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Ze zápisníku místostarosty
Vážení spoluobčané, máme 

tady červen, poslední měsíc 
před dlouho očekávanými letní-
mi prázdninami, na které se jistě 
všichni těší, nejvíce však školáci 
a studenti. A neměl bych zapo-
menout ani na všechny pedagogy, 
kteří vyhlíží prázdniny s patřičnou 
nedočkavostí. A já se jim vůbec 
nedivím. Jejich práce není vůbec 
jednoduchá, a tak si určitě ty chvíle 
odpočinku zaslouží. Konec školní-
ho roku se nese také ve znamení 
různých zkoušek, maturit a přijí-
maček na další studium. Těm, kteří 
úspěšně složili přijímací zkoušku 
a dostali se na studium tam kam 
chtěli, moc blahopřeji a přeji jim 
mnoho dalších studijních úspě-
chů. Těm, kterým se to nepodařilo, 
bych chtěl napsat, aby nezoufali. 
Život není jednobarevný, a to co 
se dnes může zdát jako neúspěch, 
se v budoucnu může proměnit 
v něco nečekaného a krásného. 
Proto nezoufejte, pro každého 
z vás má život připravený mnoho 
možností, jak být užitečný, úspěš-
ný a prospěšný svému okolí. Choď-
te s očima otevřenýma a chopte se 

každé dobré příležitosti, 
která se vám v životě na-
skytne. A  konečně těm, 
kteří svou školní docház-
ku úspěšně dokončili, moc 
gratuluji a přeji jim mno-
ho úspěchů v profesním 
i osobním životě.

Část naší městské části se stále, 
díky výstavbě tramvajové trati do 
Univerzitního kampusu, nachází 
ve stavu velkého staveniště. Stav-
ba by měla být do konce tohoto 
kalendářního roku dokončena. Tak 
snad již vidíme to pomyslné světlo 
na konci tunelu. 

Osobně mám však s touto akcí 
čím dál větší problém. Realita vý-
stavby se totiž diametrálně rozchá-
zí s tím, co nám před zahájením 
této akce bylo prezentováno a sli-
bováno. V přilehlých ulicích stavby 
žijí lidé v neustálém hluku, prachu 
nebo blátě. Záleží na počasí. Těžká 
technika ničí komunikace. 

Již rok měl být tunel zasypán 
a terén nad ním měl být dán do 
původního stavu. Realita je však 
jiná. Terénní úpravy probíhají až le-
tos a stále ještě není hotovo. A kr-

kolomné přístupové cesty, 
které právě v těchto dnech 
vznikají snad ani nejsou 
pro lidi, kteří by se měli na 
nové trati přepravovat. Ro-
zumím důležitosti spojení 
Kampusu s městem, ale 

projektové řešení se mi zdá být 
naprosto nešťastné a nevhodné. 
Komunikace s investorem stavby 
a realizační společností je nedo-
statečná a na naše připomínky 
absolutně není brán zřetel. 

Snažíme se všemožně vzniklé 
situace napravovat, ale přiznám 
se, že se nám to mnohdy nedaří. 
Malou náplastí snad bude nová 
tramvajová zastávka na ulici Va-
lašská, která dokáže lépe obsloužit 
obyvatele přilehlých oblastí než 
odsunutá zastávka Osová. Toto by 
se mělo realizovat v letošním roce, 
v době letních prázdnin.

Hlavní prázdniny využijeme 
také k některým opravám a úpra-
vám našich školských zařízení. V ZŠ 
Elišky Přemyslovny dojde k rekon-
strukci kotelny, v MŠ Labská pak 
k rekonstrukci kuchyně včetně mo-
dernizace vybavení. V soukromé 

škole Montessori Institut, která 
sídlí v objektu Krymská 2, dojde 
ke změně užívání části objektu. 
To spočívá v demolici bývalého 
penzionu, který zde zůstal po 
předchozím nájemci iOV, s. r. o., 
a ve vybudování jedné třídy mateř-
ské školy. Následovat by pak měla 
výměna všech výplní otvorů (okna 
a dveře) s následným zateplením 
objektu.

Pokračují práce na vybudování 
nového parčíku při ulici Kroupova. 
V této souvislosti byl dočasně uza-
vřen chodník mezi ulicemi Kroupo-
va a Kosmonautů, který bude nově 
vydlážděn. Za omezení v pohybu 
chodců se vám omlouváme. Opra-
vu uvedeného chodníku ale nelze 
vyřešit jiným způsobem.

