
akce. Jednou z  nich je rekon-
strukce hasičské zbrojnice na ulici 
Točná. Některé prostory jsou totiž 
v havarijním stavu a nedají se pou-
žívat, některé prostory nevyhovují 
současným potřebám. Bude pro-
vedena oprava střechy, zateplení 
budovy a vnitřní opravy a úpravy 
prostor sloužící naší zásahové Jed-
notce sboru dobrovolných hasičů.

Jakmile počasí dovolí, bude za-
hájena již dlouho slibovaná akce 
Oprava fasády a zasklení lodžií by-
tových domů na ulici Labská 29-
37. Zasklení lodžií připravujeme 
v letošním roce ještě na bytovém 
domě Vltavská 2, kde se právě do-
končuje projektová dokumentace. 
Doufám, že se nám tento projekt 
podaří ještě v letošním roce zrea-
lizovat. O dalších připravovaných 
akcích vás budeme informovat 
v  následujících číslech tohoto 
zpravodaje.

Přeji vám ještě jednou krásné 
dny a mnoho optimismu v celém 
roce 2022.

Váš místostarosta Jiří Dvořáček

Ze zápisníku místostarosty

Termíny uzávěrek zpravodaje v roce 2022

Abychom vám umožnili snadnější plánování příspěvků do Staro-
lískoveckého zpravodaje, zveřejňujeme termíny uzávěrek a dat 

vydání na další měsíce. Připravujete zajímavou akci? Potkalo vás něco 
zajímavého? Máte povedené fotky z dění ve Starém Lískovci, tvoříte 
zajímavá dílka s dětmi, vyrážíte na výlety do přírody nebo se chcete 
podělit o zajímavé zážitky z Brna? Budeme rádi za příspěvky.

Můžete je posílat na adresu noviny@staryliskovec.cz
Únor: uzávěrka 7. 2. 2022 datum vydání 18. 2. 2022
Březen: uzávěrka 28. 2. 2022; datum vydání 11. 3. 2022
Duben: uzávěrka 28. 3. 2022; datum vydání 8. 4. 2022
Květen: uzávěrka 25. 4. 2022; datum vydání 6. 5. 2022

Zasedání zastupitelstva se budou konat jednou za čtvrtletí. 
Plánované termíny jsou tyto: středa 2. 3. 2022, 1. 6. 2022.

Předpokládané termíny zasedání  
zastupitelstva MČ v roce 2022

NOVÁ ELIŠKA. 4. ledna 2022 se ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny ve Starém 
Lískovci dočkala významného okamžiku. Otevřena byla nová přístavba 
s moderní tělocvičnou a specializovanými učebnami. Na nové moderní 
prostory čekala škola dvě desetiletí. Další podrobnosti o nové přístavbě 
i fotografie najdete na straně 3. Foto: Magistrát města Brna
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Tramvaj do kampusu: odpadky na zastávkách 
nebudou dělat ostudu

Na lískovecké zastávce 
už staví vlaky

Na svátky se tunel na čas uzavřel a stavba na chvíli osiřela. 
Už se ale opět pracuje. Vyřešit se podařilo i situaci s odpadky 
na nové zastávce Osová. Starolískovecký zpravodaj ve spo-
lupráci se zhotovitelskou firmou a Dopravním podnikem 
města Brna přináší aktuální informace o dění na stavbě.

K dokončení zbývá necelý rok 
stavby – pak se uleví všem, 

které stavba zatěžuje. A uleví se 
také dopravě v okolí Starého Lís-
kovce a kampusu.

Na budoucí konečné u Fakult-
ní nemocnice Brno dále rostou 
nástupiště a přístřešky. V tunelu 
přibyly nové chodníky a začala 

instalace kabeláže. Vše se také 
připravuje na zasklení konstrukce 
na nové zastávce Nová Jihlavská.

Vedle této zastávky je také nový 
prefabrikovaný dům, ve kterém 
bude umístěno napájení trakce 
tramvajové tratě.

Po několika jednáních se podařilo 
vyřešit i nepříjemnou situaci s od-

V neděli 12. prosince se po 
mnoha letech příprav ote-
vřela ve Starém Lískovci 
vlaková zastávka.

