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Vážení spoluobčané, jarní mě
síce vystřídaly ty zimní a jistě 

všichni z nás očekáváme tu chvíli, 
kdy budeme moci definitivně od
ložit zimní oblečení a po náležitém 
ošetření ho uložíme na dlouhou 
dobu někam na dno skříní, pro
tože ho nebudeme potřebovat. 
Ráno nás bude budit zpěv ptáků 
a příroda se konečně zbarví do 
svých jarních barev. Já osobně se 
už nemohu dočkat

Očekáváme tuto chvíli s napros
tou samozřejmostí, ale události po
sledních let. A zvláště pak posled
ních několika desítek dní mě nutí 
zamyslet se nad tím, že v životě 
člověka není nikdy nic samozřej
mé. Více než kdy jindy si v dnešní 
době uvědomuji, jak je důležité si 
vážit každého dne, který můžeme 
prožít ve zdraví a v míru, protože 
co je dnes, zítra už nutně být ne
musí. Nechci být ale pesimistický, 
chci jen podotknout skutečnost, že 
mnohdy ve svých životech řešíme 
spoustu malicherností, rozčiluje
me se, nadáváme a kritizujeme 
a neuvědomujeme si, že jsou da

leko důležitější hodnoty, 
o kterých si myslíme, že 
stále budou a zapomíná
me o ně pečovat, chránit 
je a bojovat za ně.

Věřím ale, že si každý 
z nás tuto skutečnost uvě
domuje a je připraven chránit pro 
sebe a pro naše děti život jako ta
kový. Každý člověk na této planetě 
má právo na spokojený a poho
dový život a je na každém z nás, 
abychom toto právo pro každého 
člověka dokázali hájit.

Nyní však něco z naší městské 
části. Na ulici Labské, konkrétně na 
bytových domech s orientačními 
čísly 2937, začala probíhat rekon
strukce fasády spočívající v jejím 
očištění, ošetření proti různým 
plísním, řasám a mechům a ná
sledným přetřením novou fasádní 
barvou. Dále dochází k odstranění 
balkonového zábradlí a balkóny 
budou následně zaskleny.

Jestli se ptáte na barvu fasády, 
protože barevnost se stává před
mětem mnohých diskusí a hádek, 
tak barevnost bude zachována, tak

že odstíny použitých barev 
budou nejblíže podobné 
těm původním. Na tomto 
místě bych chtěl apelovat 
na obyvatele dotčených 
domů, aby respektovali 
vyvěšená upozornění.

Neštěstí nechodí po horách, ale 
po lidech, tak ať nedojdete svojí 
neopatrností k  nepříjemnému 
úrazu. Prosím také o jistou dávku 
trpělivosti a tolerance k probíha
jícím pracím.

Dále pak probíhá rekonstrukce 
naší hasičské zbrojnice na ulici 
Točná. Zde se realizuje změna 
vnitřních dispozic, rozvody inže
nýrských sítí, opravují se vnitřní 
omítky a vyměněny jsou vnitřní 
zárubně. Dokončena je hrubá stav
ba přístavby ve dvorním traktu 
a na daných místech jsou osazena 
nová okna.

Dále probíhá příprava na vý
měnu garážových vrat a zateplení 
celé budovy. Dokončeny byly také 
práce na opravě střešního krovu. 
Jedná se o rekonstrukci staršího 
objektu, a tak na každém kont

rolním dnu řešíme velké množ
ství různých vyvstalých problémů. 
Prostě tak, jak to při každé rekon
strukci bývá.

Na letní prázdniny připravujeme 
také několik akcí, které se týkají 
našich školských zařízení. Na ZŠ 
a MŠ Elišky Přemyslovny připra
vujeme rekonstrukci kotelny, kde 
se kompletně vymění technologie 
vytápění. To stávající již dosluhuje 
a je na hranici své životnosti.

Na MŠ Labská připravujeme 
rekonstrukci školní kuchyně. Zde 
kromě stavebních prací dojde také 
k výměně starého kuchyňského 
vybavení za nové. Na konec bych 
zmínil ještě opravu bývalých jeslí 
na ulici Krymská 2, kde v součas
né době sídlí Montessori základní 
a mateřská škola.

