
Ve školách sice teprve začíná druhé pololetí a letní prázdniny 
se školákům zdají neuvěřitelně daleko. Vzhledem k plánování 

dovolených je však již nyní potřeba zveřejnit plán na provoz ma‑
teřských školek v době letních prázdnin.

Provoz v jednotlivých mateřských školách v Brně ve Starém Lískov‑
ci v době letních prázdnin v roce 2023 byl projednán s ředitelkami 
jednotlivých mateřských škol a byl dohodnut dle níže uvedené 
tabulky. Jako každý rok není obsazen poslední týden prázdnin, 
který je přípravný.

V roce 2023 také není možný provoz o prázdninách na MŠ Boso‑
nožská 4 a MŠ Oderská 2 z důvodu investiční akce. Na Oderské se 
bude modernizovat kuchyň, na Bosonožské je potřeba na čas zavřít 
kvůli rekonstrukci elektroinstalace.
3. 7.–7. 7. 2023 mimo provoz
10. 7.–21. 7. 2023 ZŠ a MŠ Brno, Elišky Přemyslovny 10
24. 7.–4. 8. 2023 MŠ Brno, Kosmonautů 2
7. 8.–11. 8. 2023 mimo provoz
14. 8.–25. 8. 2023 MŠ Labská 7
28. 8.–1. 9. 2023 mimo provoz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÝCH ŠKOL
Vážení spoluobčané, jistě si mnozí z vás v minulém čísle přečetli 
otevřený dopis, který jsem napsal primátorce města Brna ohled‑
ně tramvajového spojení na konečnou smyčky Starý Lískovec 
na Jemelkově ulici. Požádal jsem ty z vás, kteří s tímto dopisem 
souhlasíte, abyste se k němu svým podpisem připojili. 

Formu otevřeného 
do pisu jsem zvolil 

záměrně proto, aby 
mohlo být jasně dekla‑
rováno, že se nejedná 
pouze o můj názor a ná‑
zor pár dalších „stěžova‑
telů“. A protože forma 
otevřeného dopisu umožňuje, 
aby se svým podpisem pod něj 
přidali i další lidé, zvolil jsem tuto 
možnost.

O tom, že totožný názor jako já, 
má mnoho našich občanů, svědčí 
to, že ve chvíli, kdy píšu tyto řád‑
ky, je pod otevřeným dopisem už 
kolem 1300 podpisů.

Ve chvíli, kdy najdete zpravodaj 
ve schránce, bude již dopis v rukou 
paní primátorky. Věřím, že těch 
podpisů bude ještě více.

Navíc si dovoluji tvrdit, že ten‑
to otevřený dopis získal odezvu 
i v ostatních městských částech, 
zvláště pak v Bosonohách a v No‑
vém Lískovci. I  občané těchto 
městských částí jsou totiž na 
komfortní dopravu z této „naší“ 
konečné odkázáni.

O dalším vývoji týkajícím se to‑
hoto dopisu a jednání s městem 
vás samozřejmě budu informovat.

Rád bych se na tomto místě 
dotknul ještě dalších dvou témat.

Loni jsme začali rekonstruo‑
vat vnitrobloky Dunajská 7 až 15 
a Dunajská 1 až 5. Jeden z nich 
už je hotový kompletně, druhý je 
těsně před dokončením a záleží na 
klimatických podmínkách, kdy se 
nám to podaří dotáhnout.

Letos bychom na tyto práce 
navázali a zrekonstruovali další 
vnitroblok, a to konkrétně vnit‑
roblok Dunajská 17 až 25. Věřím, 
že po ukončení třetího vnitroblo‑

ku na ulici Dunajská se 
tato místa stanou další 
pěknou vizitkou naší 
městské části.

Druhým tématem 
je situace pobočky 
Knihovny Jiřího Mahe‑
na na ulici Krymská 2. 

Dostávám řadu dotazů ke špat‑
nému technickému stavu prostor 
naší knihovny.