Vážení spoluobčané, ačkoli se 
v poslední době zdá, že špatná 
zpráva stíhá druhou, přeji vám 
hlavně klid, pohodu, optimismus, 
pevné zdraví a velkou naději, že 
zítra snad už bude lépe. Krásné 
letní dny.

Váš místostarosta
Jiří Dvořáček

Mezi ulicemi Kosmonautů a Kroupova je uzavřen chodník 
z důvodu výstavby parku Kroupova a rekonstrukce chodníku.

Plánované uzavření tohoto chodníku má trvat nejdéle do 
31. 8. 2022.

UZAVŘENÝ CHODNÍK SE REKONSTRUUJE

INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC

V červnu se mladí zpěváci opět 
utkají ve Starolískovecké Superstar
Vícegenerační hřiště Bosonožská bude 28. června od 15 hodin 

po delší přestávce hostit další ročník Starolískovecké Superstar. 
Pěveckou soutěž bude opět moderovat starosta Starého Lískovce 
Vladan Krásný, zazní známé a oblíbené písničky. Srdečně vás zveme. 

(taz)
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SVČ Linka funguje v provizoriu
Na začátku dubna nás v Lin-

ce potkala nemilá událost. 
V přízemí budovy kvůli technické 
závadě vyhořela jedna místnost. 
Kromě vybavení, omítek i části fa-
sády a zateplení zničeného ohněm 
prošly také téměř všemi chodbami 
a klubovnami kouř a saze.

Naštěstí se nikomu nic nestalo. 
Díky všímavým obyvatelům z okolí 
rychle přijeli hasiči a díky jejich 
zásahu se oheň nerozšířil dál. Moc 
děkujeme všem, díky nimž nedo-
šlo k větší škodě – našim dobrým 
sousedům, kteří požár nahlásili, 
hasičům i Městské policii Brno. 
Rovněž děkujeme rodičům našich 
dětí za nabídky pomoci, které jsme 
od nich po požáru dostali, i míst-
ním dobrovolným hasičům, kteří 
pomohli s vyklízením prostor.

V Lince bylo téměř dva týdny 
zavřeno, ale postupně se podařilo 
najít náhradní prostory na dalších 
pracovištích SVČ Lužánky. Naše 
kroužky také našly útočiště pod 
střechou ZŠ Elišky Přemyslovny 
a ZŠ Labská i na hřišti ZŠ Boso-
nožská. Školám i našim kolegům 
z Lužánek moc děkujeme.

Některé kroužky se také vydaly 
na exkurze za zvířátky nebo na 
vycházku na okolní dětská hřiště, 
nyní naplno využíváme zahradu 
okolo budovy Kosmonautů 4 jako 
velkou klubovnu s altánkem a pár-
tystanem pro případ deště.

Díky ÚMČ Starý Lískovec v bu-
dově již probíhá sanace zasaže-
ných prostor, a tak se zase postup-
ně můžeme vracet do horního 
patra budovy, zatímco přízemí 
čekají stavební práce.

A co bude o prázdninách?
Všechny naplánované příměst-

ské tábory na Lince proběhnou, 
k činnosti budeme nadále vyu-
žívat zahradu a přístupné vnitřní 
prostory.

Kvůli prostorovým omezením 
tak musel být přesunut jinam jen 
tradiční 14denní vědecký tábor.

A ještě před prázdninami, ve 
čtvrtek 16. 6. na Lince proběhne 
Zahradní slavnost, těšit se můžete 
na hry pro děti, zvířátka, opékání 
a pohodu na zahradě, informace 
najdete na linka.luzanky.cz

Mgr. Zdeňka Sitarčíková,
pedagog volného času

Častým tématem hovorů je nová lávka na Osové, kterou není možné 
využívat. Otevřená měla být na jaře, nyní se počítá s podzimem. Zhoto‑
vitel kvůli nečekané kolizi opěrné zdi s plynovodem měnil projekt, což 
zdržuje dokončení. Pozornost si vysloužila také klikatá cesta z konečné 
trolejbusu na Osové ke kolejím. Vznikla jako bezbariérový příchod k tram‑
vaji. Stavebníci musí kvůli bezpečnosti a normám dodržet maximální 
sklon 8 %, nebyla tedy jiná možnost, než chodník postavit takto. Otázky 
se také objevují kolem chodníku „do nikam“ k Domovu pro seniory na 
Mikuláškově náměstí. V tomto prostoru plánuje město Brno stavět v brzké 
budoucnosti školku. Chodník by se tedy stavěl jen na chvíli, pak by se 
opět boural. Z rozhodnutí Magistrátu města Brna zatím tedy zůstane 
v této podobě. Podrobnější informace o školce a parkování v tomto místě 
připravujeme do některého z dalších čísel zpravodaje.