Přeji vám všem krásné jarní mě
síce plné slunce a pohody. Přeji 
vám všem pevné zdraví a život 
v míru. Přeji vám také příjemné 
prožití velikonočních svátků a do 
dalších dnů jen to dobré.

Váš místostarosta
Jiří Dvořáček

Ze zápisníku místostarosty

KDY MUSÍTE DÍTĚ PŘIHLÁSIT DO ŠKOLKY?
Dítě, kterému je 5 let do 31. 8. 2022, musíte přihlásit!

KDE?  Ve školce, která je nejblíž Vašemu bydlišti:
 • Najděte mateřskou školu v okolí a zajděte tam. 
 • Dostanete informace a žádost k přijetí dítěte.
 • Nebo se zeptejte na obecním úřadě.

KDY? • Zápisy probíhají od 2. května do 16. května 2022
 • Dojděte do školky

CO VZÍT S SEBOU K ZÁPISU?
 • vyplněnou žádost, kterou Vám dala mateřská škola 
 • rodný list dítěte 

Dítě ve školce:
Od pondělí do pátku budete vodit dítě do školky. 
Dítě musí být ve školce alespoň 4 hodiny denně.
Bude tam ZDARMA. Platit budete jen jídlo. 
Do školky se chodí od 1. září 2022.

POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

OD KDY MŮŽE DÍTĚ CHODIT DO ŠKOLKY?
Do školky může chodit dítě, kterému je 3 a více let. 
Alespoň 3 roky mu musí být do 31. 8. 2022.
DO JAKÉ ŠKOLKY JÍT? 
 • Jděte do školky, která je nejblíž Vašemu bydlišti.
 • Najděte mateřskou školu v okolí a zajděte tam. 
   Dostanete informace a žádost k přijetí dítěte.
 • Nebo se zeptejte na obecním úřadě.

Zápisy probíhají od 2. května do 16. května 2022
CO VZÍT S SEBOU K ZÁPISU?
 • vyplněnou žádost, kterou Vám dala mateřská škola 
 • rodný list dítěte 
 • očkovací průkaz – dítě musí být očkované

Dítě ve školce:
Po zápisu dostanete zprávu o přijetí dítěte do školky.
Do školky se chodí od 1. září 2022. 
Od pondělí do pátku budete vodit dítě do školky.

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO DĚTI OD 3 DO 6 LET

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC
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Starolískovecké ostatky 2022
Starolískovecké ostatky se tradičně skláda

jí ze sobotního maškarního průvodu po 
obci, večerní ostatkové zábavy a nedělního 
maškarního karnevalu pro děti. V rámci covi
dových opatření však nebylo jasné, zda tyto 
akce proběhnou. Omezení počtu návštěvníků 
bylo zrušeno těsně před plánovanou akcí, proto 
po dohodě Orlů a hasičů bylo domluveno, že 
uspořádáme pouze sobotní maškarní průvod.

V sobotu 26. 2. 2022 se o půl desáté sešli 
masky i hudebníci před zdejší hasičkou.

Hudebníků bylo pět a to Laďa, Tomáš, Adam, 
Danďa a Jenda, i maškar se sešlo dost. I když 
neproběhla žádná propagace, bylo zvědavých 
návštěvníků poměrně hodně.

V 9.45 vyšel průvod masek, hudba i návštěv
níci do ulic Starého Lískovce. Zastávky byly 
plánovány ve 12 rodinných domech tak, aby 
celý průvod obešel alespoň část staré zástavby. 
Na plánovaných zastávkách čekalo na všechny 
účastníky bohaté občerstvení typické pro ostat
ky a také trocha hudby a tance s maškarami.

Díky všem, kteří byli ochotní se zapojit do 
maškarního průvodu, jsme prožili krásné sobot
ní dopoledne. Chtěl bych na závěr poděkovat 
všem, kteří pro nás tento krásný zážitek ve Sta
rém Lískovci připravili. Zejména Orelské jednotě 
ze Starého Lískovce, SDH Starý Lískovec a také 
maskám, hudebníkům a všem účastníkům 
maškarního ostatkového průvodu.

Josef Jaňura, starosta jednoty
Orel Starý Lískovec
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Tramvaj do kampusu: začala pokládka kolejí
Starolískovecký zpravodaj spolu s Dopravním podnikem města Brna a zhoto
vitelským sdružením Firesta a Metrostav přináší aktuality ze stavby tramvajové 
trati z Osové do Kampusu. Nejvíce se nyní pracuje pod zemí.