Je jasné, že situace si už zaslouží 
řešení. Chtěl bych všechny ubez‑
pečit, že o tom víme. V lednu pří‑
mo v knihovně proběhlo jednání 
jak s paní vedoucí pobočky, tak i se 
zástupci Knihovny Jiřího Mahena, 
pod kterou „naše“ knihovna patří.

Mluvili jsme o formě a způsobu 
rekonstrukce stávajících prostor. 
Domluvili jsme se na tom, že ve 
spolupráci s projektantem Knihov‑
ny Jiřího Mahena začneme při‑
pravovat projekt rekonstrukce. Na 
jednání jsme se dohodli i na tom, 
že po rekonstrukci by měla být 
knihovna prostorově jak vzduš‑
nější, tak funkčnější.

Jistě bude nutné zajistit finan‑
cování, takže nelze říci, kdy se 
knihovna začne proměňovat. Vě‑
řím ale, že ve spolupráci s Magis‑
trátem města Brna se nám podaří 
finance na rekonstrukci zajistit – 
podobně, jako se nám to podaři‑
lo v případě loňské rekonstrukce 
hasičky.

Já osobně pro to udělám ma‑
ximum, jelikož jsem přesvědčen, 
že i v dnešní digitální době mají 
knihovny svoji nezastupitelnou 
úlohu. A žádný tablet, mobil či 
čtečka nemůže nahradit krásnou 
knihu.

Přeji vám hodně zdraví
Vladan Krásný, váš starosta

Zápisník starosty

starolískovecký
zpravodaj
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Odstartoval další ročník participativního rozpočtu

Dobrovolní hasiči hodnotili uplynulý rok

Od 1. února mohou lidé podávat nápady v novém ročníku 
participativního rozpočtu Dáme na vás. Stejně jako v před‑
chozích letech mají Brňané možnost na paro.damenavas.cz 
přihlásit své projekty na zlepšení města.

 – Od 1. února do 15. května podávání projektů.
 – Do 30. května sbírání podpory pro projekty.
 – K dispozici opět 35 milionů korun.

Uvažujete, že podáte projekt a chtěli byste znát podmínky, které musí 
projekt splnit?

 – Projekt musí být na majetku a území města.
 – Celkové náklady na 1 projekt musí být do 5 milionů korun.
 – Musí být v souladu s Výzvou a Zásadami.

Projekty, které uspěly v minulém roce, obohatí život hned v několika 
městských částech. O rozdělení peněz rozhodlo loni svými hlasy celkem 
13 123 Brňanů.

Klubovny pro děti i seniory v Medlánkách umožní rozšířit volnočasové 
aktivity pro děti a současně zde najdou místo pro scházení i medlánečtí 
senioři, kteří vítají nové prostory pro svou činnost v docházkové vzdá‑
lenosti od svého bydliště.

Mraveniště, Veverčí stezka a Jezevčí brloh jsou části vítězného projektu 
Dětské hřiště AKÁTKY, který chce zatraktivnit a zlepšit stávající hřiště 
v lesoparku mezi Židenicemi a Vinohrady.

Lákavé hřiště zejména pro děti školního věku s lezeckým balvanem, 
balanční a ručkovací dráhou, skluzavkami, zemními trampolínami, to 
vše a ještě další originální herní prvky nabídne projekt Activity Park 
BRNOcity v brněnských Bosonohách.

Na pohodlí a bezpečnost chodců myslí sedmý vítězný nápad z 6. roč‑
níku s názvem Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce, jehož cílem 
je vybudování chodníku podél stávající komunikace mezi zastávkami 
Anthropos a Lesní.

Díky participativnímu rozpočtu bylo od jeho počátku v roce 2017 do‑
končeno již 35 projektů za 63 milionů korun a u dalších téměř tří desítek 
projektů probíhá realizace. Všechny tyto nápady jsou vylepšeními, která 
si přáli a odhlasovali sami občané Brna.

Se všemi vítěznými projekty se Brňané mohou seznámit na webových 
stránkách paro.damenavas.cz.

Děkujeme všem, kteří se zapojili do hlasování v participativním roz‑
počtu a rozhodli, jaké projekty město zrealizuje!

