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Oznámení o době a místě konání voleb 
do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR

Volby do zastupitelstev obcí 
a občané jiných států EU

Starosta městské části Brno ‑Starý Lískovec 
podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o vol‑

bách do zastupitelstev obcí a o změně ně‑
kterých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů oznamuje:

1. Volby do zastupitelstva města Brna 
a do zastupitelstva městské části Brno ‑Starý 
Lískovec se uskuteční ve dnech

23. září 2022 od 14.00 do 22.00 hod. a
24. září 2022 od 8.00 do 14.00 hod.

ve volebním okrsku č. 22001
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Mikuláškovo náměstí; Osová; Palachovo 
náměstí; U Penzionu

ve volebním okrsku č. 22002
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Čermákova; Elišky Přemyslovny; Mácha‑
lova; Pod Školou; Svah; Šoustalova; U Leskavy

ve volebním okrsku č. 22003
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: ulice Kosmonautů 1–9 lichá; U Pošty

ve volebním okrsku č. 22004
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Hermannova; Klobásova; Kroupova 2–40, 
47–65 lichá; Malešovská; Malostranská; Martina 
Ševčíka; Příčky; Pšikalova; Točná; ulice Kosmo‑
nautů 11–15

ve volebním okrsku č. 22005
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Jemelkova 1, 3, 4–18 sudá; Karpatská; 

Kroupova 42–108 sudá; U Hřiště 1, 7, 2–22 sudá; 
ulice Kosmonautů 2, 17–23; Valašská

ve volebním okrsku č. 22006
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská 1–11; Klobásova 71; Sevas‑
topolská

ve volebním okrsku č. 22007
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská 13–17; Irkutská; Krym‑
ská 3–15

ve volebním okrsku č. 22008
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Jemelkova 7–17 lichá, 20–79; Krymská 1; 
Kurská; Kyjevská

ve volebním okrsku č. 22009
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Oderská; Vltavská 5–13 lichá, Vltavská 
2–8 sudá

ve volebním okrsku č. 22010
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 1–25; U  Hřiště 9–13 lichá;  
Vltavská 1, 3

ve volebním okrsku č. 22011
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 27–45; Labská 31–37; U Hřiš‑
tě 15, 17

ve volebním okrsku č. 22012
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Labská 1–29; Vltavská 15–21 lichá

2. Právo volit v městské části Brno ‑Starý Lís‑
kovec do zastupitelstva města Brna a do 
zastupitelstva městské části Brno ‑Starý Lís‑
kovec má státní občan České republiky nebo 
státní občan jiného státu, jemuž právo volit 
přiznává mezinárodní úmluva vyhlášená ve 
sbírce mezinárodních smluv (občan členského 
státu Evropské unie), který alespoň ve druhý 
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je 
přihlášen k trvalému pobytu v městské části 
Brno ‑Starý Lískovec. Voliči bude umožněno hla‑
sování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní 
občanství České republiky, popřípadě státní 
občanství státu, jehož občané jsou oprávněni 
volit na území ČR. Tito rovněž předloží průkaz 
o povolení k pobytu na území ČR.

3. Každému voliči budou dodány nejpozději 
3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev 
obcí hlasovací lístky. Do doručovacích obálek 
budou vloženy hlasovací lístky jak pro volby 
do zastupitelstva města Brna, zastupitelstva 
městské části Brno ‑Starý Lískovec. Ve dnech 
voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.

4. Volič může ze závažných, zejména zdra‑
votních důvodů požádat úřad městské části 
a v den hlasování okrskovou komisi, aby mohl 
hlasovat mimo hlasovací místnost.

5. Při volbách do zastupitelstev obcí není 
možné hlasovat na voličský průkaz.

Mgr. Vladan Krásný
starosta MČ Brno-Starý Lískovec

Zákon č. 491/2001 Sb., o vol‑
bách do zastupitelstev obcí 

a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, ve 
svém § 4 zajišťuje právo volit do 
zastupitelstva města Brna a za‑
stupitelstva městské části Brno‑
‑Starý Lískovec mimo občanů 
České republiky také státnímu 
občanu jiného členského státu 
EU, který nejpozději ve druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let, 
je ‑li ve městě Brně, městské části 
Brno ‑Starý Lískovec přihlášen k tr‑
valému (přechodnému) pobytu.

Právo volit však občané jiných 
členských států EU mohou rea‑

lizovat pouze tehdy, pokud jsou 
zapsáni do dodatku stálého se‑
znamu voličů.

Žádost o zápis do dodatku stá‑
lého seznamu voličů je možno 
podat do 21. září 2022 do 16.00 
hod. na Úřadě městské části Brno‑
‑Starý Lískovec u osob pověřených 
činností při volbách – pí Bušovo‑
vá, pí Honzová, Mgr. Prátová. Při 
podání žádosti je kromě jména 
a příjmení třeba prokázat dosažení 
věkové hranice, předložit doklady 
o státním občanství jiného stá‑
tu EU a o trvalém – přechodném 
bydlišti v MČ Brno ‑Starý Lískovec.