Do tunelu byly navezeny kolejnice a probí
há jejich ohýbání. „V nejbližších týdnech 

zahájíme montáž kolejnic. V celé délce tunelu 
se také zahajuje montáž kabelů, které jsou pro 
provoz tramvaje nezbytné,“ vyjmenovává šéf 
projektu Martin Langer z firmy Firesta.

Na konečné u nemocnice byly osazeny dlaž
by všech nástupišť a vše je zastřešeno. Zastře
šena je i podzemní zastávka Nová Jihlavská, 
zde už se osazují eskalátory.

„V prostoru od Osové až po ulici U Penzionu 
jsou osazeny téměř všechny stromy a vyseta 
tráva. Díky tomu, že se po zimě již rozjely oba

lovny, můžeme dokončit ulici Mikuláškovo ná
městí a položit finální vrstvu asfaltu na sousední 
chodníky,“ upřesnil Martin Langer.

Zprovoznění lávky se bohužel 
odkládá

Lávka na Osové měla být pro chodce přístup
ná během jara. Během stavby se bohužel zjistilo, 
že oproti plánu dochází ke kolizi opěrné zdi 
s plynovodem. „Stavebně to není problém, na
opak nás to spíše přivedlo na vhodnější řešení 
daného místa. Ale chceme mít vše legislativně 
v pořádku, proto jsme museli práce přerušit, 

dokud nebude schválena nová dokumentace. 
Vzhledem k tomu, že budeme během léta sou
středit veškeré síly na zprovoznění tramvajové 
trati v tunelu, bude lávka průchozí zřejmě až 
na podzim,“ vysvětlil Martin Langer.

Zuzana Šrámková

Městský kamerový dohledový systém a jeho rozvoj
Mezi obyvateli Starého Lískovce se opakovaně objevují 
dotazy, proč nejsou na veřejných místech častěji instalovány 
kamery k dohledu nad dodržováním pořádku. Přinášíme 
proto vyjádření Brněnských komunikací o tom, jak městský 
kamerový dohledový systém funguje a jaké jsou možnosti 
jeho rozšiřování.

Městská kamerový dohledo
vý systém vznikl na základě 

usnesení Rady města Brna z roku 
2011 integrací stávajících kame
rových systémů Městské policie, 
Policie ČR, Dopravního podniku 
města Brna a Brněnských komu
nikací. Celý systém byl propojen 
do jednotné platformy Gennetec 
Omnicast a je využíván všemi slož
kami Integrovaného záchranného 
systému ve městě Brně a městský
mi firmami, působícími v oblasti 
dopravy. Součástí kamerového 
systému jsou kamery bezpečnost
ní, dopravní na křižovatkách, na 
parkovištích a v silničních tune
lech. V současné době je k dispo
zici přes 400 kamerových bodů. 

Rozvoj kamerového systému je 
realizován na základě schválené 
strategie rozvoje kamerového 
systému, provoz se řídí Radou 
města Brna schváleným provoz
ním řádem. Rozvoj je financován 
prostřednictvím rozpočtu statu
tárního města Brna na základě 
návrhů bezpečnostních složek, 
městských částí a dopravní tele
matiky (křižovatky), které schvalu
je komise bezpečnosti rady měs
ta Brna, dopravní komise a Rada 
města Brna.

Správcem celého kamerové
ho systému je Městská policie 
Brno, servis, provoz a rozvoj za
jišťují Brněnské komunikace, a. s., 
na základě schválených investic 

a provozních prostředků města. 
Dohled nad kamerovým systé
mem vykonávají strážníci městské 
policie v nepřetržitém režimu, jak 
z centrálního dohledového praco
viště, tak z jednotlivých služeb
en v městských částech. Zákon 
o obecní policii umožňuje použití 
kamerových systémů na veřejných 
prostranstvích z důvodů zabez
pečení ochrany majetku a bez
pečnosti a  veřejného pořádku 
a s ohledem na pravidla ochrany 
osobních údajů. MKDS je využíván 
Policií ČR k objasňování trestné 
činnosti a vyšetřování dopravních 
nehod, slouží též k monitorová
ní městské hromadné dopravy, 
hustoty provozu na komunikacích 
a dohledu nad bezpečností provo
zu v tunelech.