Ačkoliv není plně dořešen pře-
stup na MHD a most přes Les-

kavu, bylo by škoda nechat tuto 
významnou událost jen tak bez po-
všimnutí, vždyť vlaky zde naposledy 
zastavovaly v roce 1970. V neděli 
dopoledne se nás tedy sešlo několik 
desítek na nástupišti, debaty týkají-
cí se zejména nové zastávky zpest-
řily perníčky ve tvaru vlaku či lysky 
i pamětní placky. Část účastníků po 
jedenácté hodině vyrazila vlakem 
na výlet. Rodiny s menšími dětmi 
většinou využily krásného zimní-
ho počasí k sáňkování ve svazích 
nad Střelicemi, další skupinky pak 
pokračovaly vlakem až do Radostic 
a vydaly se různými směry zpravidla 
zpět do Střelic, odkud byla možnost 
jet zpět do Starého Lískovce.

Tip na další výlety: Vlaky směr 
Bohutice odjíždějí každý den 
v  7.00, 9.03 a  dále každé dvě 
hodiny. Vystoupit můžete třeba 
v Silůvkách a vydat se po mod-
ré značce na rozhlednu Vladimí-
ra Menšíka na Hlíně a dále směr 
Ivančice. I sem se dá ze Starého 
Lískovce snadno dojet vlakem, za 
samostatnou návštěvu stojí také 
blízký lesopark Réna. V nedale-
kém Moravském Krumlově mů-
žete obdivovat dílo ivančického 
rodáka Alfonse Muchy, známou 
Slovanskou epopej, která se ne-
dávno vrátila na Moravu. Zdatnější 
turisté zvládnou i trasu mezi obě-
ma městy malebným údolím říčky 
Rokytné. Cesta vlakem z Lískovce 
trvá něco málo přes půl hodiny, 
jízdenky lze koupit i ve vlaku, dr-
žitelé šalinkaret zaplatí jenom za 
zóny „za Brnem“. Šťastnou cestu.

Vojtěch Říha, 
občan Starého Lískovce

V NOVÉM LÍSKOVCI HLEDAJÍ PEDIATRA
MČ Nový Lískovec Brno hledá do sídlištní ordinace na ulici Svážná 
dětského lékaře. Požadujeme ukončené vzdělání pro výkon samo-
statné pediatrické praxe.
Nabízíme:
• Ordinaci se základním vybavením v obecních prostorách
• Nekomerční nájem
• Obecní byt
Kontakt: Hana Pospíšilová, e-mail: pospisilova@nliskovec.brno.cz
Tel. 724 204 255

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.

padky na nových zastávkách tramva-
je na Osové. Původně byly zastávky 
na Osové v obou směrech ve Starém 
Lískovci a městská část se také sta-
rala o vývoz odpadkových košů. Pak 
se ale místo změnilo na staveniště, 
za které je zodpovědný zhotovitel. 
A zastávka ve směru do centra se 
přesunula na katastr sousedních 
Bohunic, přestože ji stále využívají 
titíž cestující do Starého Lískovce.

Zastávky jsou navíc sice už 
v předčasném užívání, ale ještě ne-
byly zkolaudovány, odpovědnost za 
přístup k nim tedy stále nese zhoto-

vitel – firma Firesta. Nutnost svozu 
odpadu byla patrná zvláště o vá-
nočních svátcích, kdy měla stavba 
volno, takže nevyvážela ani odpad.

Po této nepříjemné zkušenosti 
bylo potřeba nastavit svoz odpadu 
tak, aby zajišťoval pořádek a sou-
časně odpovídal aktuální situaci.

Koše na zastávkách i na jiných 
místech stavby se nyní budou vy-
vážet v pondělí, středu a pátek na 
náklady zhotovitele. Předpokládá 
se, že tento režim by měl platit do 
ukončení stavby.