Lucie Honzová

Opět jsme vítali občánky
V sobotu 20. srpna se ve Starém Lískovci konalo další vítání 
občánků. Po dlouhé pauze vynucené covidem je zkrátka 
stále koho vítat.

Pokud se chcete se svým dě‑
ťátkem příště zúčastnit tra‑

dičního obřadu i vy, je třeba se 
přihlásit. Městská část totiž infor‑
mace o narození dětí automatic‑
ky nedostává. Kontaktujte prosím 
Márii Liptákovou na emailu maria.
liptakova@staryliskovec.cz, telefo‑
nicky na čísle 547 139 209 nebo na 
podatelnu 547 139 211.

Další obřad vítání občánků se 
sice bude konat až po volbách 
s nově zvoleným vedením radni‑
ce městské části, přihlásit se ale 
můžete kdykoliv.  (red)
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Vážení spoluobčané, dovolujeme si vás na tomto místě Staro‑
lískoveckého zpravodaje společně oslovit naposledy v tomto 
volebním období. Vždy jsme vás zde průběžně informovali 
o tom, na čem právě pracujeme na starolískovecké radnici, co 
pro naši městskou část připravuje město Brno, co se plánuje 
a co bude potřeba vyřešit. Snažili jsme se zde také odpovídat 
na vaše dotazy a podněty, které se k nám dostávaly různými 
cestami. Pojďme se proto za uplynulými čtyřmi lety společně 
ohlédnout.

V první řadě chceme poděko‑
vat všem, kteří se podíleli na 

chodu úřadu i institucí, které má 
městská část na starosti a se kte‑
rými spolupracuje. Bez vás by ne‑
bylo možné udělat tu obrovskou 
spoustu práce, která se ve Starém 
Lískovci udělala.

Velkou radost máme z toho, že 
se po dlouhých letech podařilo 
uskutečnit projekty, které už sko‑
ro vypadaly spíš jen jako zbožná 
přání – přístavba ZŠ a MŠ Elišky 
Přemyslovny, rekonstrukce naší 
hasičky i velkokapacitní parkoviště, 
které se začnou za pár dnů stavět.

Projekty jako tyto jsou vždy bě‑
hem na dlouhou trať a při jejich 

přípravě je potřeba myslet dál než 
na jedno volební období. Někdy 
dokonce dál než za dvě až tři vo‑
lební období – třeba o přístavbu 
ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny jsme 
usilovali více než 12 let. Naštěstí 
se stavba stihla na poslední chvíli 
před tím, než začaly stavební práce 
zdražovat raketovým tempem.

Vrásky nám všem naopak děla‑
la stavba tramvaje do kampusu. 
Investorem této akce je Dopravní 
podnik města Brna a městská část 
ji téměř nemůže ovlivnit, přestože 
zdejší obyvatelé jsou stavebním 
ruchem výrazně dotčeni. Snažili 
jsme se na různých jednáních pro‑
sazovat řešení a postupy, které by 

pro lidi byly co nejméně omezující. 
Náš hlas však bohužel často nebyl 
vyslyšen.

Podařilo se nám však prosadit 
novou tramvajovou zastávku, 
která částečně vyřeší problémy 
s dlouhou docházkovou vzdále‑
ností z nové zastávky Osová. Ne‑
zbývá než doufat, že bude stavba 
už brzy hotová, veřejné plochy 
upravené a lávka přes koleje ko‑
nečně přístupná.

Kromě běžných záležitostí, které 
se na radnici obvykle řeší, přinesly 
uplynulé čtyři roky i nezvyklou 
porci nečekaných komplikací 
a výzev. Bez nadsázky se dá říct, 
že to bylo dost zběsilé volební 
období. Pamatujete? Covid, šití 
roušek, nákupy desinfekce, roušek 
a respirátorů, každou chvíli jiné 

pokyny pro setkávání i cestování, 
pro úřady i pro školy, distanční 
výuka, rozdělená docházka…

Několikrát jsme si tu navzájem 
přáli, aby už se konečně situace 
uklidnila. A ještě nebyl ani konec 
a už se přihnaly události spojené 
s válkou na Ukrajině a příchodem 
uprchlíků z napadené země.

To vše byla obrovská zátěž na 
vás, na lékaře, na školy a školky, na 
firmy, na naše dobrovolné hasiče 
i na chod celého úřadu. Chceme 
proto poděkovat všem, co se za‑
pojili do pomoci a do řešení těchto 
nečekaných výzev. A zkusme si 
navzájem popřát, abychom se co 
nejlépe vypořádali s  problémy 
následujících měsíců, které také 
nebudou snadné.

Věříme, že důležité informace 
budete na stránkách Starolísko‑
veckého zpravodaje nalézat i po 
volbách.

Děkujeme vám za přízeň.