Kamerový systém je rozšiřován 
na základě analýzy obou policí 
a vyhodnocení kritických území 
z hlediska bezpečnosti a veřejné
ho pořádku, dále je přihlédnuto 
ke kapacitní možnosti městské 

policie vykonávat dohledovou čin
nost a bezprostředně reagovat 
na podněty strážníků na dohledu 
vysláním hlídky. Zásadním krité
riem rozšiřování MKDS v oblasti 
bezpečnosti jsou finanční mož
nosti rozpočtu statutárního města 
Brna a dostupnost optických sítí. 
Od roku 2011 město vynaložilo do 
obnovy a rozvoje kamerových sys
témů na území města cca 150 mil 
Kč kromě dopravní telematiky, kte
rá je spolufinancovaná z dotací EU. 
Na rok 2022 počítá rozpočet měs
ta s investicemi ve výši 20 mil Kč 
do rozvoje MKDS. V této částce je 
především obnova starého kame
rového systému Brno sever, nový 
kamerový systém v MČ Starý Lís
kovec (5 kamer) a nový kamerový 
systém v MČ Černovice (5 kamer). 
Na další investice čekají městské 
části Žabovřesky, Líšeň, Chrlice, 
Bohunice, Kohoutovice a další.

Daniel Šíma
Brněnské komunikace

Zhotovitel Firesta a Metrostav děkují všem 
občanům za toleranci k výstavbě a za respek
tování stanovených průchodů staveništěm. 
Případné dotazy směřujte prosím na email 
salinounakampus@dpmb.cz Informace 
o uzavírkách najdete také na webu městské 
části www.stary liskovec.cz/cs/deniv mc/. 
Videa ze stavby najdete na facebookové 
stránce Šalinou na kampus.
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Karlovarský skřivánek Netradiční vycházka 
rodným regionemDne 21. 3. 2022 se konala v Karlových Varech soutěž ve zpěvu Kar

lovarský skřivánek. Naši školu v ní reprezentoval vítěz soutěže 
Jihomoravského kraje, žák 7. A třídy ZŠ Bosonožská Tomáš Dvořák. Do 
svého repertoáru zařadil 2 písně. Písničku našich slovenských sousedů, 
lidovou, Tam okolo Levoči. A také píseň pohádkovou Tři oříšky pro Popelku.

Této soutěži předcházela spousta práce s nácviky i s hudebním do
provodem pod vedením odborníků na slovo vzatých. Pravidelně se 
mu věnovala, ve škole i po dobu nemoci formou online, paní učitelka 
hudební výchovy Mgr. Ludmila Obdržálková a hudební doprovod 
ochotně zajistila paní učitelka Mgr. Pavla Nováková. Vedle toho míval 
Tomáš individuální nácviky se svým lektorem hudby. Jeho námaha se 
vyplatila. Mezi přítomnými soutěžícími (převážně ze zájmových umě
leckých škol či lidových škol umění) se vůbec neztratil i přesto, že nestál 
na pomyslném stupínku vítězů.

Za reprezentaci školy a zdařilé vystoupení mu děkujeme a do dalšího 
zpívání Tomášovi přejeme hodně štěstí.

Danuše Kotolanová, ZŠ Bosonožská

Program planetária Morava 360 
byl záměrně vybrán k oboha

cení a zpestření učiva vlastivědy. 
Po probrání reálií, zajímavostí 
nebo pověstí Jihomoravského kra
je měly děti možnost procestovat 
během 60 minut ta nejkrásnější 
a nejzajímavější místa v našem kra
ji díky zhlédnutí zdařilého sním
ku. Komentář k němu namluvil 
Bolek Polívka, který celému filmu 
z roku 2018 dává ten správný ná
boj a udržuje diváka v pozornosti. 
Zajímavé byly například záběry Pá
lavských vrchů, Lednicko valtický 
areál, v Moravském krasu jsme se 
spustili do Macochy nebo jsme 
se projeli na lodičkách v  Pun
kevních jeskyních. Zhlédli jsme 