Tým Dáme na vás
Mgr. Veronika Singrová

13. ledna 2023 se setkali členové dob‑
rovolného hasičského sboru ze Starého 
Lískovce na výroční členské schůzi ve 
zrekonstruované hasičské zbrojnici na 
ulici Točná. Všechny přítomné členy 
a hosty přivítal na takzvané valné hro‑
madě starosta sboru Karel Maršálek.

Minutou ticha jsme uctili památku všech 
již nežijících členů sboru a ocenili naše 

jubilanty. Dále byli předneseny zprávy starosty 
sboru, velitele zásahové jednotky, vedoucího 
mládeže, pokladní i revizní. Své projevy před‑
nesli i přítomní hosté.

Valná hromada se usnesla na plánu činnosti 
sboru na letošní rok. Hlavní událostí budou 
červnové oslavy 120. výročí založení sboru.

Závěrem patří poděkování městské části 
Brno ‑Starý Lískovec a městu Brnu za tolika po‑

třebnou a dlouho připravovanou rekonstrukci 
hasičské zbrojnice ve Starém Lískovci. Přejeme 
si, aby i nadále tato budova sloužila k tak bo‑
hulibému účelu, jako požární ochrana zcela je.

Karel Maršálek, starosta 
Sboru dobrovolných hasičů

Rok 2022 byl pro jednotku velmi náročný 
kvůli rekonstrukci požární zbrojnice, která 

trvala od ledna do konce srpna. Bylo nutné 
zajistit logisticky náročné přesuny technického 
vybavení a zázemí. Při tom se podařilo zlikvido‑
vat spoustu nepotřebného haraburdí, které se 
na zbrojnici za léta nashromáždilo.

I přes úskalí probíhající rekonstrukce se téměř 
po celou dobu stavby podařilo udržet jednotku 
v akceschopnosti. Vyřadit ji z plošného pokrytí 
bylo nutné pouze na 14 dní, a to i díky vstříc‑

nosti zhotovitele stavby. O minimálním ome‑
zení svědčí i fakt, že počet událostí, u kterých 
jednotka loni zasahovala, se statisticky neliší 
od ostatních let.

V roce 2022 jsme vyjížděli k 55 událostem, 
z toho 10 požárů, 12 technických pomocí, 5 pla‑
ných poplachů, 4 mimořádné události, 1 únik 
ropných produktů a 23 činností na žádost obce. 
Z mimořádných událostí se jednalo zejména 
o humanitární pomoc pro Krajské asistenční 
centrum pro pomoc Ukrajině (KACPU). Vzhle‑
dem ke stabilizaci členské základny, dobrému 
stavu zázemí i techniky budeme v roce 2023 
žádat zřizovatele o vyjednání kontraktu na 
požární plošné pokrytí s městskou částí Brno‑
‑Bosonohy, která nemá vlastní jednotku požární 
ochrany a současný kontrakt má uzavřený s Ha‑
sičským záchranným sborem Jihomoravského 
kraje.

Tom Okřina, velitel jednotky
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Plochy staveniště se pomalu vrací do běžného režimu
Stavba tramvaje do kampusu, která v uply‑

nulých letech omezovala život ve Starém 
Lískovci, už skončila. Tramvaje už od prosincové 
změny jízdního řádu vozí nové cestující. Nové 
stavební objekty a plochy se však do běžného 
provozu zapojují postupně a pomalu, část z nich 
má povolení k předčasnému užívání. U všech 
jednotlivě je totiž potřeba vyřešit všechny do‑
kumenty související s jejich užíváním a předat je 
instituci, která se o ně bude starat v budoucnu. 
V některých případech je to Dopravní podnik 
města Brna, jinde Brněnské komunikace. Jedná 
se také o převodu části objektů na městskou část.

V provozu už je nově parkoviště nad výjez‑
dem z tunelu. Využívají se i výtahy, chodníky od 

nových zastávek a schodiště. Například právě 
o schodišti ale není shoda o tom, kdo se o ně 
bude starat, dokud bude v režimu předčasného 
užívání.