Váš starosta Vladan Krásný 
a místostarosta Jiří Dvořáček

Zápisník z radnice

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

15. 9. 2022 
od 16.00 hodin

PROGRAM: 
Občerstvení | Program pro děti
Prohlídky techniky | Komentované prohlídky zbrojnice
Slavnostní otevření 18.00

Při příležitosti slavnostního otevření zrekonstruované požární 
zbrojnice Vás hasiči Starý Lískovec srdečně zvou na
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Když se dobře spolupracuje – 
poděkování radnici Brno Starý Lískovec

Žáci i učitelé vykročili do nového školního roku

Společně si pomáhat, sbírat vzájemně zkušenosti, domlouvat se na potřebných 
věcech, v klidu a pohodě spolupracovat, to je věc, která se našim třem staro‑
lískoveckým základním školám již několik let daří. Scházíme se, diskutujeme, 
inspirujeme se.

V posledních letech naše školy prošly velkými 
proměnami. Nové dostavby, rekonstrukce 

a opravy jsou vidět na každém kroku a radost 
dětí i pedagogů z moderních prostor k výuce 
je velká.

Radnice má několik odborů a téměř se všemi 
školy spolupracují. Pochopení nacházíme za 
každými dveřmi, pokud něco potřebujeme. 
K naplnění našich plánů a vizí, které ve výsledku 

vždy vedou ke zkvalitnění výuky, jsou nezbytné 
dobré vztahy se zřizovatelem. To není vždy 
a všude samozřejmostí. I proto si velmi ceníme, 
že vzdělávání a jeho kvalita je zde ve Starém 
Lískovci nejen heslem, ale záměrem pravidelně 
naplňovaným konkrétními činy.

Vedení radnice, které se školství věnuje 
s takovou intenzitou a daří se mu prosazovat 
své záměry i na vyšších místech, patří naše 

velké poděkování. Děkujeme za konstruktivní 
a vstřícnou spolupráci ‑ panu starostovi Vladanu 
Krásnému i panu místostarostovi Jiřímu Dvo‑
řáčkovi. Velice si vážíme jejich zájmu, podpory 
a uznání na jedné straně, ale také vysoké míry 
důvěry, se kterou k nám přistupují. Věříme, že 
i nadále budeme naplňovat naše cíle a vize 
tak, aby se starolískovecké školství rozvíjelo 
ke spokojenosti dětí, žáků, rodičů, veřejnosti 
i našeho zřizovatele.

Margita Kotásková, Lenka Špačková, 
Michal Dlouhý, ředitelé ZŠ a MŠ Elišky 

Přemyslovny, ZŠ Bosonožská a ZŠ Labská

Nový školní rok začal na základních školách ve Starém Lískovci ve 
čtvrtek 1. září. Na slavnostním zahájení přivítali žáky spolu s vedením 

škol i starosta Vladan Krásný a místostarosta Jiří Dvořáček, zúčastnili se 
i zástupci odboru školství z radnice.

Důležitou změnu přinesl tento den především pro letošním prvňáčkům 

a jejich rodinám. Přejeme jim co nejklidnější a nejpříjemnější začátek 
školní docházky. Všem žákům i jejich učitelům pak přejeme radost z po‑
znávání, co nejvíce trpělivosti a dobrých vztahů ve školách.

(red)
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Karatistky přivezly medaile z dětské olympiády
Klub karate NIDOSHINKAN Dojo, který trénuje na ZŠ Labská, 
přivezl cenné medaile z Olympiády dětí a mládeže pro rok 
2022. Soutěže ve dvaceti sportovních odvětvích se konaly 
v posledních dnech minulého školního roku ve vybraných 
městech na území Olomouckého kraje. Úspěšná byla vý‑
prava celého Jihomoravského kraje.

Soutěž sportovního karate 
(ČSKe), které mimo jiné mělo 

v minulém roce svoji premiéru 
na velkých olympijských hrách 
v  TOKIU, se konala ve dnech 
28. a 29. 6. 2022 ve sportovní hale 
na Gymnázium Hejčín v Olomouci. 
Soutěžní disciplíny a kategorie byly 
rozděleny do věkových kategorií 
žáci 12–13 let a dorost 14–15 let.

Náš klub NIDOSHINKAN Dojo, 
který cvičí na ZŠ Labská reprezen‑
tovali dvě závodnice. V kategorii 
žáku Kamila Karásková a v kate‑
gorii dorostenců Natálie Malafová.

První soutěžní den byl ve zna‑
mení disciplíny KATA, což je cvičení 
obranných a útočných technik ka‑
rate proti imaginárnímu soupeři.

V odpoledním bloku, kdy byly 
na řadě KATA týmů, pak obě bo‑

jovali o  medaile ve smíšených 
týmech. KATA tým je smíšené 
družstvo chlapů a dívek. Například 
2 chlapci a 1 dívka nebo obráceně.

Z prvního dne si Kamila nakonec 
odvezla 3. místo v KATA žákyně 
a 2 místo z KATA tým žáků. Natálie si 
pak vybojovala dvě 2 místa v KATA 
dorostenky a KATA tým dorostu.

Druhý soutěžní den se konala 
soutěž v KUMITE, sportovní zá‑
pas dle pravidel WKF. Tato soutěž 
byla také rozdělena na KUMITE 
individuálních kategorií, které se 
pak ještě dělí na váhové kategorie 
do a nad určité váhové rozdělení 
a KUMITE týmů. V Soutěži KUMITE 
týmu jsou nasazeni 4 soutěžící, 
kdy zápas probíhá v  nasazení 
chlapec ‑dívka ‑chlapec v případě 
nerozhodného utkání a nutnosti 

aplikování nového zápasu nastu‑
puje v tomto zápase druhá dívka.