Zuzana Šrámková
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„Nová“ Eliška

ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny ve Starém Lískovci 
má novou tělocvičnu i odborné učebny

Vážení občané Starého Lískovce a jeho příz-
nivci, dovolte mi podělit se o radost, kterou 

jsme společně ve škole zažívali na začátku 
nového kalendářního roku, kdy jsme dostali 
již oficiálně do užívání všechny prostory nové 
přístavby školy. Co všechno slavnostnímu pře-
dání předcházelo?

Nejprve velké potěšení, kdy se po několika NE 
(malý počet bodů, velký počet zájemců) objevilo 
v oslovených evropských fondech IROP velké 
ANO pro příděl části prostředků pro plánovanou 
přístavbu školy. Ale to ještě nebylo vyhráno. Pro-
tože minimálně stejnou část jako IROP muselo 
dodat město Brno. Městská část podporovala 
naši snahu od začátku, magistrát se též vyjádřil 
kladně k nemalým finančním prostředkům 
a my jsme jásali! Po 6 letech snažení to vyšlo. 
Financování bylo zajištěno. A dnes je již i hotovo!

Chtěla bych poděkovat realizátorovi staveb-
ních prací, firmě První KEY – STAV, která v ne-
lehké době, kdy dodávky stavebních surovin 
nejenže nebyly, ale mnohonásobně se zvyšo-
vala jejich cena, dokázala stavět zodpovědně 
a vždy s ohledem na běžný provoz školy.

Původní termín dodání stavby byl sice po-
sunut, ale to ze zcela nepředvídatelných a ob-
jektivních příčin. A především jsme se vždy na 
všem domluvili.

Děkuji IROPU i Magistrátu města Brna za 
velkou finanční dotaci naší stavbě.

Děkuji vedení naší starolískovecké radnice, 
které je vždy vstřícné k návrhům i realizaci 
různých obnov, oprav – k podpoře školství 
celkově. Taktéž za částečné financování stavby.

Děkuji všem zaměstnancům školy za trpěli-
vost a přizpůsobení se situaci. Za totéž žákům 
i rodičům. Zvláštní poděkování bych vyjádřila 
našemu panu školníkovi Miroslavu Veselému, 
který byl neuvěřitelně spolehlivou „propojkou“ 
mezi všemi koordinacemi nejen mezi starou 
a novou budovou. S naší novou „Eliškou“ se 
učíme sžívat, ale jde to rychle. Nová technika 
nás baví, velké interaktivní panely přináší mno-
ho možností, jak zpestřit a zatraktivnit výuku. 
Všechny třídy nachází své uplatnění.

Velmi doufám, že vás budeme co nejdříve 
moci přivítat ve škole na Dnu otevřených dveří, 
který zveřejníme na našich webových stránkách 
www.zspremyslovny.cz

Ráda bych také oznámila, že v září 2022 bude-
me otevírat jednu 1. třídu a také druhou 6. třídu. 
Na všechny nově příchozí žáky se budeme těšit.

Za celou „Elišku“ s upřímnou radostí a přáním 
všeho dobrého, především zdraví vám všem

Margita Kotásková

Žáci ze ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny ve Starém Lískovci se začnou učit v nových 
odborných učebnách a budou cvičit v nové tělocvičně. Od prvních plánů na 
novou přístavbu školy k jejímu dokončení uplynulo 15 let. 4. ledna byla slav-
nostně přestřižena páska nové přístavby.

„Z celkových nákladů 44 milionů korun zhru-
ba polovinu pomohla uhradit dotace. Stavební 
práce začaly o letních prázdninách 2020, nyní 
jsme objekt jako trochu opožděný vánoční dá-
rek slavnostně předali k plnému užívání,“ uvedla 
primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Starosta Starého Lískovec Vladan Krásný 
připomněl nesnadnou a dlouhou cestu této 
investice k realizaci. „Je to takový malý zá-

zrak. Během uplynulých 15 let jsme nejednou 
propadali beznaději, že se to nikdy nepodaří. 
A nakonec podařilo. Děkuji všem, kteří se o to 
zasloužili a na projektu podíleli. Jsem rád, že 
nové prostory přinesou škole nové možnosti 
pro vzdělávání našich školních dětí. Projekt 
je důkazem toho, že někdy je potřeba prostě 
vydržet a nepřestávat v úsilí a nenechat se 
odradit, byť to trvá velmi dlouho,“ zhodnotil 

Vladan Krásný.
V přízemí nové přístavby je šatna pro žáky 

s čistou zónou a tělocvična se sociálním záze-
mím. V prvním patře jsou dvě učebny cizích 
jazyků, jedna třída technických a řemeslných 
oborů a jedna kmenová třída. Ve druhém pa-
tře jsou dvě místnosti pro individuální výuku, 
počítačová učebna, učebna pro přírodověd-
né předměty a dva kabinety pro pedagogy. 
Všechny nové moderní třídy jsou vybaveny 
interaktivními panely.