Na některých místech se řeší také drobné 
reklamace, aby bylo možné například chodníky 
vhodně napojit na původní cesty.

Radnice také intenzivně řeší situaci kolem 
tramvajového spojení na konečnou ve Starém 
Lískovci, které je nyní méně komfortní než 
před spuštěním tunelu do provozu. V době 
tisku zpravodaje bylo ještě možné podepsat 
otevřený dopis starosty Vladana Krásného pri‑
mátorce Markétě Vaňkové. Připojilo se k němu 
kolem 1300 lidí.

Informace o tom, jak se jednání vyvíjí dál 
a jaká bude odezva na dopis, přineseme v příš‑
tím čísle Starolískoveckého zpravodaje.

Zuzana Šrámková

V městské části Starý Lískovec fungují dva kluby seniorů. V jednom 
z nich se schází senioři ze staré zástavby, ve druhém senioři ze sídliště.

Klub seniorů Starý Lískovec – stará zástavba
Předseda klubu: František Maršálek, tel.: 722 919 680
Sídlo klubu: Kosmonautů 4
Spolek seniorů Starý Lískovec – nová zástavba
Předsedkyně spolku: Jana Nováková, tel.: 721 040 150
Sídlo spolku: Kosmonautů 4

Radnice městské části Starý Lískovec opět připravuje vítání 
občánků.

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, takže nemůže rodiče nově 
narozených dětí oslovit.

Kontaktujte prosím Márii Liptákovou na emailu maria.liptakova@
staryliskovec.cz, telefonicky na čísle 547 139 209 nebo na podatelnu 
547 139 211.

CHYSTÁME VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ KLUBY SENIORŮ ZVOU NOVÉ ČLENY
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Hrajeme si na školáky

Šatník Vesna sídlí na nové adrese

Piškvorkiáda a zeměpisná olympiáda na Bosonožské

V rámci projektu Na skok do školy, kterým 
již několik let ZŠ Bosonožská spolupracuje 

s mateřskými školami MŠ Bosonožská a MŠ 
Kosmonautů, si přišlo 48 předškoláčků z obou 
mateřských škol vyzkoušet svoje dovednosti, 
znalosti, mrštnost a odvahu v programu nazva‑
ném příhodně Hrajeme si na školáky.

Během dvou rozdílných bloků nasbíraly děti 
razítka jako odměny za splněné disciplíny, které 
si pro ně připravili žáci tříd 4. B a 8. A. Byly to 
např. bystrost v hledání rozdílů na obrázcích, 
zkouška paměti, znalost povolání, třídění věcí 
do skupin se společnými znaky nebo oblíbené 
stavby z obřích barevných kostek. Děti také 

protáhly svá těla na mnoha sportovních stano‑
vištích. Hrou se sportovním náčiním, střílením 
na bránu, házením na cíl a dalšími zábavnými 
disciplínami předškoláčci strávili ve škole pří‑
jemné dopoledne a prostředí „velké“ školy se 
budoucím prvňáčkům zase o krok přiblížilo.
Pavla Nováková, Roman Sýkora, ZŠ Bosonožská

Šatník Vesna, který od roku 2021 pomáhá rodinám v nouzi, 
sídlí od letoška na nové adrese. Lidé ho najdou na Pellicově 
2c, kam se přestěhoval z Pražákova paláce. 

V objektu Biskupství brněnské‑
ho bude Šatník Vesna pokra‑

čovat v činnosti, která je přínosem 
nejen pro samotné návštěvníky, 
ale i pro sociální služby v Brně 
a okolí. Lidé v nouzi si sem mohou 
přijít pro oblečení, obuv, vybavení 
do domácnosti, sportovní a školní 

potřeby, drogerii, kosmetiku…
Šatník začal fungovat v  roce 

2021. O sběr a distribuci věcí se 
starala skupina dobrovolnic ve 
svém volném čase. Začátkem 
února 2022 byl založen Ženský 
vzdělávací ústav Brno, který na‑
vazuje na tradici ženského spolku 

Vesna – a o pár týdnů později za‑
útočilo Rusko na Ukrajinu. Dobro‑
volnice ze šatníku ihned zúročily 
své zkušenosti a v průběhu roku 
pomohly 30 000 návštěvníků, 
zpočátku hlavně ukrajinských, od 
června opět i českých. Nešlo by to 
bez skvělého zázemí v Pražákově 
paláci, které velkoryse poskytla 
Moravská galerie.

