
Kde se přihlásit:
https://staryliskovec.munipolis.cz/
Oficiální aplikaci MUNIPOLIS / Mobilní Roz‑
hlas naší samosprávy si můžete stáhnout 
přímo na App Store nebo Google Play.
Poté si stačí přidat naši obec/město a budete 
mít informace vždy po ruce.

Vážení spoluobčané, čas ne‑
uvěřitelným způsobem běží 

vpřed. Mám pocit, že to bylo včera, 
co jsme zpívali koledy u vánočního 
stromečku, a zatím jsme již načali 
třetí měsíc roku 2023. Dnes a den‑
ně nás provází zprávy o dění v na‑
šem blízkém i vzdálenějším okolí. 
Jsme nuceni každý den vstřebávat 
nejrůznější informace, ať jsou po‑
zitivní nebo negativní.

Mě osobně v minulých dnech 
zaujala zpráva, která se význam‑
ným způsobem dotýká naší měst‑
ské části. Jedná se o tzv. Západní 
bránu a plánovanou stavební čin‑
nost v tomto prostoru. Pro ty z vás, 
kteří se neorientují, se jedná o po‑
zemek, který je ohraničen ulicemi 
Jihlavská, Osová a U Penzionu.

Tento pozemek před krátkým 
časem protnul tunel tramvaje 
k Univerzitnímu kampusu a vznik‑
la zde nová tramvajová zastávka. 
Ta zde byla vybudována s ohle‑
dem k budoucím stavbám, které 
by zde měly časem vzniknout. 
Bude se jednat převážně o byto‑

vé domy. V plánu jsou ale 
také kancelářské prostory, 
obchody či hotely. Plány 
jsou velkolepé, ale…

Stavět se zde plánuje 
více jak pět let poté, co byly 
vyřešeny různé restituční nároky 
a majetkoprávní vztahy. Celý volný 
pozemek je majetkově rozdělen 
zhruba na třetiny. Dvě třetiny na vý‑
chod od nové tramvajové zastávky 
vlastní dvě developerské společ‑
nosti (každá má jednu třetinu) a ka‑
ždá má svůj vlastní stavební záměr. 
Jen na okraj bych chtěl podotknout, 
že tyto pozemky několikrát, během 
pěti let, změnily vlastníky. Projekty 
však údajně zůstávají stejné.

Poslední třetinu na západ od 
nové tramvajové zastávky vlastní 
město Brno, které zde má také své 
plány. Myslím si však, že ještě neví 
jaké. Plány města jsou zatím velmi 
nejasné. Na západ od zmíněné za‑
stávky jsou další soukromé pozem‑
ky určené k zastavění.

Na počátku všeho byla snaha 
města Brna v zastoupení Kance‑

láře architekta města Brna 
(KAM) řešit daný prostor 
komplexně, ale tato snaha 
záhy vzala za své, protože 
se developerům zdálo, že 
vše trvá příliš dlouho nebo 

že jsou omezováni ve svých před‑
stavách. Jednání proto skončila 
a každý z developerů si svůj pro‑
stor řeší po svém. Vznikají proto 
projekty architektonicky naprosto 
odlišné. Jinými slovy „každý pes 
jiná ves“.

Od začátku jsme se velmi anga‑
žovali a stále se zajímáme o to, co 
má v naší městské části vzniknout. 
Vznesli jsme k daným záměrům 
mnoho připomínek, na které však 
mnohdy nebyl brán žádný zřetel. 
Naše připomínky se v prvé řadě 
týkají dopravy. Požadovali jsme 
od samého začátku, aby byla vy‑
pracována dopravní studie, která 
zohlední veškeré plánované stav‑
by v blízkém okolí, které ovlivní 
dopravu na ulici Jihlavská a při‑
lehlých komunikacích.

(Pokračování na str. 4)

Ze zápisníku místostarosty
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Nová služba MUNIPOLIS přinese důležité aktuality do mobilu
Radnice městské části Starý Lískovec se zapo‑

jila do služby MUNIPOLIS/Mobilní Rozhlas, 
díky které vám bude možné doručit důležité 

aktuality přímo do vašeho telefonu. Přihlaste se 
k odběru informací a už nikdy nezmeškáte dů‑
ležité novinky a upozornění z naší samosprávy.