Zuzana Šrámková
Foto: Magistrát města Brna; 
ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny
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Angličtina ve školní družině

Exkurze do elektrárny

Táborové dobrodružství 
s Lipkou

I v tomto školním roce jsme se věnovali pláno-
vanému projektu Angličtina ve školní družině. 

Vychovatelé 2., 3. a 4. oddělení školní družiny si 
pro své žáky připravili hry a další aktivity, skrze 
které si děti mohly hravou formou osvojit nová, 
ale i povědomá anglická slovíčka.

Nejprve začalo s projektem 3. oddělení a paní 
vychovatelka Marta Fišerová, která připravi-
la vhodné aktivity pro její smíšené oddělení 
druháků a čtvrťáků. Kromě pohybových aktivit 
zde nechyběly ani hry na postřeh a zapamato-
vání a bylo vidět, že paní vychovatelka aktivity 
zařazuje ve svém oddělení pravidelně, neboť 
se v nich žáci dobře orientovali a jejich slovní 
zásoba byla opravdu pestrá. Čtvrteční odpoled-

ne patřilo panu vychovateli Jiřímu Schnellymu 
a jeho 2. oddělení prvňáčků. I přesto, že se prv-
ňáčci učí anglicky teprve dva měsíce, zvolil pan 
vychovatel zábavné a pohybové hry zaměřené 

hlavně na školní potřeby a barvy, díky kterým 
děti mezi sebou soutěžily a zažily tak super od-
poledne. Poslední projektový den si připravila 
paní vychovatelka Kateřina Janíková se svým 
4. oddělením složeným z prvňáčků a čtvrťáků. 
V tanečních a výtvarných aktivitách zaměřených 
hlavně na zvířata a barvy bylo hezké vidět, jak 
se starší čtvrťáci snažili menším prvňáčkům 
pomáhat a radit.

Díky vzájemnému sdílení zkušeností a mož-
nosti nahlédnout do projektu ostatních vycho-
vatelů jsme si osvojili nové nápady a možnosti, 
jak lze angličtinu ve školní družině pojmout 
a představit ji dětem v zábavné a hravé formě.

Kateřina Janíková, ZŠ Bosonožská

V pátek 10. 12. jsme se těšili do školy. Čekala 
nás exkurze do elektrárny. Je to s podivem, ale 
během jednoho dopoledne jsme navštívili hned 
tři typy elektráren – vodní, větrnou i solární. 
Že to není možné? Opak je pravdou – techni-
ka nám zprostředkovala exkurzi virtuálně. Ty 
děti, které byly nemocné, či v domácí izola-
ci, se mohly přes odkaz připojit taky. Setkání 
a prohlídku všech prostor pro nás uspořádala 

skupina ČEZ, připravila výukový program pod 
názvem Virtuálně v elektrárně. Navštívili jsme 
tak online elektrárnu Dlouhé stráně, Štěchovice, 
Buštěhrad a Janov. Dostali jsme se do posled-
ně jmenované také virtuální cestou. Jedná se 
o větrnou elektrárnu Janov, ve které exkurze 
běžně neprobíhají. Po celou dobu s námi na 
dálku komunikovaly a pokládaly nám otázky 
dvě průvodkyně – na slovo vzaté odbornice, 

které nám vše vysvětlily a také nám odpovídaly 
na všetečné otázky. Dozvěděli jsme se hodně 
zajímavých věcí o obnovitelných zdrojích, které 
jsou dnes v popředí zájmu nejen ekologů. Na-
konec nás také čekala soutěž. Nejrychlejší žák 
dostane od ČEZu batoh s malými dárky. Tento 
způsob výuky byl velmi zajímavý a obsah ne-
méně. Benefitem bylo sedět v teple naší třídy.