Zuzana Šrámková
Dotazy ke stavbě směrujte na email salinounakampus@dpmb.cz

Tramvaj do kampusu: 
Lávka bude na podzim

Budovu čeká nutná oprava
Podle závěru šetření vznikl požár kvůli závadě zářivkového tělesa. 

Radnice obratem schválila práce na odstranění havarijního stavu 
budovy, aby SVČ Linka mohlo užívat alespoň část budovy a mohly se 
konat příměstské tábory. Nyní se prostory čistí od zplodin a probíhá 
sanace. Až budou prostory bezpečné, vznikne projekt na opravu 
poškozené části. Teprve poté bude možné naplánovat, kdy se SVČ 
vrátí do běžného provozu. (taz)
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Jedlá zahrada na Bosonožské

Rodinný den na ZŠ Labská

Dnešní článek o školní Jedlé 
zahradě píši s velkou hrdos-

tí. První setkání a seznámení se 
s projektem bylo ještě za přísného 
covidového lockdownu. Když se 
pro školáky konečně na jaře 2021 
otevřely dveře školy, s velkou ra-
dostí jsme se pustili do návrhů 
budoucí zahrady. Na podzim 2021 
jsme si naplánovali, které práce 
přes zimu uděláme, a poryli jsme 
si záhony a zasadili ozimou cibuli. 
Naši cestu nám opět komplikovala 
covidová opatření a sešli jsme se 
jen několikrát.

Během února a  března  2022 
jsem z očí dětí často četla, že není 
lehké, koukat na ostatní, kteří ko-
nečně společně mohou běhat po 
hřišti za balónem, zatímco my ple-
jeme, připravujeme záhony a ba-
víme se, co bude třeba objednat, 
ovšem reálně není nikde žádný 
velký výsledek znát… Snažila jsem 
se jim neustále připomínat, proč 
jsme se do tohoto úkolu pustili, co 
byla naše očekávání a proč která 
činnost je důležitá.

Když v polovině dubna sluníčko 
na obloze začalo svítit více a více, 
ruku v ruce s příchodem jara se do 
žil dětí nalila nová energie. Nyní, 
v květnu, se do prací děti jen hrnu-
ly! Samy viděly pokroky a jak jim 
práce „kvete pod rukama“. Mám 
velkou radost, že se mi povedlo 
provést děti tímto nelehkým úko-
lem až do zdárného cíle.

Děti získaly nejen praktické do-
vednosti, ale i kompetence, kte-

ré nyní s naprostou přirozeností 
využívají. Jsou podnikavé, samo-
statnější, pracovité, vnímají věci 
v souvislostech, uvědomují si ge-
ologické i geografické podmínky, 
pracují efektivně jak samostatně 
tak i ve skupinkách a vzájemně 
se motivují.

Děti dnes mají ze zahrádky dob-
rý pocit, mají přehled o základ-
ních zahradnických principech, 
poznali na vlastní kůži, že člověk, 
aby něco dokázal, musí si často 
odříkat a mít pevnou vůli. Každý 
z dětí svoji osobností vnesl do této 
skupiny jistou energii a každý se 
s naprostou samozřejmostí pouš-
těl do zajišťování potřebných věcí.

A jaké že to rostliny děti pěstují? 
Vinnou révu, mini kiwi, rakytník, 
maliny, hrušně, jabloně, švestku, 
fíkovník, cibuli ozimou a poscho-

ďovou, česnek, jahody, hrášek, 
kedlubny, rebarboru, listový salát 
a bylinky jako mátu, meduňku, 
kadeřavou petržel, bazalku, pažit-
ku, oregano, tymián, majoránku, 
medvědí česnek a rýmovník.