Informace podle vašich zájmů vám budeme 
posílat e ‑mailem, SMS nebo jako zprávu do 
aplikace. Služba je zdarma!

Co vám přihlášení do MUNIPOLIS přináší?
 – Upozornění na krizové události – výpadky 

energií, blížící se vichřice, dopravní uzavírky, 
varování před podomními prodejci apod.

 – Novinky a důležitá upozornění z úřadu – 
poplatky, obecní zpravodaj, digitalizované 
hlášení z amplionů…

 – Pozvánky na kulturní a sportovní akce
 – Mobilní aplikaci samosprávy s užitečnými 

funkcemi
 –  Možnost vyjádřit svůj názor v online anketách

V registračním procesu si sami můžete nasta‑

vit, jaké typy informací vás zajímají (např. kul‑
tura, doprava, majitelé zvířat).

Doporučujeme vyplnit vaše telefonní číslo 
a ulici, abychom vás mohli rychle varovat v pří‑
padě nečekaných událostí (např. havárie vody, 
přívalové deště atd.)

Vaše osobní údaje budou v bezpečí, služba 
MUNIPOLIS o ně pečuje v souladu s GDPR.

Filip Zeiner, informatik ÚMČ Starý Lískovec

Radnice městské části Brno-
-Starý Lískovec vás zve na veřej-
nou debatu, která se bude týkat 
možnosti zavedení rezidentního 
parkování ve Starém Lískovci. 
Co by rezidentní parkování pro 
Starý Lískovec znamenalo a jak 
by mohlo být nastaveno? 
Jaká jsou pro a proti rezi-
dentního parkování? 
Přijďte diskutovat.

Kdy: 
středa 29. března 2023 od 17.00
Kde: 
jídelna ZŠ Labská

Diskuze se zúčastní vedení 
měst ské části Starý Lískovec, 
zástupci Odboru dopravy Ma-
gistrátu města Brna a Brněn-
ských komunikací.

Parkování 
ve Starém Lískovci
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Zápisy do základních škol pro školní rok 2023/2024

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2023/2024

Zápis do 1. tříd školního roku 2023/2024 probíhá ve třech fázích. Staro‑
lískovecký zpravodaj přináší přehled základních termínů a kontaktů 

na základní školy ve Starém Lískovci. Kompletní pokyny k zápisu i odkladu 
školní docházky najdete na webových stránkách https://zapisdozs.brno.
cz/. Tato pravidla platí pro celé Brno.

1. Vydávání přihlášek: od 16. 3. do 30. 4.
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (tedy přihlášku) je 

možné získat třemi způsoby:
A) elektronické vydání na http://zapisdozs.brno.cz ve formátu pdf,
B) vyzvednutí v základní škole na každé ZŠ ve dnech stanovených řediteli 
jednotlivých škol,
C) vyzvednutí osobně na Odboru školství a mládeže MMB, Dominikánské 
nám. 3 v úřední dny v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin.

 �Mgr. Irena Hudcová: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel. 542 172 181
 � Bc. Yvona Šebestová: sebestova.yvona@brno.cz, tel. 542 172 179.

2. Sběr přihlášek: od 1. 4. do 30. 4.
Sběr žádostí probíhá v tomto termínu v době od 8.00 do 16.00 na 

jednotlivých základních školách.
Školy ve Starém Lískovci letos své termíny sjednotily, probíhat 

budou 13. 4. a 14. 4. 2023.
 � Na ZŠ Bosonožská a ZŠ Labská oba dny od 14.00 do 18.00.
 � Na ZŠ Elišky Přemyslovny dne 13. 4. 2023 od 13.00 do 17.00 a 14. 4. 2023 
od 13.00 do 16.30.
Zápis dětí z Ukrajiny na místních školách proběhne 1. 6. 2023.
Informujte se na adrese: http://zapisdozs.brno.cz o počtech volných 

míst na ZŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí svého dítěte.