pohled na jižní svahy s vinicemi, 
zatopené oblasti v místech Nové 
Mlýny, prohlédli si zámek Vranov 
a Pernštejn, z moderní architek
tury jsme navštívili například vilu 
Tugendhat. Prošli jsme si centrum 
města Brna, slyšeli jsme o historii 
hradu Špilberk a další zajímavosti. 
Film je natočen většinou z ptačí 
perspektivy – drony, což je v plane
táriu velmi reálně vnímáno. A tak 
jsme se rychle přesouvali z jedné 
části kraje do druhé. Film je zají
mavý nejen pro děti, ale i dospě
lého člověka překvapí spoustou 
zajímavostí, o kterých nevěděl, 
a doposud mu zůstávaly skryty.

Pavla Nováková, ZŠ Bosonožská

Masopust ve školní družině
Přísná hygienická opatření z dů

vodu nemoci Covid19 jsou 
v současné době zažehnána, a pro
to jsme se rozhodli (po dvou letech 
odmlky) uspořádat maškarní kar
neval ve školní družině.

Tato akce byla vždy velice oblí
bená a ani letos tomu nebylo jinak. 
V mnohých odděleních se na tuto 
očekávanou akci mnozí náležitě 
připravovali. Děti si vyráběly roz
manité součásti svých karnevalo
vých kostýmů a domlouvaly se, 
jak to bude v kýžený okamžik na
plánováno, co asi pěkného zažijí.

Poslední den před jarními prázd
ninami, v pátek 4. 3. 2022, to téměř 
ve všech odděleních vypuklo! Děti 

se převlékly do svých masek a za
čal očekávaný karneval. Tolik spi
dermanů, batmanů, víl, čarodějů, 
upírů a princezen na jednom místě 
naše škola dlouho neviděla! Hodně 
se tancovalo, soutěžilo a na děti 
čekaly sladké odměny a drobné 
dárky. Žáci si mohli přinést i menší 
občerstvení a některé maminky 
dokonce napekly pro tuto příleži
tost dobroty, za které děkujeme! 
Jen se po nich zaprášilo…

Všichni jsme si karneval moc uži
li a už teď si můžeme v hlavičkách 
plánovat, jakou masku si vybere
me a které hry zopakujeme nebo 
obnovíme příští rok.

Jana Večeřová, ZŠ Bosonožská
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Klasická švýcarská roláda je po
měrně jednoduchá a rychlá, 

doba pečení je pouhých 10 minut.
Ingredience: Těsto na roládu: 

125 g jemně nastrouhané mrkve, 
100 g hladké mouky, 1 větší špetka 
skořice, 25 g kukuřičného škrobu, 
1 zarovnaná kávová lžička prášku 
do pečiva (6 g), 5 vajec (M), 150 g 
moučkového cukru (plus trochu 
na posypání kuchyňské utěrky). 
Náplň: 200 g smetany ke šlehá
ní, 150 g mascarpone pokojové 
teploty, 60 g moučkového cukru, 
1 lžička vanilkového cukru. Zdo‑
bení: Moučkový cukr na posypání, 
marcipánové mrkvičky nebo mleté 
pistácie

Příprava: 1. Předehřejte troubu 
na horní a spodní teplo na 200 °C. 
Vyložte plech (vnitřní rozměry pe
čicí plochy 40x30cm, plocha by 
neměla být větší, jinak bude roláda 
příliš tenká) papírem na pečení.
— 2. Nastrouhejte mrkev na jem
ném struhadle. — 3. Smíchejte 

mouku, škrob, skořici a prášek do 
pečiva. — 4. Oddělte žloutky od 
bílků. — 5. Šlehejte bílky a dokud 
neztuhnou, opatrně přisypávejte 
cukr až bude sníh pěkně pevný 
a perleťový. — 6. Žloutky rozšle
hejte a přidejte je spolu s nastrou
hanou mrkví do našlehaného sně
hu. Stačí velmi krátce promíchat 
metlou. — 7. Směs mouky prosejte 
na mrkev a vařečkou jemně pro
míchejte, dokud nebudou vidět 
žádné moučné ostrůvky. Pak na
plňte těsto do připravené formy 
a krátce a opatrně je vyhlaďte do 
rohů tak, aby těsto mělo všude při
bližně stejnou tloušťku. — 8. Těs
to pečte v předehřáté troubě po 
dobu 10–12 minut. Když na něj 
klepnete prstem, mělo by mírně 
vyskočit zpět. — 9. Mezitím roz
ložte kuchyňskou utěrku a rov
noměrně ji posypejte cukrem. Tím 
se zabrání přilepení upečeného 