Touto cestou bychom rádi po-
děkovali paní ředitelce Mgr. Špač-
kové, která nás po celou dobu 
podporovala, paní zástupkyni Mgr. 
Kotolanové, která nás na cestu zří-
dit v naší škole Jedlou zahradu 
navedla, dále panu školníkovi 
Lejskovi, který nám vždy ochot-
ně a v rekordním čase ve všem 
vyšel vstříc a zajistil technickou 
podporu a také panu učiteli Mgr. 
Pivcovi, který stejně tak jako pan 
školník, vždy s maximální ochotou 
pomohl s truhlářskými pracemi. 
Dále bychom chtěli poděkovat 
rodičům i všem ostatním, kteří děti 

podporovali, pomáhali, obdarová-
vali různými věcmi a věřili, že to 
děti zvládnou.

A kdo jsou ty pracovité, šikov-
né děti? Za zástupce byli zvoleni 
Ellinka Pohanková a Luky Mráček, 
kteří se svého úkolu zhostili nad 
očekávání proaktivně. Dále Eliška 
Hrbková, Eliška Snášelová, Kristýn-
ka Kšenzuliaková, Klárka Havířová, 
Verča Horníčková, Síma Vrátný, 
Luky Srnec, Ondra Kaška, a teď na 
jaře se k nám přidali ještě chlapci 
z 2. B Pepík Khaddour, Šíma Ko-
šík, Davča Killinger, Honzík Zlámal 
a Kryštof Hrbek.

Zejména bylinky se chystáme 
sušit a připravit pro všechny na 
Zahradní slavnost do naší školy, 
která se koná 28. 6. Budete si je 
moci zakoupit a prohlédnout si 
fotografie zahrady před realizací, 
fotografie průběžných prací a ko-
nečný výsledek si budete moci 
sami prohlédnout.

O  zahradu se budeme dále 
starat. V příštích letech nás čeká 
naučit se například stříhat vinnou 
révu, mini kiwi, či ovocné stromky. 
Zahrada je zkrátka ekosystém, pro 
jehož udržitelnost a prospívání 
je nutno vkládat neustále energii 
v podobě lidské práce. A já věřím, 
že až se jednou děti vrátí podívat 
k nám na školu jako dospělí, po-
těší je vzpomínka, že tyto stromy 
a keře sázeli při zakládání Jedlé 
školní zahrady.

Marta Fišerová
ŠD při ZŠ Bosonožská 9

Letošní Mezinárodní den rodiny 
připadl na neděli 15. května. 

Základní škola Labská při příle-
žitosti tohoto svátku připravila 
Rodinný den.

Ve čtyři hodiny odpoledne se 
rodiny našich žáků začaly scházet 
v prostorách školní jídelny a přileh-
lé terasy. S sebou si kromě dobré 
nálady nesly nejrůznější deskové 
či karetní hry, některé maminky si 
daly práci s přípravou drobného 
občerstvení. Po přivítání panem 
ředitelem se děti se svými rodiči 
pustily do nejrůznějších herních 
soubojů v rámci jednotlivých ro-
din i do utkání mezirodinných. Ke 
spatření byly oblíbené Activity, 

rozpustilý Twister, přemýšlivé ša-
chy, zábavný Dixit, tradiční Člo-
věče, nezlob se či hravá Desítka 
a mnoho dalších společenských 
her. Ke stolům zasedli také pe-
dagogové naší školy a zahráli si 
společně s rodinami. Paní učitelky 
připravily sladké i slané občerst-
vení a hráči se mohli posílit také 
grilovanými špekáčky.

Dvě hodiny uplynuly jako máv-
nutím proutku. Věříme, že byly 
strávené příjemně a že Rodinný 
den odstartoval novou tradici se-
tkávání dětí, rodičů a učitelů mimo 
vzdělávací proces.

Učitelé ZŠ Labská

Jak se daří prvňáčkům na „Elišce“

Mít 1. A i 1. B není na ZŠ Elišky Přemyslovny obvyklé. Vždy jsme měli 
v ročníku jen jednu třídu. Letos se nám to díky dostavbě povedlo. A jak 
se prvňáčkům daří? Obě třídy jsou více než šikovné. Paní učitelky moti‑
vující a rodiče vstřícní. Co víc si přát? Pro děti navíc připravujeme různé 
programy a aktivity. Tou poslední bylo spaní ve škole – dobrodružství, 
které děti opravdu milují. Zvládli to a my jsme na ně patřičně hrdí!
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Senioři oslavili Den matek a přivítali jaro

Druhá květnová neděle každo-
ročně náleží Dni matek. Při 

příležitosti tohoto krásného svát-
ku připravili zaměstnanci obou 
starolískoveckých domovů pro 
seniory pro své klienty příjemný 
program.