Z druhého zápasového dne si 
Natálie Malafová odvezla další 
2 medaile a to 3. místo v KUMITE 
dorostenky do 52 kg a 3. místo 
v KUMITE týmu dorostu.

Kamila Karásková pak ještě vy‑
bojovala 3.místo v kategorii KU‑
MITE tým žactva. V individuální 
soutěži Starší žákyně nad 47 kg 
nakonec obsadila 10. místo.

Konečná bilance pro náš klub je 
tedy 7. medailí z ODM 2022 což je 
skvělý výsledek a oběma závodni‑
cím blahopřejeme.

Jako další úspěch je třeba po‑
dotknout, že výprava Jihomo‑
ravského kraje (dále jen JMK) na 
Olympiádě dětí a mládeže získala 
1.  místo v pořadí krajů s celkovými 
477 body. Kdy JMK získalo celkem 
34 zlatých, 34 stříbrných a 42 bron‑
zových medailí.

Pokud bychom šli dále do statis‑
tik, tak je třeba vyzdvihnout také 
celkové prvenství dívek a 3. místo 
chlapců v soutěži za KARATE pro 
Jihomoravský kraj.

Pokud by někdo měl zájem a rád 
by se podíval na soutěž je možné 
ji celou najít na stránkách svazu, 
kde je uložený STREAM celé sou‑
těže: https://www.czechkarate.cz/
stream ‑odm2022/

Poděkování patří také těm kdo 
nás podporují, kdo nám věří a po‑
máhají. Je to především:

Národní sportovní agentura, 
Statutární město Brno, Základní 
škola LABSKÁ. Podpora je také 
z národních sportovních federací 
jako je Český svaz karate, Český 
svaz karate Goju ‑Ryu.

I když nás Jihomoravský kraj 
v roce 2021 a i v roce 2022 ne‑
podpořil, přesto děkujme i na tuto 
adresu, protože JMK patřil vždy 
k  našim partnerům a  podpory 
v minulých letech si vážíme.

Závěrem jedna dobrá zpráva. 
V roce 2024 můžete vidět KARA‑
TE na Olympiádě dětí a mládeže 
2024 v Jihočeském kraji! Doufá‑
me, že zde budeme mít opět naše 
zástupce.
Jaromír Musil, NIDOSHINKAN Dojo

www.karate -brno.cz
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Tramvaj do kampusu: Koleje v tunelu už budou průjezdné
Starolískovecký zpravodaj spolu 

s Dopravním podnikem města 
Brna a zhotovitelským sdružením 
Firesta a Metrostav přináší aktuali‑
ty ze stavby tramvajové trati z Oso‑
vé do Kampusu. Starý Lískovec 
opět potrápily výluky MHD.

Podobně jako loni, i letošní léto 
znamenalo ještě více komplikací 
při cestě MDH do Starého Lískov‑
ce. Kvůli pracím na řadě míst ve 
městě byla omezena tramvajová 
i trolejbusová doprava, cestující 

museli počítat s přestupy. Tram‑
vaje už jezdí zpět po původní 
trase  – a  navíc po opravených 
a odhlučněných kolejích do nově 
opravené smyčky Starý Lískovec.

Složité přestupy při jízdě ve 
směru od kampusu však podle 
předpokladů dopravního podni‑
ku potrvají až do 14. záři. Poloha 
zastávek se přitom mění podle 
toho, jak postupuje stavba nového 
přestupního terminálu na budoucí 
konečné nové trati.

Důležitým mezníkem bude také 
zkušební zprovoznění trati v no‑
vém tunelu. První zkušební jízdy 
by měly proběhnout v nejbližších 
týdnech.

Lávka už bude přístupná
Několikrát odkládané zprůchod‑

nění lávky přes koleje na Osové 
se konečně blíží. S postupným 
dokončováním stavby na Osové 
budou dokončeny cesty přiléha‑
jící k lávce, což umožní její zpří‑

stupnění. „Osazeno bude nejprve 
provizorní zábradlí. Lávka bude 
v režimu stavby a průchod bude 
na vlastní nebezpečí,“ upozorňuje 
René Stávek ze zhotovitelské firmy 
Firesta.

V průběhu října se pak dělníci 
budou věnovat opravě komuni‑
kací na ulici Okrouhlá.