3. Přijímací řízení do 30 dní od zápisu
Po celou dobu řízení můžete na výše uvedených webových stránkách 

sledovat průběh přijímacího řízení svého dítěte. Sami takto můžete 
aktivně sledovat, kde je dítě přijato.

Zápis do mateřských škol pro rok 2023/2024 probíhá ve třech fázích. 
Starolískovecký zpravodaj přináší přehled základních termínů a kon‑

taktů na mateřské školy ve Starém Lískovci. Kompletní pokyny k zápisu 
i odkladu školní docházky najdete na webových stránkách https://
zapisdoms.brno.cz/. Tato pravidla platí pro celé Brno.

1. Vydávání přihlášek od 1. 4. do 30. 4.
Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi 

způsoby v období vydávání přihlášek:
A) elektronické vydání přihlášky na adrese zapisdoms.brno.cz ve for‑
mátu pdf, 
B) vyzvednutí v mateřské škole ve dnech stanovených ředitelkami 
jednotlivých škol,
C) osobní vyzvednutí na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, 
Dominikánské nám. 3, v úřední dny pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00.

 �Mgr. Dagmara Hanáková: hanakova.dagmara@brno.cz, tel. 542 17 2179,
 �Mgr. Irena Hudcová: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel. 542 17 2181

2. Příjem vyplněných žádostí 2. a 3. 5.
Sběr přihlášek probíhá v tomto termínu v době od 8.00 do 16.00 na 

jednotlivých mateřských školách. Konkrétní hodiny v rámci tohoto období 
určí ředitelka školy a zveřejní obvyklým způsobem.

Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ. Z důvodu odevzdání 
přihlášky v papírové podobě doporučujeme dostavit se do každé z vámi 
vybraných MŠ osobně.

Bližší informace k zápisu na webových stránkách jednotlivých 
mateřských škol v MČ Brno ‑Starý Lískovec: www.ms.labska.cz, 
www.ms.oderska.czm, www.mskosmonautu.info, www.msbos4.cz, 
www.zspremyslovny.cz

Informujte se na adrese: zapisdoms.brno.cz o počtech volných míst 
na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

Při podání přihlášky i v průběhu správního řízení je odpovědný pra‑
covník mateřské školy oprávněn požadovat rovněž rodný list dítěte, 
občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o trvalém pobytu dítěte 
(pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců).

3. Vyhodnocení přihlášek od 17. 5.
Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí 

(případně nutnosti losování pořadí) vašeho dítěte do MŠ. Odpovědný 
pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů 
na základě údajů uvedených v přihlášce: telefonicky, prostřednictvím 
sms, e ‑mailem, doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

Od 17. května 2023 můžete sledovat průběh přijímacího řízení, 
např. zda se hranice neposunula tak, že bude vaše dítě přijato.

Prosíme, abyste v rámci kolegiality s ostatními rodiči využívali možnosti 
vzít zpět žádost o přijetí v těch mateřských školách, kde se vaše dítě 
umístilo „nad čarou“ a už nyní jste rozhodnuti, že tuto mateřskou školu 
navštěvovat nebude. Prosíme, abyste výše uvedené rozhodnutí učinili 
nejpozději do 25. 5. 2023 a toto rozhodnutí oznámili ředitelkám těch 
mateřských škol, které vaše dítě nebude navštěvovat.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMB

Po vygenerování žádosti o přijetí získáte jedinečný číselný identifi‑
kátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně 
osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

Pokud si žádost vytisknete sami doma, nemusíte školu v první 
fázi (vydávání přihlášek) vůbec kontaktovat. Pokud nemáte přístup 
k internetu a chcete přihlášku získat na školu, sledujte aktuální 
informace na těch školách, kam chcete svoje dítě přihlásit.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:
 – do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku)
 – e ‑mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat 

prostý e‑mail!)
 – poštou
 – osobní podání

Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím 
pozornost svému emailu, který při zápisu uvedete jako svůj e ‑mail 
ke komunikaci.

Spádovost škol – platí pro MŠ i ZŠ
Pokud zákonný zástupce žáka nezvolí jinou školu, chodí žák do 

takzvané spádové školy/mateřské školy. Pro určení spádové školy 
je podle § 36 odst. 5 školského zákona rozhodné místo trvalého 
pobytu dítěte.

