
Vážení spoluobčané, srdečně 
vás všechny zdravím z prvního 

čísla našeho zpravodaje v novém 
roce 2023. Dovolte mi vám ještě 
jednou popřát do tohoto roku 
vše jen to dobré, zdraví, štěstí 
a mnoho osobních i pracovních 
úspěchů. Ať vás provází pohoda 
a každodenní radost.

Nový kalendářní rok vnímá 
mnoho z vás jako začátek něče‑
ho nového. Je provázen různými 
předsevzetími a snahou změnit 
svůj život k  lepšímu. Přeji vám 
proto, ať máte sílu všechna tato 
předsevzetí naplnit a uskutečnit 
a ať jste hlavně ve svém životě 
spokojeni.

O změny k lepšímu se snažíme 
i my realizací různých projektů, 
které by měly usnadnit a zpříjem‑
nit život v naší městské části Starý 
Lískovec. Jedním z velkých pro‑
blémů, který řešíme velmi často, 
je parkování. O něm bylo napsá‑
no a řečeno již mnoho. Mnohým 

motoristům, občanům 
Starého Lískovce, se může 
zdát, že v řešení tohoto 
palčivého problému se 
dělá málo. Věřte ale, že se 
snažíme dělat maximum, 
aby se situace zlepšila.

Ne vždy jsou ale změny možné. 
Uspořádání panelového sídliště, 
které bylo postaveno v sedmde‑
sátých letech minulého století, 
bohužel neumožňuje zásadní na‑
výšení počtu míst vhodných k par‑
kování. Nejsou zde zkrátka volné 
plochy, kde by bylo možné nová 
parkoviště vybudovat, a všech‑
na další řešení jsou mimořádně 
nákladná. Mnohdy na tato řešení 
nejsou finanční prostředky.

Přes všechny tyto problémy se 
nám však podařilo najít dvě vol‑
né plochy vhodné k vybudování 
parkoviště tzv. na zelené louce. 

Jedním takovým místem 
je plocha mezi dálničním 
přivaděčem, ulicí Bítešská 
a ulicí Kyjevská. Druhým 
místem je pak prostor 
mezi tímtéž dálničním 
přivaděčem a ulicí Lab‑

ská, potažmo ulicí Dunajská.
O těchto dvou projektech jsme 

vám již v minulosti psali. Dobrou 
zprávou však je, že na obou těchto 
lokalitách již byly stavební prá‑
ce zahájeny. A tak se v dohledné 
době dočkáme nové možnosti 
na těchto budovaných parkoviš‑
tích zaparkovat. Celkem by mělo 
vzniknout bezmála 300 nových 
míst, cca 150 na každém z nových 
parkovišť.

Ti z vás, kteří bydlí v těsném 
sousedství s  těmito stavbami, 
mohou mít pocit, že práce po‑
kračují pomalu. Ale v souvislosti 

s těmito stavbami je nutné řešit 
mnoho stavebních objektů, kte‑
ré ve výsledku nebudou vidět. 
Jsou to retenční nádrže, které 
budou mít za úkol zachytávat 
dešťovou vodu a zpomalit tak 
její následný odtok. Řeší se různé 
přeložky technických sítí, jako 
například velká přeložka kabelů 
vysokého napětí na budoucím 
parkovišti při ulici Labská atd. 
Všechny tyto práce jsou časově 
velmi náročné, ale je opravdu 
nutné je realizovat.

Dalším věčným nepřítelem sta‑
vebníků je pak počasí, kterému 
nikdo poručit nedokáže. Já ale 
věřím, že se opravdu brzy dočká‑
me nových parkovišť a že jejich 
kapacita výrazně zvýší možnost 
zaparkování při vašich návratech 
třeba ze zaměstnání.

Věřte, že se snažíme využít kaž‑
dé možnosti, která by nám ve výše 
uvedeném problému pomohla. 