Otvírací doba pro dárce zůstá‑
vá stejná: středa, čtvrtek a neděle 

10–17 hodin. Zájemci o návštěvu 
si pak rezervují termín na www.
spolekvesna.cz/satnik. Rezervace 
jsme zvolili zejména kvůli kom‑
fortu návštěvníků, aby měli čas 
a klid vybrat si a vyzkoušet věci, 
které potřebují.

Program vzdělávacích a  vol‑
nočasových aktivit, které Vesna 
pořádá na Údolní 10, najdete na 
www.spolekvesna.cz

Barbora Antonová

Začátkem ledna proběhl po tří‑
leté pauze na naší škole tur‑

naj v piškvorkách – Piškvorkiáda. 
Soutěžili mezi sebou žáci šestých 
až devátých tříd. Zájem žáků se 
soutěže zúčastnit byl velký, pro‑
to ve třídách proběhla nejdříve 
základní vyřazovací kola a tři nej‑
lepší z každé třídy se nominovali 
do školního turnaje, kterého se 
zúčastnilo nakonec 32 žáků.

Ve školním turnaji po dvouho‑
dinovém zápolení vyhrála Nicol 
Piterková z 9. A, druhé místo vybo‑
joval Timmy Ajvazi z 6. C a třetí mís‑
to získala Lucie Klimešová z 9. A.

Žáci vymýšleli více či méně 
fungující strategie, jak získat pět 
křížků nebo koleček v jedné řadě. 

I když hry byly napínavé a účast‑
níci soustředění, celý turnaj probí‑
hal ve velmi přátelské atmosféře. 
Touto soutěží se snažíme lákavou 

formou rozvíjet u žáků logické my‑
šlení a jsme rádi, že je to baví.

Další týden po Piškvorkiádě pro‑
běhlo školní kolo zeměpisné olym‑

piády pro vybrané žáky 2. stupně. 
Opět řešili zeměpisné úlohy bez 
atlasu a s atlasem ve 3 kategoriích.

Z  každé kategorie postupují 
3 žáci do okresního kola, které 
proběhne 22. 2. 2023 již prezenč‑
ní formou.

Kategorie A – P. Podroužek (6. B), 
B. Zemanová (6. C), A. Benda (6. B)

Kategorie B – P. Čupera (7. C), 
P. Drahovzal (7. A), D. Sýkora (7. B)

Kategorie C – D. Oppitz (9. A), 
J. Skoupý (9. A), V. Rodáková (8. B)

Všem zúčastněným děkujeme 
za iniciativu a postupujícím blaho‑
přejeme. Koncem února jim určitě 
budeme držet palce!

Jiří Macháček, Pavlína Sovová, 
ZŠ Bosonožská
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Nové označovače jízdenek
Koordinátor Integrovaného 

dopravního systému KORDIS 
JMK podepsal smlouvu na do‑
dávku nových automatů do vlaků 
Moravia a validátorů na železniční 
stanice a do některých autobusů. 
Hodnota zakázky činí 55,5 mil. Kč 
včetně DPH.

Podepsáním této smlouvy za‑
hájil KORDIS závěrečnou etapu 
modernizace odbavování cestují‑
cích v Brně a Jihomoravském kraji, 
která začala v roce 2016.