Ilona Fridrichová Jelínková, ZŠ Bosonožská

Přihlašování na jarní i letní tábory už je v plném proudu! Díky finanční 
podpoře jsou navíc některé úplně zdarma. Vyberte dětem tábor 

šitý na míru na www.lipka.cz/tabory. Na některé tábory můžou vyrazit 
i rodiče nebo prarodiče společně s dětmi. Pokud by se tábor musel kvůli 
epidemické situaci zrušit, vrátíme vám celou částku. Věříme, že k tomu 
ale nedojde, a tábory si děti užijí stejně jako v minulém roce!

JARNÍ TÁBORY: Ještě nemáte program na jarní prázdniny? Vyšlete 
děti na jarní dobrodružství od 7. do 11. března 2022. Připravili jsme dva 
příměstské a jeden pobytový tábor.

Více informací a přihlášky najdete na www.lipka.cz
Zuzana Slámová, Lipka

Vychází SENIOR ŽURNÁL
V polovině ledna 2022 vychází časopis SENIOR ŽURNÁL. Časopis je 

určen seniorům města Brna a jejich rodinným příslušníkům. Přináší 
informace z oblasti sociálních služeb a sociální péče, nabízí poučné 
i zábavné články i hry ve stylu trénování paměti.

Vychází každého čtvrt roku a je poskytován zdarma. Najdete jej 
v infocentrech jak Magistrátu města Brna, tak úřadů městských částí, 
je distribuován do domovů pro seniory a podobně. Lze si jej i stáhnout 
(viz QR kód). Další číslo vyjde začátkem dubna 2022.

Sociální nadační fond, založený městem Brnem, při jeho tvorbě spo-
lupracuje s městem a Odborem sociální péče Magistrátu města Brna.

Mgr. Martina Kalinová, DiS., Odbor sociální péče MMB
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Pozor, senioři jsou v ohrožení!
Starší lidé patří dlouhodobě mezi nejohroženější skupiny 
naší společnosti. Jejich mnohdy osamocený způsob života, 
důvěřivost a především touha po sociálním kontaktu z nich 
dělá snadný cíl a přitahuje k nim pozornost různých zlodějů, 
podvodníků a násilníků.

Senioři jsou nyní nejčastěji obe-
lháváni legendou VNUK. To 

znamená, že pachatel se prostřed-
nictvím telefonního hovoru začne 
vydávat za rodinného příslušníka, 
nejčastěji vnuka, který se dostal do 
tíživé životní situace a pod tlakem 
smyšlených okolností a časové 
tísně potřebuje rychlou finanč-
ní výpomoc. Přičemž podvodný 
„navolávač“ nepochybuje o tom, 
že senior v obavě o své vnouče na 
vyjednávání a podvod přistoupí.

„Ahoj babi, hádej, kdo volá?“ 
takto obvykle začíná telefonát, 
který může mít pro důvěřivého 
seniora nedozírné následky. Nic 
netušící babička nebo dědeček 
osloví volajícího jménem a už se 
začne roztáčet kolotoč se smyšle-
ným srdcervoucím příběhem, ve 

kterém se potomek, samozřejmě 
ne vlastní vinou, dostal do svízelné 
situace například po autonehodě. 
Nutně potřebuje peníze většinou 
v desítkách tisíc korun. A protože 
si pro ně z různých, samozřejmě 
smyšlených důvodů, nemůže přijít 
osobně, protože je například v ne-
mocnici nebo na služebně policie, 
posílá k babičce kamaráda nebo 
kamarádku. Smluví si signál pro 
předání hotovosti a nic netušící 
senior odevzdá peníze do rukou 
neznámého člověka.