Spádovost škol na území statutárního města Brna je stanovena 
obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna. Vyhledat 
spádovou školu podle své adresy si můžete na adrese:

Základní školy: https://zapisdozs.brno.cz/
Mateřské školy: https://zapisdoms.brno.cz/
Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky 

s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.
V případě ukrajinských dětí s vízem o dočasné ochraně je rozho‑

dující místo přihlášení k pobytu na území města Brna.

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ZŠ I MŠ
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Opět bude blokové čištění. Nezapomeňte přeparkovat
S jarem jako vždy přichází čas 

na vyčištění ulic od nánosů 
posypového materiálu a  další 
špíny. Starolískovecký zpravodaj 
v tomto termínu pravidelně přináší 
rozpis termínů blokového čištění 
na kalendářní rok. Sledujte prosím 
sdělení na přenosných dopravních 
značkách, které kvůli průjezdnosti 
dočasně změní možnosti parková‑
ní před vašimi domy.

Při blokovém čištění v městské 
části Brno ‑Starý Lískovec budou 
umisťovány značky B29 (Zákaz 
stání) a také značky IZ 8a (Zóna 
s dopravním omezením) a IZ 8 b 
(Konec zóny s dopravním omeze‑
ním), v souladu s opatřením obec‑
né povahy po projednání návrhu 
projektové dokumentace PČR DI 
podle § 19a Zákona č. 13/1997 Sb. 
Zákon o pozemních komunikacích.

Značka ZÓNA označuje oblast 
(část obce apod.), kde platí výstra‑
ha, zákaz, omezení nebo příkaz vy‑
plývající z příslušných vyobrazení 
značky nebo značek, pokud místní 
úpravou provozu na pozemních 
komunikacích uvnitř oblasti není 
stanoveno jinak.

Dopravní omezení týkající se 
jen určitých vozidel, doby apod. se 
vyznačuje ve spodní části značek 
vhodným nápisem nebo symbo‑
lem (v našem případě je zde uve‑
dena ulice, datum a čas).

Značky jsou umístěny dle pro‑
jektu dopravního značení (blo‑
kového čištění), který naleznete 
na webových stránkách Starého 
Lískovce, případně je do projektu 
dopravního značení možno na‑
hlédnout na Odboru všeobecném 
ÚMČ Brno ‑Starý Lískovec, Oder‑
ská 4, 625 00 Brno, dveře č. 216 
nebo č. 223, vždy v úřední dny, 
v pondělí a ve středu v rozmezí od 
7.45‑11.00 a 12.00–17.00.

Informace o  termínech blo‑
kového čištění jsou pravidelně 
zveřejňovány na úřední desce, ve 
Starolískoveckém zpravodaji, na 
webových stránkách Starého Lís‑
kovce, popř. v aplikaci Brněnských 
komunikací, a. s. (v této aplikaci 
nelze vyznačit některá parkoviště 
a úseky vozovek)

Rozpis čištění vozovek v kom‑
petenci Brněnských komunika‑
cí, a. s. – čištění jaro proběhne dne 
6. 4. 2023, čištění podzim bude 
včas doplněno na webových 
stránkách a ve Zpravodaji. Čistí 

se pouze základní komunikační 
systém, tzv. ZÁKOS (Labská, Du‑
najská, Kyjevská, ul. Kosmonautů).

Pravidla odtahů při blokovém 
čištění

Rada města Brna dne 27. 2. 2019 
odsouhlasila úpravu schváleného 
postupu při odtazích vozidel při 
blokovém čištění, změna se týká:

 – úhrady odtahů  – tyto úhrady 
zajišťuje pro SMB společnost 
Brněnské komunikace, a.s.

 –  informace o manipulaci s vozi‑
dlem bude umístěna na před‑
mětné vozidlo po vrácení vozi‑
dla na místo odtahu

 –  MP bude při odtazích přítomna 
dle kapacitních možností

 –  služba bude zabezpečena jak 
společností Brněnské komuni‑
kace, a. s., tak prostřednictvím 
subdodavatele
Rada města Brna dne 27. 2. 2019 

rovněž schválila cenu za technic‑
ký úkon, zpětný odtah v místě ve 
výši 1.500, ‑ Kč vč. DPH prováděný 
dle zákona č. 13/1997 Sb., o po‑
zemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů.