piškotu. — 10. Po uplynutí doby 
pečení okamžitě vyjměte piškot 
z trouby, odřízněte všechny přile
pené hrany nožem a převraťte ho 
vzhůru nohama na cukrem pokry
tou utěrku. Opatrně odloupněte 
pečicí papír. Pokud někde přilne, 
můžete si pomoci tak, že pokro
píte vodou pečící papír, pak se 
piškot sám o sobě uvolní. — 11. 
Okamžitě srolujte piškot spolu 
s utěrkou po delší straně. Nechte 
ho dobře vychladnout v utěrce 
s okrajem směřujícím dolů. — 12. 
Na náplň rolády ušlehejte sme
tanu do tuha a přisypávejte cukr 
a vanilkový cukr. Mascarpone mí
chejte v misce lžící (ne mixérem) 
jen velmi krátce, dokud nebude 
krémové. Pokud ho budete pří
liš míchat rozteče se. Přimíchejte 
šlehačku. — 13. Opatrně rozbalte 
roládu. Zde však nesmíte udělat tu 
chybu, že se budete snažit příliš ro

ládu narovnat. Rozprostřete krém 
na roládu a ponechte okraje volné. 
Opatrně znovu roládu srolujte, ale 
tentokrát samozřejmě bez utěrky. 
Příliš ji nestlačujte. — 14. Umístěte 
roládu švem dolů na dlouhý tácek 
a vložte ji do chladničky na několik 
hodin nebo přes noc. Doporučuji 
položit na roládu fólii, aby neo
schnula. — 15. Před podáváním 
odřízněte oba konce. Ozdobte 
moučkovým cukrem, šlehačkou, 
marcipánovou mrkví nebo posyp
te roládu nasekanými pistáciemi. 
Dekorace je na vašem rozhodnutí.

Ať vám chutná! Tabs

Gourmet Velikonoční mrkvová roláda

Nový nástroj participace 
v Dáme na vás!

Dáme na vás, pojem, pod kterým si lidé vybaví participativní 
rozpočet města Brna. Nyní je však Dáme na vás zastřešující 
název obsahující již druhý nástroj participace, jenž umožňuje 
širší zapojení obyvatel do rozvoje města. Tímto nástrojem 
jsou tzv. občanské návrhy.

Občanské návrhy Dáme na 
vás jsou další možností, jak 

mohou lidé ovlivnit život v Brně 
a zapojit se do správy a  řízení 
města. Na rozdíl od participa
tivního rozpočtu je možné mezi 
takové návrhy řadit např. návrhy 
bez konkrétní finanční částky, 
projektové dokumentace, ná
vrhy regulativního charakteru 
anebo ideové podněty bez vaz
by na konkrétní místo či rozsah 
realizace. Co je však potřeba při 
navrhování dodržet je to, aby se 
jednalo o  návrhy veřejně pro
spěšné, aby směřovaly do samo
statné působnosti města a aby 
nepropagovaly produkty, služby, 
činnosti či stanoviska subjektů 
komerčního nebo nekomerčního 
charakteru, a to ani náboženské
ho či politického.

Návrhy může, stejně jako v par
ticipativním rozpočtu, podávat 
kdokoliv, není nutné mít trvalé 
bydliště v Brně. Navrhování pro
bíhá elektronicky prostřednic

tvím jednoduchého formuláře 
na webových stránkách, případně 
osobně na kontaktních místech. 
Vhodné návrhy, tedy návrhy, které 
projdou formální kontrolou, bu
dou zveřejněny v galerii návrhů. 
Zde budou moci občané města 
Brna, tedy občané s trvalým by
dlištěm starší 18 let, za pomoci 
full účtu na Brno iD, udělovat 
kladné či záporné hlasy návrhům, 
ke kterým se chtějí vyjádřit. Po 
dosažení hranice 10 000 podpo
rujících bude návrh předložen 
vedení města, konkrétně Radě 
města Brna, k projednání.