Jiný falešný příběh může být 
motivovaný starostí o vnuka, a to 
tak, že se pachatel vydává za ošet-
řujícího lékaře. „Dobrý den, jsem 
ošetřující lékař Vašeho vnuka, kte-
rého k nám do nemocnice přivezli 
s vážným zraněním, vyžadujícím 

nadstandardní léčbu, která není 
hrazena z veřejného zdravotní-
ho pojištění.“ Velmi distingovaná 
a profesionální konverzace opět 
s časovým nátlakem a neodklad-
ností provedení lékařského úkonu 
snadno seniora přesvědčí o reál-
nosti situace.

Dalším manipulativním příbě-
hem z nemocničního prostředí je 
telefonát fiktivního nemocničního 
lékaře, který seniorům lživě tvr-
dí, že jejich příbuzný (syn, vnuk, 
synovec, dcera) zavinil dopravní 
nehodu, při níž zranil malé dítě. 
Lékař nyní volá jménem příbuz-
ného, který se měl s poškozenými 
z dopravní nehody domluvit na 
finančním vyrovnání, neboť v dů-
sledku překousnutého jazyka či 
rozrušení nemůže příbuzný mluvit.

Situace je vážná, okradený 
senior mnohdy přijde o veškeré 
své finanční prostředky. Zažívá 
existenční problémy, zdravotní 
a psychické dopady z prožitého 
traumatu a naletění podvodníkovi. 

Následky mnohdy bývají fatální.
Seniorům proto radíme:

• Každý podobný telefonát si oka-
mžitě ověřte. Zavolejte vnuko-
vi nebo vnučce, kteří Vám měli 
údajně volat, případně nejbliž-
ším příbuzným.

• Pokud zjistíte, že Vám opravdu 
nikdo z rodiny nevolal, volejte 
Policii ČR na linku 158 a sdělte 
jim skutečnosti vyplývající z te-
lefonátu.

• Na policii (linka 158) se raději 
obraťte také v případě, kdy se 
Vám kontakt s rodinou nepodaří 
navázat.

• Hlavně nikdy nesvěřujte své 
peníze osobám, které neznáte. 
Ani pod příslibem, že Vám do 
zástavy přenechají např. dokla-
dy (mohou být zcizené), finan-
ce v cizí měně (může se jednat 
o  padělek), nebo hodnotné 
zboží (může se jednat o atrapy 
telefonů, kamer apod.).

por. Mgr. Zdeňka Procházková, 
komisař

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

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 10:
Úroveň elektronických poplachových systémů se hodnotí i podle intervalů 
hlášení události.Víte, jaký je doporučený minimální interval hlášení pro elek-
tronické poplachové systémy v bytech a domech?
Odpověď zašlete do 14 dnů na Preventivně informační oddělení Městské policie 
Brno na adresu: Luboslav.fiala@mpb.cz. Správné odpovědi budou slosovány a vý-
herci informováni o výhře a způsobu jejího předání. Vyhrát můžete praktické dárky 
pro údržbu bytu, knížku příběhů TŘETÍ STRANA BARIKÁDY, a užitečnou brožurku 
ZÁKLADNÍ DOPORUČENÍ pro bezpečné bydlení.
Správné odpovědi na soutěžní otázku najdete v příštím čísle zpravodaje, nebo na 
webových stránkách Městské policie Brno:
www.mpb.cz/doma ‑neni ‑nuda/pro ‑seniory/.

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ Z MINULÉHO ČÍSLA:
Před koupí bezpečnostních dveří si vždy porovnejte nejdůležitější parametry podle 

vašich požadavků a možností. Parametry, kterým věnujte pozornost:
• Bezpečnostní třída – minimálně RC 3 – RC 4 vyjadřují, odolnost vůči násilnému 

překonání.
• Protipožární odolnost – minimálně EI30 – zadrží požár mimo váš prostor 30 min.
• Zamykací body – alespoň 4–5 bodů – čím více zamykacích bodů, tím lépe jste chráněni.
• Odolnost proti hluku – v rozmezí 24–44 dB – čím vyšší číslo, tím méně hluku propustí.
• Zárubeň – ocel o tloušťce min. 1,5 mm – dveře v nevyhovující zárubni váš domov 

neochrání.
• Doplňky – podle uvážení – překryté kování – chrání vložku proti jakémukoliv nářadí. 