Technický úkon znamená, že 
odtahované vozidlo bude nalo‑
ženo na odtahové vozidlo, které 
odjede z místa provádění bloko‑
vého čištění na jiné vhodné místo 
v okolí, počká se na provedení čiš‑
tění (nebo složí toto vozidlo a po 
provedení čištění se vozidlo opět 
naloží a převeze zpět na původní 
místo) a vozidlo se opět složí zpět 
na původní místo.

Blok č. 1: Labská 1–37 vč. parkovišť a ZÁKOS, Mikuláškovo nám. 14, 
15, 16, 17, vč. parkoviště, Mikuláškovo nám. vnitroblok (Mikuláškovo 
nám. 10–13 × Vltavská 2–8) vč. parkoviště před domy 5 a 6, Vltavská 
ZÁKOS vč. zálivů pro parkování vozidel, Vltavská 9–13 vč. parkoviště, 
Vltavská 1–3 vč. parkoviště, Vltavská parkoviště vedle sběrného dvora, 
spojnice Vltavská × Osová, parkoviště Osová nad trolejbusovou točnou.
Blok č. 2: Osová 2–8 vč. vnitrobloku (Osová 2‑8 x Mikuláškovo nám. 
1‑4) vč. zálivů pro parkování a parkoviště, Dunajská 1–5, 7–15, 17–25, 
27–35, 37–45 vč. jednosměrných spojnic, parkovišť u těchto bloků 
a ZÁKOSu, Karpatská 1–9 vč. parkovišť.
Blok č. 3: U Hřiště vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště pod U Hři‑
ště č. 9, U Hřiště ZÁKOS, Valašská vč. parkovišť, U pošty vč. parkovišť, 
Bosonožská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, včetně záso‑
bovací komunikace k MŠ Bosonožská, Kyjevská vč. parkovišť a ZÁKOS.
Blok č. 4: Oderská 12–1 vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, 
Oderská × Dunajská spojnice ulic, Sevastopolská vč. zálivů pro parko‑
vání vozidel a parkoviště, ul. Kosmonautů parkoviště, odstavné plochy 
a příjezdy k domům č. 17 a 19, Irkutská vč. zálivů pro parkování vozidel 
a parkovišť a komunikace ke Mlýnu.
Blok č. 5: Ul. Kroupova obě komunikace, Jemelkova pouze parkovi‑
ště, Krymská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště, Kurská vč. 
parkovišť, Malešovská, Malostranská, Martina Ševčíka, Šoustalova.
Blok č. 6: U penzionu parkoviště, Hermannova, Svah, Příčky vč. 
parkoviště, Čermákova vč. parkovišť v sídlišti, Máchalova, Pšikalova, 
Točná i za dálnicí D1, Klobásova slepá odbočka, Kosmonautů vč. zálivů 
pro parkování vozidel.
ZÁKOS: Místní komunikace ZÁKOS (uvedeny v jednotlivých blocích), 
Akademická vč. parkoviště, Bítešská, Elišky Přemyslovny, Jemelkova, 
Jihlavská, Klobásova, Netroufalky, Osová, komunikace na Ostopovice.

Blok 
č. 1

Blok 
č. 2

Blok 
č. 3

Blok 
č. 4

Blok 
č. 5

Blok 
č. 6

ZÁKOS

blokové čištění 
po zimním období

18. 4. 19. 4. 20. 4. 21. 4. 24. 4. 25.4. po zimě provádí 
Bkom

blokové čištění 
včetně chemické 
likvidace plevele

16. 6. 19. 6. 21. 6. 26. 6. 27. 6. 28. 6. 29. 6.  noční  
z 
29. 6.  na 30. 6.

blokové čištění před 
zimní údržbou

16. 10. 17. 10. 18. 10. 19. 10. 20. 10. 23. 10. 5. 10.  noční  
z 5. 10.  na 6. 10. 