(Pokračování na str. 6)

Ze zápisníku místostarosty

Svátky pohledem fotografů
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Všimli jste si, jaké obrazy kreslila o svátcích inverze? A odkud jste 
sledovali novoroční ohňostroj, který se letos konal po dvouleté ko‑

vidové pauze? Přinášíme vám pohledy, které na přelomu roku zachytili 
svými fotoaparáty a mobily naši čtenáři a obyvatelé Starého Lískovce.

I v dalších číslech Starolískoveckého zpravodaje rádi otiskneme vaše 
fotografie, pozvánky a příspěvky ze zajímavých akcí. Můžete je posílat 
na adresu noviny@staryliskovec.cz. Termíny uzávěrek najdete také na 
webu městské části, stejně jako zásady vydávání, podle kterých zpravodaj 
vzniká.  red

Únor 2023 uzávěrka  30. 1. 2023 datum vydání  10. 2. 2023
Březen 2023 uzávěrka  27. 2. 2023 datum vydání  3. 3. 2023

Foto: Jan MikolášekFoto: Simona Marková

Foto: Otakar Bednář
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Vzpomínáme na Margitu Kotáskovou

S hlubokým zármutkem a bolestí v na‑
šich srdcích oznamujeme, že v pondě‑

lí 9. ledna 2023 nás navždy opustila naše 
paní ředitelka Mgr. Margita Kotásková.

Vzpomínáme na její laskavý a empatic‑
ký přístup k zaměstnancům školy, dětem 
a rodičům, na její smysl pro humor a ra‑
dost ze života, kterou uměla rozdávat. 
S velkou vděčností vzpomínáme na její 
schopnost vytvořit ze školy místo, kam 
jsme všichni chodili rádi. Pro mnohé z nás 
byla i blízkou dlouholetou přítelkyní, 
všem nám bude moc chybět.

Prosím, věnujme jí tichou vzpomínku.

Kolegové ze ZŠ a MŠ
Elišky Přemyslovny

Za dvanáct let, kdy stála v čele 
školy, ovlivnila paní Margita Ko‑

tásková svým přístupem k životu 
i výuce stovky dětí nejen ze Staré‑
ho Lískovce. Poslední rozloučení se 
konalo v pondělí 16. ledna. Takto se 
s paní ředitelkou prostřednictvím 
kondolenční knihy rozloučili žáci 
školy a jejich rodiče.
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Mikulášský turnaj ve futsale žáků

Otevřený dopis primátorce o tramvajovém spojení na nádraží

Po třech letech uspořádala orelská jednota ze 
Starého Lískovce na ZŠ Bosonožské další ročník 

prestižního a velmi oblíbeného Mikulášského turnaje 
ve futsale žáků. Akce se konala v sobotu 10. prosince.

K fotbalovému klání jsme i tentokrát mohli využít 
obě tělocvičny na ZŠ Bosonožské, které byly plně 
vytížené a zaplněné po celý den. Letošní rok byly 
zvoleny dvě kategorie, a to do 7 roků a do 9 roků. 
V kategorii do 7 roků startovaly 3 týmy žáků a v ka‑
tegorii do 9 roků startovalo 8 týmů žáků.

Soutěž nejmladších fotbalistů do 7 let ovládli 
hráči z FC Medlánky. V kategorii do 9 roků vyhrál 
tým Lokomotivy Heršpice složený jenom z děvčat.