V poslední třetí etapě zavádění 
elektronického odbavování ces‑
tujících budou všechny železniční 
stanice IDS JMK vybaveny novými 
validátory, které stejně jako dosud 
umožní označení papírové jízden‑
ky, ale navíc v nich bude možné 
pořídit elektronickou jízdenku 
platební kartou tak, jak to cestu‑
jící znají z Brna. Pro cesty vlakem 
po Brně tak bude možné použít 
i službu Pípni a jeď. Zjednoduší se 
tak pro cestující výrazně odbavení 
u jednorázových jízdenek, již si 

nebudou muset cestující kupovat 
na pokladně na nádraží papírovou 
jízdenku, kterou následně musí 
označit v označovači, ale nově jim 
bude stačit pouze přijít k validáto‑
ru navolit si kam jednou, potvrdit 
zda chtějí základní jízdenku nebo 
mají nějakou slevu a přiložit kartu 
ke čtečce pro zaplacení.

Vedle toho se počítá s vybave‑
ním krajských jednotek Moravia 
automaty na obdobné bázi, které 
umožní zakoupení jízdních dokla‑
dů nejen pro IDS JMK, ale i pro ces‑
ty po celé České republice. Krátká 
jednotka Moravia bude vybavena 
jedním automatem a dlouhá dvě‑
ma. Cestujícím se tak výrazně zjed‑
noduší koupě jízdního dokladu.

Smlouva předpokládá dodávku 
celkem 76 automatů, 300 validá‑
torů na nádraží a dále ještě 100 
validátorů určených do autobusů.

Většina zařízení by měla být na‑
instalována na jednotlivá nádraží 
či do vozidel v průběhu roku 2024.

KORDIS JMK, a. s.

Nabídka platí pro držitele Karty výhod Dr.Max v kamenných lékárnách Dr.Max od 1. do 28. 2. 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.  
Ibalgin® Plus je volně prodejný léčivý přípravek k vnitřnímu užití.
Minimální prodejní cena za posledních 30 dní 119 Kč.

• rychlejší a silnější  
úleva od bolesti hlavy 

• první a jediná kombinace ibuprofenu a kofeinu

• kofein zesiluje působení ibuprofenu proti bolesti 
a společně přinášejí rychlejší a silnější úlevu

Ibalgin®  
Plus 
24 tbl.

Běžná cena 139 Kč

99  Kč

Doplněk stravy. (1 cps. = 2,65 Kč)
Minimální prodejní cena za posledních 30 dní 229 Kč.

• vitamin C přispívá k normální funkci imunitního systému

• s postupným uvolňováním až 12 hodin

Dr.Max  
Vitamin C  
Long Effect 
60 cps.

Běžná cena 229 Kč

159  Kč

Pečlivě čtěte příbalovou  
informaci. Léčivý přípravek  
s účinnou látkou xylometazolini  
hydrochloridum k nosnímu podání.
Minimální prodejní cena  
za posledních 30 dní 89 Kč.

• zajišťuje rychlou 
a dlouhotrvající úlevu 
od ucpaného nosu  
a snižuje otok nosní sliznice  

• pomáhá udržovat volný 
nosní průchod, což 
usnadňuje dýchání

Xylomax  
1 mg/ml 
nosní sprej, 
roztok, 10 ml

Běžná cena 89 Kč

79  Kč

-40 Kč
s Kartou výhod

-10 Kč
s Kartou výhod

-70 Kč
s Kartou výhod

Liskovec-01-2023-190x140mm.indd   1 25/01/2023   21:00

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, za‑
chránit 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.
 � 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
 � SERVIS A MONTÁŽ ŽALUZIÍ A SÍTÍ. Doprava za 1,- Kč! Žaluzie, rolety, 
sítě. T: 607 558 230, www.zaluzie‑kubon.cz.
 � Prodej bytu 2+kk s terasou v novostavbě v Lískovci. Tel. 775 674 642.
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Ještě před rozhodnutím o kácení si nechal úřad zpracovat znalecký 
posudek č. 192‑4 209/22, o tom, zda je nutné tento zásah provést. Zpra‑
covával jej znalec s odborností na odhad ceny dřevin a ochranu přírody. 
Z posudku se dozvídáme následující:

„Provedená výkopová činnost v těsné blízkosti byla realizovaná se 
zanedbáním všech oborově doporučovaných pravidel. Zejména nebyla 
respektovaná minimální vzdálenost výkopu od dřeviny a maximální 
velikost odstraňovaných kořenů. Podrcené plochy řezů ukazují také na 
využívání mechanizace a ignorování požadavku na hladký řez při pře‑
rušování kořenů. Při výkopu byla odstraněna majoritní část kořenového 
systému, a to až k bázi kmenů obou jedinců.“ Tímto došlo k narušení 
stability obou stromů, takže hrozilo jejich vyvrácení. Zdravotní stav obou 
stromů byl před zásahem výborný a jejich celková hodnota dosahovala 
dle téhož znaleckého posudku 67 366 Kč.

Celou věcí jsme se zabývali i na kontrolním výboru a vyžádali si 
smlouvu uzavřenou s touto firmou, abychom věděli, zda v ní městská 
část pamatovala na ochranu přilehlé zeleně. Vysazování stromů je sice 
bohulibá činnost, ovšem stín z případně nově vysazeného stromu si 
totiž možná už neužijeme my, ale nejspíš až budoucí obyvatelé Lískovce.

Vaši zastupitelé Vendula Svobodová a Martin Novák, Piráti Starý Lískovec

* * *

INFORMACE Z BYTOVÉ KOMISE
Dne 9. 1. 2023 se uskutečnilo první zasedání Bytové komise, které bylo 

zároveň pro většinu jejích členů novou zkušeností.
Seznámili jsme se s pravidly pronájmu obecních bytů, s kritérii výběru 

žadatelů, s výší nájmu v obecních bytech a s metodikou jejich oprav. 
Do budoucna budeme prosazovat úpravu a přepracování některých 
těchto dokumentů.

Hlavním bodem byla doporučení pro Radu MČ týkající schválení 
prodloužení nájemních smluv se stávajícími nájemníky obecních bytů, 
zrušení nájemních smluv u neplatičů nájemného a především přidělení 
obecních bytů novým žadatelům. Naší prioritou bylo doporučení při‑
dělení obecních bytů těm nejpotřebnějším, zejména lidem v tíživých 
životních situacích. Jedná se hlavně o samoživitelky/le s dětmi, kteří žijí 
v nevyhovujících podmínkách, v některých případech bydlí na ubytov‑
nách v nevyhovujících podnájmech, které nejsou vhodným bydlením 
především pro děti. Další skupinou jsou senioři, kteří často musí sdílet 
bydlení se svými dětmi, vnoučaty a nemají dostatek soukromí.

O jednotlivých případech jsme věcně diskutovali, nicméně shodli jsme 
se na kritériích, podle kterých jsme RMČ doporučili přidělení jednotlivých 
bytů novým nájemníkům v případě, že podle bodového hodnocení je 
na stejné úrovni více žadatelů.

Dále jsme řešili případ dlužného nájemného při vrácení obecního bytu. 
Protože se jednalo o poměrně vysokou částku, vznesli jsme dotaz, za jaký 
časový úsek tento dluh vznikl a jak byl nájemník upomínán a vyzýván 
k uhrazení dluhu. Za jakou dobu dluh vznikl, jsme se dozvěděli (roční 
dluh na nájemném), jak byl dluh vymáhán ovšem nikoliv.

Tento problém byl předán k řešení kontrolnímu výboru. Kontrolní 
výbor zahájil kontrolu, kterou pověřil členky výboru Ing. Simonu On‑
drouškovou a RNDr. Vendulu Svobodovou. O výsledku kontroly Vás 
budeme informovat.