Blokové čištění bude provedeno vždy v časovém rozmezí 9.00–17.30. Parkoviště Akademická 
budou čištěna v rámci nočního čištění ZÁKOSu. Nové parkoviště nad tunelem se zatím nečistí.

Poplatek za psy je třeba zaplatit do konce března
Místní poplatek ze psů je splatný do konce března, 

proto nezapomeňte na jeho úhradu. Poplatek se 
liší podle počtů psů v domácnosti i podle toho, jestli 
psa chováte v rodinném domě nebo v bytě.

Sazba poplatku činí 200 korun u osob starších 65 let, 
ať už bydlíte v rodinných nebo bytových domech. Pro 
ostatní držitele psů činí sazba 400 korun v rodinných 
domech a 1500 korun v bytových domech. Za dru‑
hého a dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 procent.

U osob, jejichž jediným zdrojem příjmů je důchod 
vyplácený podle zákona o důchodovém pojištění, činí 
sazba poplatku u prvního psa 200 korun, druhý a další 
pes je zpoplatněn částkou 2250 korun v bytových 
domech a 600 korun v rodinných domech.

Zcela osvobozeni od poplatků jsou držitelé průkazu 
ZTP nebo ZTP/P a jeden rok nemusí platit ti, kteří si psa 
převzali z útulku. Poplatek můžete zaplatit v hotovosti 

na pokladně ÚMČ Brno ‑Starý Lískovec, Oderská 4, 
nebo převodem na účet 19‑19022621/0100, variabilní 
symbol (VS) je číslo známky vašeho psa. Upozorňuje‑
me, že ani letos nebudeme zasílat složenky.

Pokud jste si psa pořídili nově, máte na jeho přihláše‑
ní 15 dnů. Je potřeba přijít osobně na úřad městské části 
s občanským průkazem, případně i s potvrzením, že 
pobíráte důchod. Po přihlášení psa dostanete evidenční 
známku a na pokladně vám bude vyměřen poplatek.

Pokud pes uhyne, v takovém případě musí držitel 
psa na úřadu vrátit známku a případný přeplatek 
mu bude vrácen. Zanedbat povinnosti se v tomto 
případě nevyplácí, majiteli může být vystavena pokuta 
a nedoplatky může městská část exekučně vymáhat. 
Bližší informace získáte na finančním odboru, tel. 
547 139 204, u Bc. Martiny Vajbarové.

Finanční odbor ÚMČ Starý Lískovec
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Ze zápisníku místostarosty
(Dokončení ze str. 1)

Jedná se především o výstavbu v Bosono‑
hách, Novém Lískovci, Bohunicích, na Červe‑
ném kopci a na předmětné Západní bráně. Ni‑
kdy taková komplexní studie nevznikla. Vznikly 
pouze dílčí studie, které však nezohledňovaly 
veškerou budoucí výstavbu. To je však z našeho 
pohledu velmi nedostatečné.

Naše obavy, že se v budoucnu stane ulice 
Jihlavská naprosto neprůjezdnou, zatím nikdo 
nerozptýlil i s ohledem na to, že by ve vyjme‑
novaných lokalitách měly vzniknout stovky 
nových bytů.

Co se týče naší Západní brány, od samého 
počátku jsme požadovali, aby veškerá doprava 
byla vedena pouze z ulice Jihlavská a v žádném 
případě nezasahovala do ulice U Penzionu 
a Osová. Ulice U Penzionu je kapacitně nedosta‑
tečná a ústí do ulice Osová, kde se v dopravních 
špičkách tvoří kolony. Problém s dopravou zde 
vytvořil i nově postavený obchod Lidl. Měla by 
zde v budoucnu vzniknout světelná křižovatka, 
ovšem kdy k tomu dojde nikdo neví.

Důrazně bych zde chtěl uvést, že nikdy nikdo 
na naše připomínky nebral zřetel. Nikoho to 
nezajímalo, a dokonce při jednom jednání na 
KAM zazněla památná věta: „Kdybychom měli 
čekat na infrastrukturu, tak to třicet let nic ne‑
postavíme“. Jinými slovy zaznělo, že nejdříve 
všechno postavme a až pak následně řešme 
vzniklé problémy.