Radost ze hry ovšem měli všichni účastníci i přesto, 
že se neprobojovali mezi vítěze, neboť díky hracímu 
systému každý odehrál několik zápasů a hry si užil 
do sytosti. Na závěr chci poděkovat ZŠ Bosonožské, 
že nám tento sportovní zážitek umožnila uspořádat 
ve svých tělocvičnách, a také hlavnímu sponzoru 
turnaje – Sadům Starý Lískovec za krásné ceny pro 
všechny malé hráče.
Výsledky Mikulášského turnaje:
Kategorie do 7 roků: 1. FC Medlánky, 2. Orel Řečkovice,
3. Sokol Lipovec. Kategorie do 9 roků: 1. Lokomotiva 
Horní Heršpice, 2. Rakovec Kotvrdovice, 3. FC Atraps
Josef Jaňura, starosta jednoty Orel Brno ‑Starý Lískovec

Vážená paní primátorko, dovoluji si obrátit 
se na Vás společně s obyvateli městské části 
Brno ‑Starý Lískovec, kteří byli zásadně dotčení 
stavbou nové tramvajové tratě do kampusu.

Při přípravě této stavby a na veřejných pro‑
jednáních, kterých bylo v naší městské části 
v letech 2016 až 2018 několik, nám tehdejší 
vedení města Brna a dopravního podniku jed‑
noznačně slíbilo, že nová stavba nebude mít 
žádný vliv na dopravní obslužnost Starého 
Lískovce a život našich občanů.

Naše oprávněné obavy byly rozptylovány jak 
zástupci města, tak i vedením DPMB. A byli jsme 
plně ubezpečováni, že se nemusíme ničeho 
bát. Tedy, že MHD bude po ukončení stavby 
zachována v plném rozsahu až na konečnou 
Starý Lískovec, stavba bude prováděna tím nej‑
šetrnějším způsobem tak, aby znepříjemňovala 
život našich občanů co nejméně. Navíc nám 
byl přislíben parkovací dům na ulici Vltavská 
a veřejné toalety na přestupním uzlu Osová.

Přes všechna ujišťování se bohužel nic z toho 

nestalo pravdou. O tom, jak byla stavba „šetrná“ 
a jak závažné komplikace způsobila všem našim 
občanům, se snad ani nemá smysl rozepisovat. 
Stejně tak o dalších slibech. Co však je pro nás 
naprosto nepřijatelné, je výsledné zásadní ome‑
zení MHD, a to konkrétně tramvajových spojů 
z konečné Starý Lískovec na nádraží.

Místo linky číslo 8, která původně zajišťovala 
přímou dopravu z konečné Starý Lískovec na 
nádraží, byla nasazená linka číslo 7, která však 
zdaleka nepokrývá původní kvalitu MHD ze 
Starého Lískovce. Linka číslo 7 jezdí pouze ve 
všední den, a to v mnohem delších intervalech. 
Navíc poslední spoj na nádraží odjíždí v 19:42 
a poslední spoj směrem od nádraží přijíždí na 
konečnou Starý Lískovec ve 20:35. To je diamet‑
rální rozdíl proti původní lince číslo 8. Současně 
linka 7 vůbec nejezdí ani o víkendech, z čehož 
plyne, že kvalitní spojení ze Starého Lískovce 
směr nádraží je zásadně omezeno.

Samozřejmě lze rozumět argumentu, že si 
cestující mohou nastoupit na linku číslo 6 a na 
Osové přestoupit na linku číslo 8. Nicméně to 
má řadu ale…

1. Linka číslo 8 většinou na linku číslo 7 ne‑
navazuje, případně nečeká. Z toho plyne, že 
na zastávce Osová je nutno čekat na přestup 
mnohem delší dobu a doba příjezdu na nádraží 
se nepřiměřeně prodlužuje. To má vliv i na 
cenu jízdného.

2. Linky z konečné Starý Lískovec zdaleka 
neslouží pouze občanům Starého Lískovce, ale 
i občanům Bosonoh, Nového Lískovce a mnoha 
dalším.