Do Domova pro seniory na Mi-
kuláškově náměstí zavítala na do-
polední posezení kapela Dolňáci. 
Tři sympatičtí muži udělali všem 
radost svou pozitivní náladou 
a příjemným hudebním vystoupe-
ním, všem bylo doslova do zpěvu. 
Zazněly písně lidové, trampské 

i country. A hrálo se samozřejmě 
i na přání posluchačů.

Sálem nakonec zavoněly i kvě-
tiny. Na dopolední návštěvu totiž 
přišel i starosta Starého Lískovce 
Vladan Krásný s místostarostou Ji-
řím Dvořáčkem, kteří rozdali všem 
dámám krásné růže a přidali se 
k poslechu krásné hudby.

S přáním ke Dni matek a s růže-
mi se oba zástupci radnice vydali 
i do druhého starolískoveckého 
domova na ulici Kosmonautů, 
kde také udělali radost všem kli-
entkám.

Slavnostní den pak završilo opé-
kání špekáčků a zpívání se staros-
tou u kytary na zahradě radnice 
městské části. Pozváni byli členové 
obou starolískoveckých klubů dů-
chodců ze staré i nové zástavby. 
Mimochodem, pokud vás zajímá 
jejich program, rádi vás přivítají ve 
svých řadách.

Zajímavý program byl pro kli-
enty obou domovů pro seniory 
připraven i v další květnové dny. 
Na Mikuláškově náměstí se vítalo 
jaro a opékaly špekáčky na zahra-
dě. Na programu bylo i setkání 

se zástupci brněnské ZOO, kde 
domov před lety adoptoval pa-
pouška Edu z rodu Ara Ararauna. 
Za svými adoptovními „rodiči“ byl 
na návštěvu přivezen nejen Eda, 
ale i samec užovky červené Bony.

V domově na ulici Kosmonau-
tů se zase symbolicky upalovaly 
čarodějnice a zahradu domova 
rozezpíval hudební soubor „Sbo-
reček“. A i tady měli zvířecí návště-
vu – paní Veronika z nadace Emil 
pomáhá přivezla poníka Juliána 
a želvu Tomáše.

Zuzana Šrámková

Přijďte mezi nás Čtvrtletník pro brněnské 
seniory SENIOR ŽURNÁLMáte zájem se setkávat, popovídat si, trávit společně čas na výstavách 

a výletech?  Potom přijďte mezi nás do Spolku seniorů Starý Lísko-
vec-nová zástavba. Scházíme se každé pondělí od 14.00 hod. Najdete 
nás na adrese ul. Kosmonautů 4, Starý Lískovec (budova Linky). Srdečně 
Vás zve předsedkyně spolku paní Jana Nováková. Pro bližší informace 
volejte tel. č. 721 040 150.

V polovině května 2022 vychází 
časopis SENIOR ŽURNÁL, jehož 

vydavatelem je Sociální nadační 
fond. Časopis je určen seniorům 
města Brna a  jejich rodinným 
příslušníkům. Vychází každého 
čtvrt roku a je poskytován zdar-
ma. Najdete jej v infocentrech jak 
Magistrátu města Brna, tak úřadů 
městských částí, je distribuován 
do domovů pro seniory a dalších 
zařízení sociálních služeb i do orga-
nizací, které se na seniory zaměřují. 
Můžete jej najít ve vozech Doprav-
ního podniku města Brna. Lze si jej 
i stáhnout (viz QR kód). Další číslo 
vyjde začátkem září 2022.

Časopis přináší seniorům i jejich rodinám 
informace z oblasti sociálních služeb a sociální 
péče vůbec, nabízí poučné i zábavné články, 
ale také hry ve stylu trénování paměti, luštění 
křížovek apod.

Sociální nadační fond, založený městem Br-
nem, při jeho tvorbě spolupracuje s městem 
a Odborem sociální péče Magistrátu města 
Brna. www.socialni ‑nadacni ‑fond.cz

Starolískovecké mladé hody

O víkendu 13.–15. května se ve Starém Lískovci opět konaly Mladé 
hody. V sobotu bylo na programu tradiční předání hodového práva 
a hodový průvod, nechyběla ani hodová zábava. Foto: T. Absolínová
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Pozvánka na Běh pro Hospic sv. Alžběty 
Přijďte si zaběhat a podpořit dobru věc!