Omezovač otevírání – moderní pojetí klasického řetízku. Kukátko – ověří kdo je za 
dveřmi. Trny proti vysazení – zabrání vysazení dveří.
Certifikát shody ČSN EN 1627:2012 – může vydávat výhradně Certifikační orgán akre-

ditovaný podle ČSN EN ISO/IEC 17065:2013. Nezaměňovat s PROHLÁŠENÍM A SHODĚ, 
které nevydává akreditovaný certifikační orgán.

V  neděli jsme se vrátili 
z procházky trošku vy-

hladovělí a prochladlí. Teplo 
od trouby a vůně pečených 
jablek nás rychle zahřála. 
Prozradím vám recept na 
tuto skvělou dobrotu. Roz-
počet je pro šest porcí.

Ingredience: 6 malých 
oloupaných jablek se stopkou, šťáva z citronu, 120 g 
másla, 125 g hnědého cukru, 1 vanilkový cukr, 2 vejce, 
150 g mouky, 50 g mletých ořechů, 1 ½ lžičky Bio prášku 
do pečiva, 2 lžíce plnotučného mléka, cukr na posypání 
a šest zapékacích misek nebo šálků.

Příprava:
1. Předehřejte troubu na 170 °C (horní / dolní).
2. Oloupejte malá jablka, vložte do misky a pokapejte 

šťávou z citronu.
3. Ušlehejte máslo, cukr, vanilkový cukr a vejce do pěny. 

Smíchejte mouku s práškem do pečiva, přidejte mleté 
ořechy a vše vmíchejte do těsta. Nakonec přidejte dvě 
lžíce plnotučného mléka.

4. Vymažte a lehce vysypejte moukou 6 malých zapékacích 
misek nebo šálků. Těsto rozdělte do misek a pak do každé 
misky vložte jablko a jemně ho zatlačte do těsta

5. Pečte v předehřáté troubě asi 30 minut až do zlatohnědé 
barvy. Po uplynutí doby pečení vyzkoušejte zapíchnutím 
špejle a v případě potřeby pečte ještě několik minut.

6. Podávejte mírně vychladlé a poprášené trochou mouč-
kového cukru.
Přeji vše dobré do nového roku. Taťana Absolínová

Moje bezpečná adresa Gourmet Pečená jablka
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Inzerce
 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skříňky a pracovní desky 
na míru. Vrba 603 438 707.

 �Už jste našli své životní poslání? Hledáme pečovatele a pečovatelky. 
Domov pokojného stáří na Kamenné. Kontakt: Zuzana Malachová 
(zuzana.malachova@brno.charita.cz, tel.: 731 630 811), https://brno.
charita.cz/kariera/pracovni-prilezitosti/pecovatelka/

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

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

 �  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.

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

 � Vodoinstalatér, tel. 602 861 402.

 �MALBY 21 Kč/m², nátěry dveří 450 Kč/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.maliribrno-hezky.cz

Také už uklízíte vánoční dekorace? Uklidila 
jsem výzdobu kuchyňského okna a všech-

no bylo najednou prázdné. Okenní parapet 
mi přece nabízí úžasný výstavní prostor a dělá 
doma útulnou atmosféru. Takže teď se s vámi 
podělím o jednoduchý nápad na povánoční 
výzdobu.

Co potřebujete: 4 misky (šálky, hrníčky), 
4 pěkná červená jablíčka, ořechy a dřevitou 
vlnu.

Čtyři stejné bílé misky naplníme dřevitou 
vlnou a na středy misek umístíme jablíčka. 
Dozdobíme oříšky a zimní dekorace kuchyň-
ského okna je hotová.

Užijte si nádherný týden a zůstaňte v teple!
Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Povánoční dekorace

Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů

Proč radnice nechce tisknout články zastupitelům?