3. Nová tramvajová zastávka Karpatská, jejíž 
výstavba se podařila prosadit díky Vám, paní 
primátorko, kvůli změnám linek začala postrá‑
dat svůj původní význam. A to ze dvou důvodů. 
Spojů linky číslo 6, které jsou bezbariérové, je 
pouze přibližně 50 %. Z toho tedy plyne, že 
pro naše vozíčkáře a tělesně postižené, kte‑
rých u nás v domech speciálního určení žije 
opravdu hodně, je použitelný pouze každý 
druhý spoj. Navíc v době, kdy nejezdí linka 
číslo 7, to znamená, že vozíčkář nastoupí na 
zastávce Karpatská, aby hned vzápětí složitě 

vystoupil na následující zastávce Osová a tam 
znovu nastupoval do linky číslo 8. To opravdu 
nevede k přívětivému přístupu k postiženým 
osobám a seniorům a v konečném důsledku to 
znamená, že mnoho vozíčkářů i seniorů raději 
rovnou míří na zastávku Osová. A to přesto, že 
je to dál a cesta je komplikovanější. Rád bych 
na tomto místě též podotknul, že podle aktuální 
statistiky patří Starý Lískovec k těm městským 
částem, kde žije největší počet seniorů.

4. Argument DPMB, že situaci monitoruje, 
sice bereme na vědomí, ale nerozumíme mu. 
Jak lze monitorovat něco, co nejezdí? Pochopili 
bychom, kdyby linka 7 byla nasazena dle našich 
požadavků a bylo monitorováno, jak je využí‑
vána, a následně dle výsledku monitoringu 
obsazenosti spojů by mohlo dojít k úpravám. 
Takto se nám to jeví jako zcela nelogické.

Vážená paní primátorko, dovolujeme si Vás 
požádat, abyste vahou své funkce přispěla 
k vyřešení této situace, a to tak, aby linka číslo 
7 jezdila na konečnou Starý Lískovec ve všední 
dny i o víkendech v podobném rozmezí, jako 
jezdila linka 8. Rozumíme, že to nebude jistě 
lehké ekonomicky, ani logisticky. Na druhé 
straně nevidíme jediný důvod, proč by měla být 
privilegována linka číslo 8. Význam spojení do 
kampusu nijak nezpochybňujeme, nechceme 
ale, aby se tak dělo na úkor občanů Starého 
Lískovce.

Jsme přesvědčeni, že sliby a ujištění, které 
nám byly při projednávání celé stavby předlože‑
ny, by měly být dodrženy. Chápeme, že vedení 
Brna v té době mělo jiné politické složení, nic‑
méně tyto sliby byly dány. Jsme přesvědčeni, 
že je minimálně morální povinností, aby vedení 
města Brna, byť v jiném politickém složení, 
tyto sliby naplnilo, případně v maximální míře 
minimalizovalo ztráty, které nám byly stavbou 
tramvajové trati do kampusu způsobeny.

Vážená paní primátorko, děkujeme, že se 
budete naším problémem zabývat.

S pozdravem
Vladan Krásný, starosta MČ Brno ‑Starý Lísko‑

vec a obyvatelé MČ Brno Starý Lískovec

Po řadě neúspěšných jednáních, které 
jsem vedl s městem Brnem i doprav‑

ním podnikem o tramvajovém spojení do 
Starého Lískovce, jsem se rozhodl oslovit 
primátorku Markétu Vaňkovou otevře‑
ným dopisem. Požaduji v něm zachování 
přímého tramvajového spojení z konečné 
Starý Lískovec na hlavní nádraží v původní 
intenzitě. K tomuto otevřenému dopisu se 
můžete připojit svým podpisem.

Otevřený dopis můžete podepsat do 
středy 8. 2. včetně buď osobně na poda‑
telně radnice Starého Lískovce, Oderská 
4, nebo vyplněním podpisového archu na 
webových stránkách městské části www.
staryliskovec.cz, v sekci Dění v MČ. Odkaz 
naleznete také v aktualitách.

Věřím, že čím více našich občanů svůj 
podpis přidá, tím větší váhu bude tato 
žádost mít.