V plánu je také třetí nástroj par
ticipace, a to tzv. městské ankety. 
Zde se budou moci lidé vyjadřovat 
k aktuálním otázkám, jako byly 
v minulosti např. ankety na název 
parníku, nového parku a mnohé 
další, na které by vedení města 
rádo znalo názory veřejnosti. 

Ing. Linda Seitlerová
Dáme na vás

damenavas@brno.cz

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

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA č. 14:
VPožár se v domácnosti šíří velice rychle. Je proto důležité pokusit se 
začínající požár uhasit. Víte, jaké ruční hasicí přístroje jsou vhodné 
pro použití v domácnosti?

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:
Situaci před dveřmi našeho bytu můžeme kontrolovat s využitím 

moderních mechanických, optických i elektronických technologií. Nic
méně žádný sebedokonalejší bezpečnostní produkt nemůže nahradit 
rozumnou a přirozenou rozvahu a opatrnost.

Optické, elektronické a mechanické doplňky bytových dveří:
 – Panoramatické dveřní kukátko s krytkou má zorný úhel od 90 stupňů 

až po 200 stupňů. Čím větší zorný úhel, tím lepší přehled o tom, kdo 
je za dveřmi. Krytka z vnitřní strany chrání vaše soukromí.

 – Digitální dveřní kukátko po stisknutí tlačítka na displeji na dveřích 
zobrazí, kdo se za dveřmi nachází. Obraz si prohlédnete na LCD displeji. 
Kukátko může mít režim natáčení videozáznamu nebo pořizování 
fotografií. Záznamy je možné sledovat přímo na displeji nebo pomocí 
čtečky paměťových karet ve Vašem PC.

 – Zajišťovací zámek pro pootevření dveří. Díky pevnému čepu a masivní 
posuvné liště poskytuje vyšší zabezpečení při komunikaci s neznámou 
osobou, nebo kontrole situace před vašimi pootevřenými dveřmi.

Moje bezpečná adresa
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Tabs

Pronájmy obecních bytů
Zastupitelstvo městské části schválilo úpravu pravidel pronájmu bytů 

v domech v majetku Statutárního města Brna svěřených městské části. 
Chceme vás seznámit se třemi hlavními změnami.

Žadatel o byt může podat žádost o pronájem pouze jednoho bytu 
z nabízených bytů zveřejněných v jednom společném termínu na 
úřední desce.

Nadále platí, že MČ bude poskytovat k pronájmu předem opravené 
byty. Vybraný zájemce o byt nebude již poskytovat jednorázovou fi
nanční spoluúčast na rekonstrukci bytu, spoluúčast bude rozpuštěna do 
měsíčního nájemného po dobu 4–6 let podle velikosti bytu. Smlouva se 
sjednává stejně jako dříve na 2 roky.

Další změna se týká zaplacení jistoty nájemcem (tzv. kauce), a to na účet 
pronajímatele ve výši dvojnásobku prvního sjednaného měsíčního nájmu.

Současně s platnou nájemní smlouvou bude sepsán notářský zápis 
o uzavření dohody o vyklizení bytu se svolením k vykonatelnosti.

Žadatelům o byt vše ochotně vysvětlí pracovníci Odboru správy budov 
a bytů na ulici Kurská 1. Jan Zlámal, zastupitel za KDU ‑ČSL, 

Mgr. Stanislav Skříčka, radní za KDU ‑ČSL

Dne 28. 3. oslavil 97 narozeniny pan Zdenek Keclík. Spoustu zdraví, 
vitality a životního optimismu mu přejí přátelé, sousedé i naše městská 
část Brno Starý Lískovec.  Jan Zlámal

Rezidetní parkování v Lískovci?
S nově zveřejněným plánem rozšiřování tzv. modrých zón, tedy zón 

rezidentního parkování, se objevuje otázka, jaký je vlastně postoj radnice 
k této otázce v naší městské části? To upřímně nikdo neví. Proč? Zřejmě 
se jedná o tolik politicky horkou otázku, ke které se před komunálními 
volbami asi nikdo vyjadřovat nechce. Ano, chápeme, že rezidentní parko
vání přináší spoustu komplikací, ale v upravené formě specifické pro naši 
městskou část by tento systém mohl výrazně pomoci s kritickou situací, 
kterou každodenně zažíváme, když hledáme volné místo k parkování. 
Jsme ještě daleko od zavedení jakékoliv formy regulace parkování, jeli
kož předtím musí proběhnout diskuse s Vámi, občany Starého Lískovce. 
Proč nevyužít čas voleb k tomu, aby se vyhlásilo místní referendum, zda 
zavést či nezavést rezidentní parkování. Do této doby, žádáme radnici 
o zveřejnění výsledků ankety!