Zuzana Šrámková
Dotazy ke stavbě směrujte pro‑

sím na email salinounakampus@
dpmb.cz
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Čtvrtletník pro brněnské 
seniory SENIOR ŽURNÁL

Začátkem září vychází nové čís‑
lo časopisu SENIOR ŽURNÁL, 

jehož vydavatelem je Sociální na‑
dační fond. Časopis je určen senio‑
rům 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 or‑
ganizací, které se na seniory za‑
měřují. Můžete jej najít ve vozech 
Dopravního podniku města Brna. 
Lze si jej i stáhnout (viz QR kód). 
Časopis přináší seniorům i jejich 
rodinám informace z oblasti sociál‑
ních 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 Brnem, při jeho tvorbě 
spolupracuje s  městem a  Od‑
borem sociální péče Magistrátu 
města Brna.

www.socialni -nadacni -fond.cz

Napáječ z Dukovan: spolehlivé a čisté teplo i pro Starý Lískovec
Zásobovat Brno čistým teplem a eliminovat jeho současnou 
závislost na plynu? S myšlenkou znovuoživit projekt vybu‑
dování horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany přišla 
primátorka Brna Markéta Vaňková letos na jaře.

Jen o  několik týdnů později 
už podepsaly Teplárny Brno 

a společnost ČEZ memorandum 
o spolupráci a v současnosti tým 
expertů dokončuje podrobnou 
analýzu proveditelnosti, která roz‑
hodne o tom, zda dvaačtyřiceti‑
kilometrové potrubí dovede do 
moravské metropole bezemisní, 
spolehlivé teplo a Brno se stane 
při vytápění energeticky soběstač‑
ným městem. Konkrétně pro Starý 
Lískovec, který je jednou z lokalit 
vhodných pro zásobování tímto 
bezemisním teplem, by přepojení 
znamenalo roční pokles emisí CO2 
o 7 600 tun.

„Nezačínáme na zelené louce. 
Studie proveditelnosti byla zpraco‑
vána již v listopadu 2008,“ uvedla 
primátorka Markéta Vaňková při 
úvodním představení projektu. 
S případným napojením horko‑
vodu z Dukovan do Brna počítají 
energetické koncepce státu, Jiho‑
moravského kraje, Kraje Vysočina 
i města Brna.

Nejpozději do deseti let by tak 
domácnosti, ale rovněž školy, ne‑
mocnice či průmyslové podniky 
v Brně mohlo hřát z poloviny tep‑
lo vyrobené ze štěpky a z odpadu 
(na vybudování kotle na biomasu 
v Teplárnách Brno se už pracuje, 
v přípravách je i třetí kotel pro spa‑
lovnu), zbývajících padesát procent 
by pak zajistil právě napáječ z Du‑
kovan. Přepočítáno na celé Brno 
to bude, jako by z města zmizelo 
35 tisíc aut se spalovacím motorem.

S  napojením horkovodu na 
městskou horkovodní soustavu 
se počítá v čerpací a směšovací 
stanici v Bosonohách, odkud bude 
teplo dál rozváděno. Napojení Sta‑
rého Lískovce hlavním přivaděčem 
je plánováno ze severu, těsně po‑
dél ulice Jemelkova. A jaké další 
výhody – nad rámec ekologie, sta‑
bility ceny tepla a nezávislosti na 
dovozu zemního plynu, to městské 
části přinese?

„Konkrétně ve Starém Lískovci 
vybudujeme asi 4,6 km kilometru 

3. ČÍSLO – pOdzim 2022 – zdARmA 

 ČT VRTLE TN ÍK  PRO BR NĚNSKÉ  SEN IORY

S E N I O R  Ž U R N Á LS E N I O R  Ž U R N Á L

S
  TÉMA ČÍSLA:

Kdo se stále učí, 
zůstává mladý 

Školní léta ve 
filmu

str. 8

Veterináři bez 
hranic: Stárneme 
spolu

str. 9

nového horkovodního rozvodu. 
Dukovanské teplo pak umožní 
odstavení všech 12 centrálních 
plynových kotelen v této městské 
části a jejich částečné nahrazení 
výměníkovými stanicemi,“ říká ře‑
ditel technického rozvoje a servi‑
su Tepláren Brno Martin Šroubek. 
Výměníkové stanice budou po‑
třebovat výrazně méně prostoru 
a uvolněné místo ve stávajících 
objektech centrálních plynových 
kotelen bude moci být využito 
například pro občanskou vyba‑
venost, služby a obchod.

Všechny nové developerské zá‑
měry ve Starém Lískovci, ale také 
stávající objekty, které nejsou zá‑
sobovány teplárnami, pak rovněž 
dostanou možnost napojení na 
bezemisní teplo.

Na trase vzniknou 
tunely i mosty, v Brně 
rozvede teplo „podkova“

Horkovodní potrubí z Dukovan 
do Brna dlouhé 42 kilometrů po‑

vede z velké části pod zemí mimo 
komunikace a zastavěnou oblast. 
Oběh vody budou zajišťovat čer‑
pací stanice na obou koncových 
bodech, ale také po trase. Polo‑
žení potrubí na trase by nemělo 
být příliš technologicky náročné. 
Vodní toky bude třeba překonat 
mostními konstrukcemi, ve vyvý‑
šeném terénu na některých mís‑
tech vzniknou tunely.

V Brně, které by už v době do‑
končení napáječe mělo být z pa‑
rovodů plně přepojeno na hor‑
kovody, pak bude pro připojení 
soustavy centrálního zásobování 
teplem mimo jiné nutné připra‑
vit napojovací body pro zaústění 
obchvatných větví, posílit čerpací 
stanice ve zdrojích a zřídit centrál‑
ní dispečink. Zajištění propojení 
tepelného napaječe se stávajícím 
SZTE je plánováno tzv. podkovou, 
což je páteřní trasa vedoucí z Boso‑
noh na jih k Bohunicím a na sever 
do Bystrce a dále na Královo Pole.