Děkuji Vám všem.
Vladan Krásný, starosta

Domov pro seniory Kosmonautů hledá pracov-
nice/pracovníky na HPP na pozice:
•  pracovnice/pracovník na mytí nádobí – 

6 hod., směny po–pá (úvazek 0,75)
•  všeobecnou sestru (úvazek 1,0)
Případné dotazy zodpoví na telefonním čísle 
547 426 116 paní Fenclová. 
Životopis zasílejte na email personalni@kos.
brno.cz. Uveďte prosím, o jakou pozici máte 
zájem. Podrobnosti najdete na webu https://
kos.brnods.cz/. 

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 
V DPS KOSMONAUTŮ
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Nabídka platí pro držitele Karty výhod Dr.Max v kamenných lékárnách Dr.Max od 1. do 31. 1. 2023 nebo do vyprodání zásob. Výhodné nabídky také na e-shopu www.drmax.cz.

Poliklinika, U pošty 402/14
Brno-Starý Lískovec 

pondělí–pátek 7.30–17.30
sobota–neděle zavřeno

Lékárna ve Starém Lískovci

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou ibuprofen k vnitřnímu užití.
Minimální prodejní cena za posledních 30 dní 159 Kč.

• tlumí bolest a zánět

• ke zmírnění bolesti hlavy včetně migrény,  
bolesti zubů a menstruační bolesti

Ibuprofen 
Dr.Max 400 mg 
potahované tablety 
100 tbl.

Běžná cena 159 Kč

119  Kč
Akční cena

sleva
40 Kč

sleva
30 Kč

Pečlivě čtěte návod k použití. Dentální hygiena. Dentální hygiena.

• vhodný i pro  
velmi citlivé  
zuby, dásně 
a obnažené krčky

• velmi vysoký  
počet vláken 
(5 400 vláken  
o síle 0,102 mm)

• Intensive  
– pro ochranu dásní

• Sensitive – komplexní  
péče o citlivé zuby

• Whitening – intenzivní  
odstraňování skvrn

• Junior – pro děti  
od 6 let

Dr.Max 
Zubní  
kartáček 
Extra Soft 
5400, 3 ks

Dr.Max PRO32 
Zubní pasty, 
více druhů 
75 ml

V nabídce také ostatní druhy.

V nabídce také Dr.Max 
PRO32 Zubní pasta 
Kids, 50 ml, běžná 
cena 59 Kč/ks.79  Kč

Běžná cena za 1 ks

179  Kč
Běžná cena za 1 ks

• správná volba proti kašli díky 2 účinným 
látkám, tlumí suchý dráždivý kašel 
a usnadňuje vykašlávání

Stoptussin kapky, 50 ml

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Minimální prodejní cena za posledních 30 dní 169 Kč.

Běžná cena 189 Kč

159  Kč
Akční cena

Liskovec-12-2022-190x140mm.indd   1 19/12/2022   21:11

Vybíjená a přehazovaná žáky baví

V pondělí dne 5. prosince jsme na Boso‑
nožské pořádali městské kolo v přehazo‑

vané, tentokrát soutěžily dívky. Hrály proti ZŠ 
Bakalovo nábřeží, ZŠ Horní a Gynmáziu třída 
Kapitána Jaroše.

Našim dívkám šestého a sedmého ročníku 
se podařilo vyhrát proti Jarošce, ale zbylé dva 
zápasy nevybojovaly. Získaly tak krásné třetí 
místo. Do dalšího kola postupuje však pouze 
první škola – tím tedy pro reprezentantky školy 
soutěž končí. Rozhodčími a organizátory akce 
byli Klára Kovářová a Roman Sýkora, s organi‑
zací soutěže velmi pomohli žáci z 8. B ‑ Eliška 
Konečná, Vanda Rodáková, Ondřej Mikulášek 

a Petr Podroužek. Soutěžícím bojovnicím děku‑
jeme za reprezentaci školy a ostatním zúčastně‑
ným za účinnou pomoc při organizace soutěže.