V sobotu 18. června 2022 se uskuteční již pátý ročník Běhu 
pro Hospic sv. Alžběty. Rádi přivítáme účastníky všech věko-
vých kategorií, kteří mohou strávit příjemný sportovní den 
a zároveň podpořit jediný kamenný hospic v Brně.

Běh, nad nímž převzala záštitu 
primátorka města Brna JUDr. 

Markéta Vaňková, odstartuje 
v 10 hodin přímo z areálu Hos-
pice sv. Alžběty, o. p. s. na ulici 
Kamenná 36. Trasa povede smě-
rem k Anthroposu a skončí opět 
v hospici. K dispozici budou tratě 
o délce 0,6 nebo 5,7 a 11,4 km. 
A že nejste zvyklí běhat? Nemějte 
obavy, můžete jít i pěšky. Čas není 
tím hlavním měřítkem. Stejně jako 
v hospici – kde „nepřidáváme dny 
k životu, ale život ke dnům“, jak 
říká Marie Svatošová, zakladatelka 
hospicové péče v České republice.

Usilujeme o to, aby byl závěr 
života nevyléčitelně nemocného 
člověka prožit důstojně až do kon-
ce. V rámci pobytové odlehčovací 
služby pečujeme také o chronicky 
nemocné. Náš tým je složen z léka-
řů, zdravotních sester, pečovatelů, 
ošetřovatelů, sociálních pracov-
níků, psychologů, duchovních 
a dobrovolníků. Věříme, že tato 
práce má smysl a děláme ji celým 
srdcem. Jsme nezisková organiza-
ce, a tak pro nás měly dary vždy 
velký význam, o to více v dnešní 

složité situaci. Budeme proto velmi 
vděční za jakoukoli Vaši podporu.

Pokud se chcete zúčastnit Běhu 
pro Hospic sv. Alžběty, benefičního 
běžeckého happeningu, zaregist-
rujte se na: www.behprohospic-
-brno.cz. Firemní týmy prosíme 
o registraci na fundraising@hos-
picbrno.cz. Veškeré bližší informa-
ce o hospici i možnostech jeho 
podpory naleznete na www.hos-
picbrno.cz, číslo našeho dárcov-
ského účtu je 2200422047/2010.

Stručné informace:
Název akce: Běh pro Hospic 

sv.  Alžběty, benefiční běžecký 
happening

Pod záštitou primátorky města 
Brna JUDr. Markéty Vaňkové

Letos se koná po páté
Datum: 18. 6. od 10 hod.
Start přímo z hospice: Kamen-

ná 36
Trasa povede směrem k Anthro-

posu přes Červený kopec a zpět 
do hospice

Délky tras: 0,6 / 5,7 / 11,4 km
R e g i s t r a c e  n a :  w w w.

behprohospic -brno.cz

Výtěžek ze startovného půjde 
na potřeby neziskové organizace 
Hospic sv. Alžběty, o. p. s., která 
pečuje o nevyléčitelně nemoc-
né pacienty v terminálním stadiu 
onemocnění a v rámci pobytové 
odlehčovací služby také o chronic-
ky nemocné pacienty.

Hospic sv. Alžběty, o. p. s. 
vizitka

 – Je nestátní nezisková organi-
zace.

 – Sídlí v  areálu kláštera sester 
alžbětinek v Brně na ulici Ka-
menná 36.

 – Je centrem komplexní hospico-
vé péče poskytující zdravotně 
sociální služby.

 – Provozuje lůžkovou hospicovou 
péči (kapacita 22 lůžek), domácí 
hospicovou péči (ta umožňu-
je nemocným zůstat se svými 
nejbližšími v  jejich domácím 
přirozeném prostředí), dále 
ambulanci paliativní medicíny, 
půjčovnu pomůcek, odborné 
sociální poradenství, terénní od-
lehčovací službu (pečovatelé 
v domácím prostředí nemoc-
ných) a pobytovou odlehčovací 
službu (kapacita 21 lůžek).

 – Je výukovým pracovištěm Lé-
kařské fakulty Masarykovy uni-
verzity v Brně.

 – Je členem Asociace poskytova-
telů hospicové paliativní péče 
(APHPP) a Fóra mobilních hos-
piců.