Teplárny Brno
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Velké změny v třídění! Kovové obaly patří do žlutých 
kontejnerů. Promění se také kontejnerová stání. 

Občanské návrhy Dáme na vás slouží  
ke zlepšení života v Brně

Velké změny v třídění! Ko‑
vové obaly patří do žlutých 
kontejnerů. Promění se také 
kontejnerová stání.

Od září se v Brně třídí trochu 
jinak. Do žlutých kontejnerů 

nově patří také kovové potravinář‑
ské obaly. Takže do kontejnerů „na 
plast“ umísťujme nejenom plasty, 
krabice od mléka a džusu, hliníko‑
vé plechovky od piva či limonád, 
ale už nyní také konzervy od paštik 
a dalších potravin, plechovky od 
kávy a čaje, obaly od pitíček, paš‑
tik, víčka zavařovací, od jogurtu, 
potravinové tácky, konzervy od 
jídel pro domácí mazlíčky – zkrátka 
takřka vše kovové, co v kuchyni 
během vaření spotřebujeme. Tuto 
změnu umožní automatická dot‑
řiďovací linka, kterou Brno v těchto 
dnech dostavuje v areálu městské 
společnosti SAKO Brno. Součástí 
linky jsou totiž účinné separátory 
kovů, které umějí kovy vytáhnout 
z moře plastového odpadu.

„Automatická třídící linka, je‑
jíž provoz zkušebně spustíme již 
v průběhu září, spolehlivě vytřídí 
až 95 % odpadů včetně kovových 
obalů od potravin a nápojů. To 
nás přivedlo k myšlence postoupit 
v Brně na úrovni třídění a recykla‑
ce dále a separovat potravinové 
kovové odpady přímo,“ řekl Petr 
Hladík, 1. náměstek primátorky 
města Brna.

Spolu s  tím se v  Brně začne 
postupně začíná sjednocovat 
barevný vzhled všech kontejnerů 
na tříděný odpad. Budou černé, 
stejně jako kontejnery na směsný 
komunální odpad, ovšem odliší se 
od nich barevností víka – modré 
víko pro papír, žluté pro plasty, 
nápojové kartony a kovové obaly. 
„Inspirovali jsme se evropskými 
městy jako například Vídní, kde 
černé kontejnery s barevnými víky 
úspěšně zavedli již před několika 
lety. Také Brňané třídí velmi dobře 
a není již potřeba výrazně signali‑
zovat, na jaký typ odpadu je daný 

kontejner určen,“ zdůraznil Filip 
Leder, předseda představenstva 
SAKO Brno. Změna čeká na 2 800 
modrých a 3 000 žlutých kontejne‑
rů. „Jejich výměnu zahájíme v his‑
torickém centru města a postupně, 
podle toho, jak budou kontejnery 
dosluhovat, bude zhruba do pěti 
let celé město sjednoceno na ele‑
gantně nenápadnou barvu,“ pro‑
zradil Filip Leder. Spolu s tím SAKO 
Brno aktuálně dokončuje projekt 
decentně oplocených kontejnero‑
vých stání, kde nádoby na odpad 
budou skryty za ploty z přírodních 
materiálů, aby nerušily vhled ulic. 
„Decentně upravených kontejne‑
rových stání bude více typů a na 
každé městské části bude, vybrat 
si a rozhodnout, jaký typ ohraze‑
ní a v jaké lokalitě si zvolí“, dodal 
předseda představenstva SAKO 
Brno Filip Leder.

„Všechny tyto změny posunou 
úroveň třídění a separace odpadů 
v Brně na kvalitativně jinou úro‑
veň. Sečteno a podtrženo půjde 
vlastně o takovou menší desig‑
novou a systémovou revoluci ve 
sběru a třídění odpadu,“ uzavřel 
Petr Hladík., 1. náměstek primá‑
torky města Brna.

změny v systému třídění 
v Brně od září 2022 
přehledně:
I. KOVOVÉ OBALY DO ŽLUTÝCH

K plastu a nápojovým kartonům 
se nově odkládají také kovové 
obaly od potravin – tj. například: 
nápojové plechovky, plechovky 

od kávy či čaje, konzervy, obaly 
od trvanlivých potravin, obaly od 
krmiv pro zvířata, víčka od jogurtů, 
alobal, potravinové tácky, víčka 
od sterilovaných potravin, drobné 
kovové obaly.

II. JEDNOTNÝ VZHLED  
KONTEJNERŮ

Brno sjednotí design všech 
svých nádob na směsný komunál‑
ní a tříděný odpad. Budou černé 
a odliší se pouze barevností víka. 
Černé pro směsný komunální od‑
pad, žluté pro plasty, nápojové 
kartony a kovové obaly, nádoby 
s modrým víkem pro papír

III. DECENTNÍ KONTEJNEROVÁ 
STÁNÍ

Podle zájmu a  požadavku 
městských částí bude SAKO Brno 
postupně budovat oplocená 
kontejnerová stání, aby nádoby 
na odpad byly schované za ploty 
z přírodních materiálů a nerušily 
vzhled ulic.