Dovolte nám na úvod Vám popřát jen to nejlepší do Nového roku 
2022, a ať se Vám splní vaše sny a novoroční předsevzetí, i když 

jsme už Vám toto přáli v prosincovém čísle, ale to nám nebylo otiště-
no, i přesto, že se opozičnímu zastupiteli p. Hudlíkovi podařilo vyhrát 
soud s radnicí. Možná už to bude znít jako ohraná písnička, ale radnice 
v prosinci prohrála u Krajského soudu v Brně, který PRAVOMOCNĚ roz-
hodl, že neotištění článku přesahující 250 znaků bez mezer je v rozporu 
s tiskovým zákonem a právu na svobodný projev. Jinak řečeno, radnice 
by měla tisknout články i v delším rozsahu, což se ale neděje. Je to jen 
další důkaz o kompetencích vedení naší městské části.

David Růžička, Pavel Šimánek, Miroslav Plch

Vážení spoluobčané, do nového roku 2022 přejeme všem pevné zdraví, 
štěstí, životní pohodu a s ohledem na současné dění také spolehlivé 

a poctivé dodavatele levných energií a nezbytných životních potřeb.
Ing. Maleňák, zastupitel za KSČM.

Vážení starolískovečtí spoluobčané, přejeme, ať je rok 2022 pro všech-
ny naplněný nadějí v utlumení epidemie a návratem k životu před 

ní. Ať radost, spokojenosti a především pevné zdraví je opět nedílnou 
součástí našich životů.

za ČSSD Brno ‑Starý Lískovec Mgr. Květuše Doležalová, zastupitelka

(Příspěvky zastupitelů neprochází jazykovou korekturou.)

Stanovisko právního zástupce 
radnice k rozsudku Krajského soudu 

v Brně o článku
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 sta-
novenou délku příspěvku zastupitele. Pravidlo 
omezující délku příspěvků zastupitelů bylo 
v minulosti přijato proto, aby byl ve zpravodaji 
prostor pro co nejpestřejší informace o dění 
v městské části.

Advokátní kancelář, která v tomto sporu zastu-
povala 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 předmětného 
článku v prosincovém vydání. Z uvedeného soudní‑
ho rozhodnutí tedy nelze dovozovat, že ve Staro‑
lískoveckém zpravodaji od teď musí být otiskovány 
články v rozsahu přesahujícím rozsah 250 znaků.

Nedošlo k žádnému zrušení Zásad pro vydávání 
Starolískoveckého zpravodaje. Tato pravidla včet‑
ně 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 ideál‑
ně 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 Starolískovecké‑
ho zpravodaje nicméně platí ty stávající. Otištění 
článku 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 
budou v nejbližší době projednány změny Zásad 
pro vydávání Starolískoveckého zpravodaje, 
které všechny tyto okolnosti zohlední.

 (red)
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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.

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

BALTSKÉ MOŘE AUTOKAREM Z BRNA

CK A-Z TOUR, tel: 558 986 800–2, www.ckaztour.cz

4 hotel Wellness Medical Spa Unitral Mielno

Termín: 07. 08.–14. 08. 2022, cena 13 950,- Kč

3 rekreační komplex Morski Park, Miedzywodzie

Termín: 24. 07.–31. 07. 2022, cena 11 950,- Kč
V ceně je vždy: Ubytování (do 250 m od pláže), polopenze (formou bufetu), doprava, 
2× výlet autobusem, průvodce CK. 4 hotel – volný vstup do Wellness areálu včetně 
saun a 2 vnitřních bazénů, 3 rekreační komplex – volný vstup do venk. bazénu.

info@pkrealestate.cz
+420 732 992 699

pkrealestatecz
pkrealestatecz

www.pkrealestate.cz

S námi se ve světe realit

neztratíte
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Délka trvání akcí je minimálně týden. Provozovatel je oprávněn akce měnit, či zrušit.

I V ROCE 2022 VÁS POTREFENÁ HUSA ZVE
NA PRAVIDELNÉ GASTRONOMICKÉ AKCE

2019
2018

2020

 husaliskovec

Zákaznici přes naši realitku hledají:

• Starší RD 3+1 v okolí Ivančic
• Byt 2+1, Kohoutovice, Bystrc
• Byt 1+1 a 2+1 v Třebíči
• Byt 3+1 a větší Brno Líšeň

Vaše nabídky zasílejte 
na info@nnrealitka.cz

Bezproblémové jednání 
je u nás priorita

NÍZKONÁKLADOVÁ

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