Myslel jsem si, že v dnešní době jsme už ně‑
kde jinde, ale bohužel tomu tak není. Staví se 
stále stejným způsobem. Developer potřebuje 
rychle postavit a rychle prodat a ostatní okolo 
ho nezajímá. Město Brno se to snaží sice zmírnit 
různými plánovacími smlouvami, ale ty jsou 
stejně nevymahatelné. Nikdo nevěnoval našim 
připomínkám pozornost, a tak na Západní bráně 
jeden developer svou dopravu vyúsťuje do ulice 
Osová a druhý kompletně do ulice U Penzionu. 
Zatím se nestaví a naší snahou je věc zvrátit, ale 
v tomto případě, jako v mnohých dalších, jsme 
malí páni. Podporu města Brna necítím žádnou.

Zpráva, která se v posledních dnech obje‑
vila v médiích, že jeden z developerů začne 
začátkem příštího roku s výstavbou, je velmi 
zavádějící. Jedná se maximálně tak o dobrou 
reklamu než o skutečnost. Společnost má sice 
pravomocné uzemní rozhodnutí, ne však sta‑
vební povolení. O to nemá do dnešního dne ani 
zažádáno. A kdo se pohybuje v oboru, vydání 
stavebního povolení na tak velkou stavbu není 
otázkou měsíců. Nehledě ke skutečnosti, že 
v současné době se nové developerské projekty 
příliš nezahajují, a to z ekonomických důvodů. 
Ceny stavebních materiálů a stavebních prací 
jsou velmi vysoké a na druhé straně je málo 
těch, kteří by si novou nemovitost mohli do‑
volit. O dostupnosti hypotečních úvěrů pro 
obyčejného pracujícího člověk zde nemá cenu 
ani psát. Doba pro takto mohutné projekty není 
zkrátka vhodná. Snad v budoucnu…

Mám ještě jednu věc, o které bych chtěl na‑
psat pár slov. Od současné opozice čím dál 
častěji slýcháme, že nejste radnicí dostatečně 
informováni o připravovaných stavbách, že 
nemáte možnost se k připravovaným akcím 
vyjádřit. Zásadně s tímto tvrzením nesouhlasím. 
Je laciné a naprosto nepravdivé. Na stránkách 
Starolískoveckého zpravodaje jsem se já i pan 
starosta snažil podat vám co nejvěrnější infor‑
mace o všech akcích, zvláště těch stavebních, 
které v naší městské části probíhaly a probíhají. 
U větších akcí volíme formu veřejného pro‑
jednání. Každý, kdo má zájem, se má možnost 
kdykoli na cokoli zeptat. Nemáme žádný zájem 
na tom cokoli tajit nebo skrývat.

Každý, kdo má zájem, se k potřebným infor‑
macím dostane. Vím o případech, kdy si lidé stě‑
žují na nedostatek informací. Když jim sdělím, 
že informace byly obsahem Starolískoveckého 
zpravodaje, řeknou krátce, že ten nečtou. Jak 

jinak informace o dění ve Starém Lískovci lidem 
sdělit? Nevím. Navíc rozpočet je napjatý a těžko 
hledáme peníze i na nezbytné projekty. Platit v 
takové situaci nového zaměstnance, který by 
měl na starosti média a komunikaci s veřejností, 
nedává ekonomicky smysl.

A ještě jedna malá poznámka. Mám pocit, 
že členové současné opozice se o dění v naší 
městské části začali zajímat až poté, co byli 
v komunálních volbách zvoleni. Do té doby 
o nich nebylo ani slyšet. Nikdy jsem je neviděl 
na žádném zasedání zastupitelstva, kde mohli 
nejjednodušším způsobem klást otázky samo‑
správným orgánům obce, zajímat se o dění atd. 
Kritizovat se dá kdykoli cokoli, s realizací kon‑
krétního projektu je to však horší.

Přeji vám, milí spoluobčané, krásné jarní 
dny, pohodu, hodně sluníčka a co nejvíce op‑
timismu.