Simona Ondroušková, Jiří Nak, zastupitelé Starostové a nezávislí

(Příspěvky zastupitelů neprochází jazykovou korekturou.)
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Vážení občané Starého Lískovce, máme po presidentských volbách, 
které dopadly, jak dopadly. Budeme se soustředit na práci MČ Starý 
Lískovec, kde jsme dopadli druzí se 4. mandáty tak, jako KDU ‑ČSL. Tři 
z nás nedostali žádnou komisi ani žádný výbor. V normální demokracii 
vždy dostává nejsilnější opoziční politická strana předsedu kontrolní‑
ho výboru. Ve Starém Lískovci se předsedkyní stala za Piráty Vendula 
Svobodová a zároveň se stala členkou finančního výboru a je členem 
redakční rady. Z toho vyplývá, že bude kontrolovat sama sebe. Proč 
tomu tak je, si můžeme jenom domyslet. Vzhledem k tomu, že nemáme 
žádnou komisi, tak jsme si požádali, na podnět občanů, o veškeré zápisy 
o všech komisích. Je to více jak měsíc a žádný zápis nepřišel, přestože, 
starosta navýšil kontrolní výbor o dva členy. Každý z nich bere odměnu 
1.800 měsíčně. Jedno zasedání kontrolního výboru stojí naší MČ 12.600. 
Od loňského listopadu jsme nedostali ani jeden zápis, takže nevíme, co 
kontrolní výbor kontroluje, nebo jestli vůbec kontroluje!

Petr Hudlík, Ing. Andrea Březnová, Jaroslav Opluštil

Vyjádření radnice MČ Brno -Starý Lískovec
Žádost o veškeré zápisy ze všech komisí byla doručena úřadu 

městské části dne 2. 1. 2023. Požadované zápisy ze všech komisí 
byly žadateli odeslány dne 30. 1. 2023

Počet členů Kontrolního výboru ZMČ nenavýšil starosta MČ 
Brno ‑Starý Lískovec. Rozhodlo o tom na svém ustavujícím zasedání 
zastupitelstvo městské části konané dne 24. 10. 2022. Pro usnesení 
č. 9., dle kterého se schvaluje sedmičlenný Kontrolní výbor ZMČ Brno‑
‑Starý Lískovec, hlasovali všichni zastupitelé. Sedmičlenný kontrolní 
výbor byl schválen veřejným hlasováním: pro, proti, zdržel se (21‑0‑0).

Reakce Venduly Svobodové
Ráda bych reagovala na příspěvek hnutí Restart a chtěla bych 

uvést na pravou míru některé neúplné a některé nepravdivé infor‑
mace. Předně tedy nejsem členkou finančního výboru. Jeho členy 
najdete na webu Starého Lískovce v sekci Samospráva > Zastupi‑
telstvo MČ > Výbory 2022–2026. Navíc na tom samém místě jsou 
ke stažení všechny zápisy z kontrolního výboru pro tohle volební 
období. Mimo to všichni zastupitelé v materiálech na prosincové 
zastupitelstvo dostali zprávu o činnosti kontrolního výboru včetně 
zápisu z výboru. Pokud by však i veřejnost měla nějaké dotazy, bez 
obav se na mě obraťte, ráda Vám odpovím. K tomuto účelu dávám 
k dispozici emailovou adresu vendula.svobodova@pirati.cz.

 
* * *

Jak to bylo s borovicemi?
V minulém čísle končilo hnutí Restart svůj článek otázkou, kdo je 

zodpovědný za pokácení dvou borovic na Mikuláškově náměstí. Zkusili 
jsme se v celé situaci zorientovat.

Stromy stály opodál místa, kde v současnosti můžete najít nové 
kontejnerové stání. Podpis smlouvy na jejich realizaci schválila Rada 
MČ v srpnu 2022, stejně jako v listopadu pokácení těchto dvou stromů 
(zápisy si každý občan může najít na starolískoveckém webu).

NÁZORY ZASTUPITELŮ
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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
▪ Možnost služebního vozu

AGZ INSTAL
Voda, topení, odpady
Instalatérské práce 

Opravy drobné i větší.
Zavolejte, přijedu, 

opravím.

Tel. 737 737 881 www.podlahyslezak.cz

Kompletní podlahářské 
práce včetně materiálu

Slezák  724 738 924
PODLAHÁŘSTVÍ

RENOVACE PARKET
broušení, tmelení, lak

395 Kč/m2
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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

NENÍ ŘÍZEK
JAKO ŘÍZEK
V  Ú N O R U  V  P O T R E F E N É  H U S E

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.

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

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

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