Poslední pracovní pondělí v letošním kalen‑
dářním roce zase tělocvična patřila vybíjené. 
Proti sobě se postavily týmy 5. B a 5. A.

Na tento turnaj se hráči připravovali po celý 
prosinec, a tak v závěrečném utkání proti sobě 
nastoupily dva velmi silné a vyrovnané týmy. 
Všichni hráči byli připraveni, mnozí i po náru‑
živém domácím tréninku, vybaveni nejlepším 
sportovním oděvem, který měli k dispozici, 
a s velmi bojovnou náladou. Hrály se tři zápasy. 
Spravedlivým a nesmlouvavým rozhodčím 

se stal pan učitel, trenér a vychovatel v jed‑
né osobě Jiří Schnelly. Zápal fanoušků (hráčů 
nenastupujících do konkrétního zápasu) byl 
obdivuhodný. Křikem, povzbuzujícími hesly 
a provizorními plakáty vedli své hráče k vítěz‑
ství. Síly obou tříd byly téměř vyrovnané. Přesto 
i letos obhájila svůj titul třída 5. B a zvítězila 
v počtu výher 3:0. Závěrečným čestným podá‑
ním rukou byla zachována správná sportovní 
atmosféra a nezbývalo, než si jít užít zasloužené 
1. i 2. místo, krásné poháry a slavností skleničku 
šampaňského! Sláva vítězům, čest poraženým.

K. Kovářová, A. Kamrlová, J. Schnelly, 
M. Semančíková, ZŠ Bosonožská
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Inzerce
 � 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 

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

 � 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

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

 � Vodoinstalatér, Miloslav Církva, tel. 602 861 402.

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

 �Opravím počítač/seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
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Projednávání rozpočtu. Proč jsme se zdrželi?
Někteří z Vás možná sledovali poslední zasedání zastupitelstva v tomto 

roce. Hlavní bod programu bylo projednání rozpočtu, ke kterému jsme 
měli řadu dotazů a připomínek. Některé zde rozvedeme podrobněji.

Zcela zásadní se nám jeví nedostatek naplánovaných projektů na rok 
2023. Většina výdajů je v rovině nutných rekonstrukcí. Rádi bychom viděli 
koncepční práci v podobě dlouhodobějšího plánování projektů. S tím 
souvisí neúměrně vysoká rezerva (12 milionů Kč), která činí zhruba 13 % 
celkových výdajů. Tyto finance jsou volně ložené peníze Radě MČ, která 
o nich může samostatně rozhodovat. Bylo by mnohem transparentnější, 
kdyby část z těchto financí byla alokovaná na přípravu konkrétních pro‑
jektů. Pro kontext jsme se podívali do okolních městských částí a nikde 
se tímto způsobem s rezervou nepracuje.

Další věc, kterou jste možná zaznamenali, byla diskuze (a to i na 
stránkách zpravodaje) o rozsahu, který je poskytován zastupitelům. 
Počet stran, a s tím související rozsah pro jednotlivé aktéry, je závislý na 
částce v rozpočtu. Pro rok 2023 je to 250 tis., což při počtu adresních míst 
ve Starém Lískovci a 11 vydání zpravodaje vychází zhruba na 3,5 Kč na 
číslo. Je k diskuzi, zda je to částka odpovídající. Zda zpravodaj vypadá, 
jak vypadá, a proto částka stačí nebo by vypadal mnohem lépe, kdyby 
byla částka vyšší. Jen pro inspiraci, Nový Lískovec má v rozpočtu na 
zpravodaj vyčleněnou dvojnásobnou částku.

Co hodnotíme kladně je vybudování bezbariérového přístupu na 
Radnici. Ve Starém Lískovci je poměrně vysoký počet lidí pohybujících 
se pomocí vozíku, ale také seniorů či rodičů s kočárky. Všichni tito lidé 
se zaslouží důstojný přístup na úřad.