Na Kociánce otevírá nová 
odlehčovací služba

s celodenní péčí
Nově vznikající odlehčova-

cí služba bude otevřena 
1. 7. 2022 v prostorách Domova 
pro seniory Kociánka.

Jejím posláním je odlehčit li-
dem, kteří pečují o své blízké. Díky 
tomu mohou najít čas na odpoči-
nek nebo čas k zajištění nezbyt-
ných záležitostí jako je lékařský zá-
krok, služební cesta, nemoc apod. 
Služba je poskytována s 24hodino-
vou ošetřovatelskou péčí s kapa-
citou 24 klientů. Je určena i lidem 
upoutaným na lůžko s potřebou 
nejvyšší míry dopomoci.

Cílovou skupinou jsou tedy oso-
by starší 60 let, které mají sníže-

nou soběstačnost z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, o které je 
pečováno v jejich přirozeném so-
ciálním prostředí.

Pro bližší informace, představe-
ní služby i případnou prohlídku 
prostoru kontaktujte sociální pra-
covnici Mgr. Ladu Kunešovou, tel.: 
724 947 300, e -mail: kunesova@
koc.brno.cz. Žádost o poskytování 
odlehčovací služby naleznete tak-
též na webu www.koc.brnods.cz.

Těšíme se na Vás!

Tým odlehčovací služby DS 
Kociánka, p. o.

Opět jsme přivítali nové občánky

V sobotu 28. 5. se v naší městské části opět konalo vítání občánků. Po 
dlouhé pauze vynucené kovidem je zkrátka stále koho vítat.

Pokud se chcete se svým děťátkem příště zúčastnit tradičního obřadu 
i vy, je třeba se přihlásit. Městská část totiž informace o narození dětí 
automaticky nedostává. Kontaktujte prosím Márii Liptákovou na emailu 
maria.liptakova@ staryliskovec.cz, telefonicky na čísle 547 139 209 nebo 
na podatelnu 547 139 211.
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Inzerce
 �  Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skříňky a pracovní desky 
na míru. Vrba 603 438 707.

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

 �  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.:704/458187, e-mail: 
info@tzbcentrum.cz; www.tzbcentrum.cz 

 �  Firma GOLDWELL hledá paní na úklid kancelářských prostor od 
1. 6. 2022 na adrese Pražská 10, na dohodu o provedení práce, vždy 
po 16.hod. Kontakt p.Karafiátová, tel: 547 423 273 nebo 724 607818, 
volat od 8 do 15 hod. Požadavky na úklid budou upřesněny na sídle 
firmy.

 �  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.

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

 �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

 �  Vodoinstalatér, tel. 602 861 402.

V minulém čísle Starolískoveckého zpravodaje byla otištěna 15. otáz-
ka ze soutěže Městské policie Brno. Tentokrát zde najdete už jen 

poslední správnou odpověď pro kontrolu. Pravidelná rubrika strážníků 
se s vámi loučí.

Zpracování osobních údajů pořízených pomocí kamerového 
systému musí být legitimní nejen z důvodu ochrany osobních úda-
jů, ale i z hlediska možnosti jejich dalšího využití orgány činnými 
v trestním řízení.

Zpracování osobních údajů upravují:
 – Zákon č. 110/2019 Sb. - O ochraně osobních údajů.
 – Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 – O ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů.

 – Stanovisko č. 1/2016 Úřadu pro ochranu osobních údajů – O umístění 
kamerových systémů
v bytových domech.

Důležité pojmy uvedené v zákonech:
 – Udělení SOUHLASU se zpracováním osobních údajů je možnost, 

nikoli povinnost.
 – SROZUMITELNOST vyjádření souhlasu – musí být srozumitelné a od 

ostatních závazků a jiných skutečností odlišitelné.