Od letošního jara mohou obyvatelé Brna vy‑
užívat občanské návrhy Dáme na vás jako 

další z participativních nástrojů, které umožňují 
lidem zapojit se do správy a řízení města.

Do občanských návrhů Dáme na vás mohou 
obyvatelé města celoročně podávat veřejně 
prospěšné návrhy i bez konkrétní finanční část‑
ky či umístění, návrhy regulativního charakteru 
či ideové myšlenky na zlepšení kvality života 
v Brně. Občanské návrhy slouží městu i jako 
zásobník dobrých nápadů, které mohou po‑
moci město dále rozvíjet. Podané návrhy sbírají 

podporu a ty, které dosáhnou minimální hranice 
podpory, budou předloženy k projednání vede‑
ní města. Rada města Brna následně rozhoduje, 

zda se bude návrh dále zpracovávat a realizovat.
V galerii na stránkách navrhy.damenavas.cz 

je již podáno šest desítek návrhů, které mohou 
Brňané s trvalým bydlištěm v Brně podpořit či 
odmítnout prostřednictvím ověřeného účtu 
na Brno iD. Tento účet velká část Brňanů již 
využívá pro elektronickou šalinkartu či platbu 
za odpady, takže představuje velmi snadnou 
možnost hlasování.

Prohlédněte si občanské návrhy Dáme na vás 
a pojďte s námi vylepšit život v Brně!

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

 �Nabízím vestavěnou mikrovlnku zn.: CANDY – nepoužitá, originální 
balení. Cena dle dohody. Dotaz na tel. č. 777 725 176.

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

 � 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

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

 � Vyměním 2+kk po rekonstrukci ve Starém Lískovci, nízký nájem a níz‑
ké 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.

 � 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.

 � 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.

 �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

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

 � Vodoinstalatér, tel. 602 861 402.

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

Šikovné ruce
Past na vosy 

Vosy jsou sice důležité pro 
ekosystém, ale bývají také 

opravdu dotěrné a nepříjem‑
né. Nebaví vás otravné vosy, 
které ruší vaši jinak poklidnou 
večeři na balkoně? Vyrobte si 
na ně past! Je to tak snadné, 
vyrobíte si ji za pár minut.

Tento tip je nejvhodnější 
na konci léta, kdy jsou vosy 
nejvíce hladové a mají chuť 
na sladké. Zde je návod, jak 
se jich zbavit a užívat si klidu 
letošního léta!

Co potřebujeme:  
prázdnou PET láhev (bez 
víčka), roztok návnady, nůž

Jak na to:
1. Odřízněte horní třetinu plas‑
tové láhve
2. Naplňte láhev jakoukoli 
tekutinou, jako je džus, pivo 
nebo sirup.
3. Vrchní část zasuňte do spod‑
ní poloviny PET láhve úzkým 
hrdlem dolů (jako nálevku) 
Vzhledem ke zužujícímu se 
vchodu se vosy snadno do‑
stanou do pasti, ale cesta ven 
je pro ně obtížná.
4. Umístěte past na vhodné 
místo
Past na vosy se snadno čistí 
a můžete ji použít opakovaně.
Přeji pěkný zbytek léta.
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Nové lavičky
Ve vnitrobloku U Pošty přibyly 

nové lavičky. Slouží nejen hráčům 
ping ‑pongu, ale také vyzývají ko‑
lemjdoucí obyvatele k posezení. 
Jsou zajímavé svým nadčasovým 
designem, zvoleným materiálem 
a také jsou zajímavé tím, že se mo‑
hou otáčet. Díky tomu jsou lavičky 
ideálním řešením pro daný venkov‑
ní prostor a přináší do něj interak‑
tivní prvek. Toto posezení umožní 
uživatelům volbu výhledu na hři‑
ště a hrající si děti, na otevřenou 
travnatou plochu s květinovým 
záhonem nebo fandění hráčům 
stolního tenisu. Pohodlné lavičky 

jsou vyrobeny z odolných materi‑
álů, robustní ocelová konstrukce 
zajišťuje sníženou údržbu. Bočnice 
jsou z hliníkové slitiny, rám a noha 
jsou z oceli, sedák i opěradlo z dře‑
věných lamel. Rozhodli jsme se 
pro kombinaci dřeva a žluté barvy, 
která krásně rozjasní prostředí. Po‑
kud se lavičky osvědčí, přibudou 
i k ostatním ping ‑pongovým sto‑
lům a stanou se vyhledávaným 
místem k setkávání.

Taťana Absolínová, 
členka Rady městské části,

předsedkyně Komise životního 
prostředí
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Gourmet
Kuřecí řízky s ajvarskou 

omáčkou

Milujete rychlé pokrmy, které lze 
připravit rychle a snadno s mi‑

nimálním úsilím? Pak jsou kuřecí řízky 
s omáčkou ajvar pro vás určitě to pravé.