Mějte krásné dny a doufáme, že jste vstoupili do nového roku tím 
správným způsobem.
Vaši zastupitelé Vendula Svobodová a Martin Novák, Piráti Starý Lískovec

Vážení občané Starého Lískovce, do nového roku přejeme hodně 
štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti.

Na zasedání zastupitelstva dne 14. 12. 2022 jsme projednávali rozpočet, 
se kterým jsme nesouhlasili, protože je velmi nehospodárný. Projedná‑
vali jsme i řešení bývalé budovy staré radnice na Klobásove 9, kde pan 
starosta Krásný řekl, že oprava této budovy je natolik nákladná, že je 
jedna z možností ji prodat. S tímto prodejem, ale zásadně nesouhlasíme. 
Požadujeme, aby radnice tuto budovu předělala na byty a přízemí na klub 
důchodců. Dále se nám nelíbí, že na Mikuláškově náměstí byly poraženy 
dvě velké borovice. Takové nevhodné řešení s námi nikdo neprojednal. 
Spousta občanů se na nás obrátila, z jakého důvodu byly tyto krásné 
borovice poraženy. Kdo je za tento čin zodpovědný?

Petr Hudlík, Ing. Andrea Březnová, Jaroslav Opluštil

Vážení spoluobčané, v novém roce Vám přejeme pevné zdraví, mnoho 
štěstí a spokojenosti.

Jak jsme Vás informovali v minulém zpravodaji, naši zástupci jsou 
nominováni do všech výborů a komisí, které byly v MČ zřízeny. Téměř 
všechny již aktivně zahájily svoji činnost, ale např. bytová komise bude 
bohužel zasedat poprvé až v letošním roce. První setkání byla spíše se‑

NÁZORY ZASTUPITELŮ
znamovací a informativní. Při dalších zasedáních se budou projednávat 
konkrétní témata, o kterých Vás budeme informovat. Zajímá nás i Váš 
názor, neváhejte nás kontaktovat (stan ‑staryliskovec@email.cz nebo FB), 
ať můžeme společně něco měnit.

Hlavním bodem prosincového jednání Zastupitelstva byl návrh rozpoč‑
tu obce na rok 2023. K rozpočtu jsme měli několik dotazů a připomínek, 
jak jste možná viděli při sledování online přenosu.

Především šlo o dotaz k částce 5 mil. Kč určené na opravu bývalého 
sídla ÚMČ na ulici Klobásova 9, které je více než 10 let prázdné a ne‑
využité. Uvedená částka má sloužit pouze k rekonstrukci přízemních 
prostor. Pokud se týká 1. patra budovy, není zatím jasné jeho využití, 
výše nákladů na rekonstrukci a zdroj financování. Pokud by náklady 
na rekonstrukci byly vysoké, nevyloučil pan starosta prodej budovy 
soukromému subjektu. S prodejem samozřejmě nesouhlasíme a celou 
věc budeme pečlivě sledovat a informovat Vás.

Dále jsme navrhovali vyčlenění finančních prostředků na rekonstrukci 
místní knihovny, která je ve špatném technickém stavu. Byli jsme infor‑
mování, že situace se bude řešit.

V rozpočtu je poměrně vysoká finanční rezerva, u které není jasně 
určeno, na co bude použita a rozhodovat o tom bude Rada MČ, což sa‑
mozřejmě není ideální. Věříme, že finanční rezerva bude účelně využita.

Z dalších záměrů uvádíme mj. ty, které budou hrazené z transferů 
od Statutárního města Brna – např. hřiště za blokem Dunajská 17–25 
a rekonstrukce dalších kontejnerových stání.

Simona Ondroušková, Jiří Nak, zastupitelé Starostové a nezávislí

Příspěvky zastupitelů neprochází jazykovou korekturou.