David Růžička, Pavel Šimánek, Miroslav Plch

U příležitosti 77. výročí osvobození Starého Lískovce se 25. dubna 
v 16 hodin u pomníku na Točné uskuteční pietní vzpomínka k uctění 
památky obětí II. světové války a připomenutí událostí při osvobození 
Brna a Starého Lískovce.

Ing. Rostislav Maleňák, zastupitel za KSČM

(Příspěvky zastupitelů neprocházejí jazykovou korekturou.)
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Inzerce
 � Vyměním SB 2+1 v BrněČernovicích za SB 2kk ve Starém Lískovci. 
Tel.: 776364133.

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

 �  Vyměním 2+kk po rekonstrukci ve Starém Lískovci, nízký nájem a nízké 
zálohy. V domě je možnost pečovatelské služby, za 2+1 nebo 3+1 ve 
Starém Lískovci. Doplatek dle stavu a velikosti bytu. Tel.: 704 113 492.

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

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

 �  Vodoinstalatér, tel. 602 861 402.

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

 �  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 AZ HOSPODYNĚ. Zavolejte nám na 792 466 199 – na 
všem se domluvíme.

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

 �  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

Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů

Šikovné ruce Velikonoční ptáčci

Venku před domem se objevuje 
první zeleň, na stromech cvr

likají ptáčci, příroda se probouzí k 
novému životu a já si užívám tvo
řivé jaro. Pro vás tu mám inspiraci 
na velikonoční výzdobu a návod 
na výrobu hejna ptáčků.

Co potřebujete: 
silnější (230 g) přírodní papír, 

bílý papír, lepidlo Herkules, tužku, 
nůžky, dřevěné kolíčky na prádlo

Jak na to: 
1. Obkreslete si na přírodní papír 

ptáčky a vystřihněte je.
2. Na bílý papír obkreslete křídla 

ptáčků, vystřihněte je a nalepte 
je na ptáčky.

3. Teď natřete lepidlem dřevěný 
kolíček na prádlo a přilepte na 
něj ptáčka.
Hejno ptáčků vynikne pěkně 

usazené na rozkvetlých větvičkách 
nebo na zácloně v okně.

Přeji veselé Velikonoce.
Tabs
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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

Zajímá Vás, kolik by vyšlo 
Vaše pojištění od Allianz pojišťovny?
Pobočka pojišťovny Allianz 
Ing. Andrea Březnová
Kamínky 3b, 634 00, Brno
kaminky.brno@iallianz.cz
737 162 634

3 BALÍČKY 
POJIŠTĚNÍ 
MAJETKU
1 SNADNÁ 
VOLBA
Pojištění majetku pro váš klidný spánek.
Vyberte si od základního až po nejvíce 
nabitý balíček pro Váš klid. 
Navíc do 31. 12. 2022 se slevou 35 %.

INZERCE_Březnová_93x132_03_2022.indd   1INZERCE_Březnová_93x132_03_2022.indd   1 05.04.2022   8:09:5905.04.2022   8:09:59

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.

Adresa: Jemelkova 31, Brno Starý Lískovec
Otevřeno: Denně 10 –18 h.

Káva, zákusky, dorty, coffeshop

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

Objev celý vesmír zábavy
se stabilním optickým
internetem

Přepni do stavu beztíže 
s netboxem

Hledáte
školku?

Přijďte se podívat do

www.mintbrno.cz

Montessori školka
v Brně-Starém Lískovci

Na školní rok 2022/2023
přijímáme děti
od 3 do 5 let.
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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

PRODEJ ČERSTVÝCH 
SLADKOVODNÍCH RYB

Starý Lískovec směr Ostopovice, 
ul. B. Němcové

PO:  zavřeno 
ÚT:   13–17 
ST–PÁ:  9–17 

SO:  9–12 
NE:  zavřeno 