Pro cca 3 osoby, snadná příprava, 
doba přípravy cca 30 minut.

Ingredience: 450 g kuřecích prsní 
řízků, mořská sůl, pepř

Na omáčku: 200 g ajvaru (středně 
pikantní), 3 lžíce zakysané smetany, 
2 lžíce rajčatového protlaku (kečupu), 
1–2 stroužky česneku, 100 ml smetany 
nebo mléka, několik kapek citronové 
šťávy, ½ bujonové kostky Bio, 1 polév‑
ková lžíce jemně nasekaných bylinek 
(oregano, bazalka), mořská sůl, pepř, 
lžička cukru, 2 lžíce řepkového oleje
Příprava:
1. V prvním kroku nasekejte oloupaný 
česnek. Kuřecí maso ochuťte z obou 
stran špetkou mořské soli a barevným 
pepřem.
2. V misce promíchejte všechny výše 
uvedené ingredience na omáčku.
3. Nyní na pánvi zahřejte řepkový 
olej. Na rozpálený olej dejte kousky 
kuřecího masa a osmažte je prudce 
z obou stran. Osmažené maso vyjměte 
z pánve, umístíte ho na kuchyňskou 
papírovou utěrku a přikryjte alobalem.
4. Do horké pánve přidejte dříve umí‑
chanou omáčku a povařte ji 10 minut.
5. Poté přidejte do omáčky kuřecí říz‑
ky. Nyní všechny ingredience povařte 
2–3 minuty.
Podávejte se salátem a s čerstvou fran‑
couzskou bagetou.
Vychutnejte si tuhle snadnou dobrotu, 
přeji hezký den.
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(Příspěvky zastupitelů neprocházejí jazykovou korekturou.)
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ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
ÚKLID DOMÁCNOSTI

MYTÍ OKEN

tel.: 792 466 199
www.azhospodyne.cz

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

MASÉRSKÉ SLUŽBY Brno, Kamínky 3b (zvonek)

Cena masáže 
Masáž klasická a relaxační  1 hod. 600 Kč
Masáž lymfatická 1 hod.  600 Kč
Lifting obličeje 1 hod. 650 Kč
Refloxologie plosky nohou 1 hod.  500 Kč
Masáž na míru + konzultace 1,5 hod.  750 Kč

Objednání telefonicky
Jana Šiborová 603 442 580

Přijďte navštívit masérské studio, 
uvolnit své tělo a zrelaxovat.

MAD Recycling Česká republika, a.s. nabízí 
výkup papíru na naší sběrně, ul. Chironova
(bývalý autobazar MAX). 

Provozní doba: 
pondělí až pátek 7:30–12:30 a 13:00–16:00
Solidní výkupní ceny a jednání, příjemná obsluha. 

Tel. 773 771 742. Těšíme se na Vás.

Více na www.mad-recycling.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
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Hledáme seniory 
do výzkumu 
paměti! 
 

Na Masarykově univerzitě hledáme dobrovolníky 
ve věku nad 60 let, kteří mají chuť vyzkoušet své 
kognitivních schopnosti (paměť, pozornost apod.) 
za pomocí nejnovějších vědeckých metod. 

Co Vám účast ve studii přinese? 

V rámci výzkumu provedeme neuropsychologické 
vyšetření a zjistíte, zda jsou Vaše schopnosti 
v normě. Získáte CD s anatomickými snímky 
Vašeho mozku a v několika setkáních si 
vyzkoušíte neinvazivní mozkovou stimulaci 
zaměřenou na zlepšení paměti.  

Za účast ve studii Vám vyplatíme 1000 Kč.  

V případě zájmu o účast nebo další informace nám 
piště či volejte: 
pupikovam@gmail.com 
patrik.simko@ceitec.muni.cz 
+420 549 498 313 
+420 549 497 643 

Vnitřní žaluzie
Rolety DEN a NOC 
Plisé žaluzie
Sítě proti hmyzu

tel: 605 374 881
www.domove.cz

ŽALUZIE - PLISÉ - ROLETYŽALUZIE - PLISÉ - ROLETY  
Vyměňte své staré žaluzie

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

Úspora PHM
8 % – 12 % – 16 %

www.cestakpenezum.eu

Prezentace Brno 
11. 9. 2022 www.chladservis.czKřenová 19, Brno; tel.: 543 235 156

 PRODEJNA SPOTŘEBIČŮ

 NÁHRADNÍ DÍLY

 SERVIS
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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

Fotografie jsou pouze ilustrativní. Délka trvání akce je minimálně týden.
V  ZÁŘ Í  V  POTREFENÉ  HUSE

KOLENO Z VEPŘE
2020

2019

2021

 husaliskovec

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.

Úvazek dle dohody 4–6 hod. denně.
Pouze ranní směna. Práce v malém kolektivu české firmy.

Místo výkonu práce: Kaštanová 34, Brno (u MAKRA směr Tuřany)

Tel. 775 330 122, info@meta-pyro.cz

Chráněná dílna hledá ženy a muže s OZP. 
Jednoduchá ruční montážní práce.