Plánované termíny zasedání zastupitelstva městské části  
Brno‑Starý Lískovec v roce 2023: 8. března 2023, 7. června 2023, 
6. září 2023, 6. prosince 2023 (red)

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA V ROCE 2023

(Dokončení ze str. 1) A výstavba nových parkovišť je toho důkazem.
Vážení spoluobčané, dovolte mi ještě jednou vám popřát vše jen to 

dobré, přeji vám mnoho klidu a pohody, a hlavně mnoho dobrých zpráv. 
Myslím si, že toho špatného již bylo dost, a že si již všichni zasloužíme 
zase trochu toho dobrého. Přeji vám šťastný rok 2023.

Váš místostarosta Jiří Dvořáček

Ze zápisníku místostarosty



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.czLeden 2023 7

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.

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

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno
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 Hledáme do našeho týmu nové kolegy 

▪ Vývojový technik – elektro, software
▪ Technik testovacího centra
▪ Konstruktér – Designer
▪ Servisní technik 

V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na info.czechia@ecoclean-group.net
Tel. 546 123 701.
Chtěli byste se dozvědět více o naší společnosti? Navštivte naše stránky na  
www.ecoclean-group.net/jobs.

Benefity:
▪  Jednosměnný provoz: 
▪ Flexibilní pracovní doba / Homeoffice 
▪ 13. plat
▪ 5 týdnů dovolené
▪ Příspěvek na dojíždění

▪ Příspěvek na stravování
▪ Možnost profesního růstu
▪ Jazykové kurzy
▪ Firemní společenské aktivity
▪ Plynulá doprava
▪ Parkování v areálu  

Netopte pánu bohu do oken Větrejte krátce průvanem

 

Pro větrání platí jednoduché pravidlo – krátce, ale intenzivně. 
Postačí dvakrát až třikrát denně po dobu 6 minut.

Při větrání vypněte topení.

Psí salón ČENÍŠEK nabízí koupání, česání, stříhání 
a trimování i velkých plemen psů na adrese 
Lány 7, Brno Bohunice. V nabídce také široký 

výběr šampónů, hřebenů a pamlsků.

Tel. 607 126 523     www.psisaloncenisek.cz 
Facebook psi salon čenišek.

POHŘEBNÍ SLUŽBAPOHŘEBNÍ SLUŽBA

HARMONIEHARMONIE

Brno-střed
Lidická 44

Tel.: 545 573 804
723 283 290

Brno-Starý Lískovec, 
Mikuláškovo náměstí 1.

Tel.: 547 210 465 
737 879 199

Brno-Kohoutovice 
Libušina tř. 2.

Tel.: 702 276 176

www.pohrebni-sluzba.czwww.pohrebni-sluzba.cz
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klvana-interier.cz

Návrhy
interiérových
designérů

Výroba
nábytku
na míru

* Akce platí pouze 
do 28. 2. 2023.

Realizace
interiérů bytů
a domů

Vytvoříme
ho pro Vás...

Bubeníčkova 38, 615 00 Brno
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Délka trvání akcí je minimálně týden. Provozovatel je oprávněn akce měnit, či zrušit.

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

2019
2018

2020

 husaliskovec

Zákaznici přes naši realitku hledají:

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

Vaše nabídky zasílejte 
na info@nnrealitka.cz

Bezproblémové jednání 
je u nás priorita

NÍZKONÁKLADOVÁ

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

ŽALUZIE • SÍTĚ • MARKÝZY

❱ vertikální žaluzie, horizontální žaluzie ISSO
❱ předokenní rolety, venkovní žaluzie
❱ markýzy, sítě proti hmyzu, textilní roletky
❱ plastové shrnovací dveře, garážová vrata
❱ dřevěné žaluzie, hliníkové pergoly

Jaroslav Šotek  tel.: 606 738 758
www.stin-sotek.cz

jarek.sotek@volny.cz

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

I V ROCE 2023 VÁS POTREFENÁ HUSA ZVE
NA PRAVIDELNÉ GASTRONOMICKÉ AKCE
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