Luboslav Fiala, Preventivně informační oddělení, 
Městská policie Brno

Soutěž Moje bezpečná adresa končí
Nové vyvýšené záhony

Obyvatelé domu zvláštního určení v ulici Kosmonautů, kteří jsou na 
invalidním vozíku, používají chodítka nebo mají problémy se sklonit, 
mohou nyní zahradničit díky novým vyvýšeným záhonům. Dva betonové 
záhony umístěné u pergoly umožňují zdejším obyvatelům pěstování 
bylinek a okrasných rostlin. Výsadba zahrnuje rostliny pro kuchyňské 
využití: meduňku, rozmarýn, pažitku a smil italský, také několik trvalek 
lákajících nejen motýly, ale které potěší svou vůní při posezení pod 
pergolou. Najdete tu šalvěj, také fialovou levanduli a sladce růžové 
květy trvalek. Před domem v ulici Kosmonautů 17 jsou tradičně s láskou 
udržované okrasné záhony. Je tu sice i jeden vyvýšený kruhový květináč, 
který jak se ukázalo, je příliš malý. Společně jsme navrhli umístění dalších 
dvou kruhových betonových květináčů. Ty jsou osázeny tmavě modrou 
levandulí a žlutě zářícími trvalkami. Okolí domu nyní krásně vzkvétá.

Taťana Absolínová členka Rady MČ,
předsedkyně Komise životního prostředí

Den otců 19. 6. 2022
Náš kalendář je protkán různými svátky a významnými dny, které 

nám připomínají různé důležité či méně důležité události a které se nás 
více či méně týkají. Jedním z červnových svátků je Den otců, který se 
do našeho kalendáře dostal z anglicky mluvících zemí. Tento svátek má 
být oslavou otcovství, má vyzdvihnout důležitost vztahu otce k dětem 
a roli otců ve společnosti.

Každý z nás má svoji vlastní zkušenost se svým otcem, tátou. My, kteří 
jsme otcové, máme zase svoje zkušenosti s tím, jak se nám daří být svým 
dětem vzorem a dobrým příkladem otce.

Ať už tento den uznáváme nebo ne, přeji sobě i všem otcům, abychom 
byli dobrým vzorem svým dětem. Přeji nám, abychom podle svých 
možností dokázali svým dětem předat to dobré, co v nás je. Přeji nám, 
abychom si uměli udělat na své děti čas a aktivně s nimi byli. Přeji nám, 
abychom dětem byli oporou vždy, kdy to potřebují, aby se z nich stali 
kvalitní lidé do dnešní doby. 

 Stanislav Skřička, člen Rady MČ

(Příspěvky zastupitelů neprocházejí jazykovou korekturou.)

Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů

Další termíny uzávěrek
Aby se vám lépe plánovaly příspěvky do Starolískoveckého zpravo-

daje, zveřejňujeme termíny uzávěrek a dat vydání na další měsíce. 
Příspěvky posílejte na adresu noviny@staryliskovec.cz
Prázdninové dvojčíslo: uzávěrka 20. 6. 2022; datum vydání 1. 7. 2022
Září: uzávěrka 29. 8. 2022; datum vydání 9. 9. 2022
Říjen: uzávěrka 3. 10. 2022; datum vydání 14. 10. 2022
Listopad: uzávěrka 31. 10. 2022; datum vydání 11. 11. 2022
Prosinec: uzávěrka 28. 11. 2022; datum vydání 9. 12. 2022
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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

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.

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

Odhad ceny nemovitosti
zdarma do 24 hodin

www.framireal.cz

Nechte si zpracovat nezávazný odhad 
certifikovaným odhadcem úplně zdarma.

Naleznete nás na adrese 
U Pošty 14, Brno-Starý Lískovec

734 459 177
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Fotografie jsou pouze ilustrativní. Délka trvání akce je minimálně týden.
V  ČERVNU  V  POTREFENÉ  HUSE
HUSÍ BURGER

2020
2019

2021

 husaliskovec

www.fsps.Muni.cz

Sportovní aktivity pro veřejnost
Setkání absolventů
netradiční pohybové aktivity pro celou rodinu
E-kola a host Ondřej Moravec

Vstup na akci zdarma. 
Zvána je široká veřejnost, absolventi, studenti i zaměstnanci MUNI.

fakulta sportovních studií mu
Kamenice 753/5,brno-bohunice

sobota 18.6.2022, 10–16 hod.

Otevíráme dveře veřejnosti!

Open sport 
festival

program

Aktuálně hledáme  
pro naše zákazníky:

1.  Pronájem bytu 1+1, Bohunice,  
Starý Lískovec

2.  Pro rodinu z Ivačnic byt Bystrc, 
Kohoutovice

3.  Pro paní z Brna byt v Náměšti  
nad Oslavou

4.  Chatu v okolí Brna do 60 km

Tel.: 776 129 999

NÍZKONÁKLADOVÁ