Váš místostarosta Jiří Dvořáček
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Ostatky se po třech letech slavily v plném rozsahu
Přípravy Starolískoveckých 

ostatků 2023 začaly hned po 
novém roce. Místní Orli a dobro‑
volní hasiči se několikrát sešli na 
koordinačním jednání, kde celou 
akci plánovali. Ostatky se letos po 
třech kovidových letech poprvé 
konaly v plném rozsahu.

V sobotu 18. února v 9.15 hodin 
vyšel tradiční průvod masek i s hu‑
debníky do ulic Starého Lískovce, 
kde obcházel plánované zastávky. 
Ty byly vybrané v 10 rodinných do‑
mech tak, aby celý průvod obešel 
alespoň část staré zástavby. Na 
každé zastávce čekalo na všech‑
ny účastníky bohaté občerstvení 
typické pro ostatky a také trocha 
hudby a tance s maškarami. Maš‑
karní průvod skončil ve 13 hodin.

V odpoledních sobotních hodi‑
nách se začal chystat sál sokolovny 
pro večerní akci. V 19.30 bylo vše 
připraveno. Při prvních taktech 
kapely HIGHFOUR pod vedením 
Jiřího Marka se návštěvníci nesmě‑
le odhodlávali k prvním tanečním 
krokům, ale s postupujícím veče‑

rem byl taneční parket stále plnější.
V průběhu večera vystoupil ta‑

neční soubor dětí s country před‑
tančením. Děti skvěle předvedly 4 
tance: Rovnou, Okoř, Zlatokop Tom 
a Zuzana s choreografií paní Zuzky 
Jaňurové. Za svůj výkon sklidily 
velký potlesk.

Během večera byla také vyhod‑
nocena nejhezčí maska, a to „čert 
a čertice“ v podání Martina a Eliš‑
ky. V závěru večera byla rozdána 
bohatá tombola s hlavní cenou – 
ovečkou z Farmy Horní Štěpánov. 
Večer skončil dvě hodiny po půl‑

noci, kdy se návštěvníci odebrali 
do svých domovů.

V neděli ve 14 hodin navázal 
Dětský maškarní karneval. Byli 
jsme zvědaví, kolik dětí s rodiči 
karneval navštíví. Již před čtrnác‑
tou hodinou začali přicházet první 
návštěvníci a počet příchozích dětí 
a rodičů stále narůstal. Děti se ba‑
vily a tančily za hudebního dopro‑
vodu DJ Honzy, celé odpoled ne 
moderovala královna Martina.

Děti plnily čtyři úkoly a po jejich 
splnění dostaly malou odměnu, 
včetně výborných jablíček ze Sadů 

Starý Lískovec. Odpoledne opět 
vystoupil taneční soubor dětí se 
svým vystoupením a opět měli 
naši malí tanečníci velký úspěch. 
Na závěr odpoledne byla i pro děti 
připravena bohatá tombola, ze 
které měli všichni účastníci velkou 
radost.

Starolískovecké ostatky, a to jak 
dopolední průvod masek, tak i ve‑
černí zábava, a také dětský maš‑
karní karneval byly úspěšné akce – 
o tom svědčily spokojené tváře 
dospělých i dětských návštěvníků.

Na závěr je třeba poděkovat 
všem, kteří pro nás tento krásný 
zážitek ve Starém Lískovci připra‑
vili, zejména pořadatelům akce: 
Orelské jednotě ze Starého Lís‑
kovce a SDH Starý Lískovec, MČ 
Starý Lískovec za finanční podporu 
a všem sponzorům, zvláště České 
průmyslové zdravotní pojišťovně 
a Sadům Starý Lískovec.

Josef Jaňura, 
strarosta Orla Starý Lískovec

Karel Maršálek, 
starosta SDH Starý Lískovec

Ukliďme konečně konečnou! 
Jubilejní 10. ročník celorepublikové akce Ukliďme Česko se koná v již 

tradičním termínu na začátku dubna. Starý Lískovec u toho rozhodně 
nesmí chybět – dobrovolnická akce se rozběhne v sobotu 1. dubna v 9.00 
ráno. Sraz dobrovolníků je na zastávce Starý Lískovec, smyčka. Rukavice 
a pytle na odpad budou k dispozici. Letos bude pro dobrovolníky při‑
praveno drobné občerstvení a malé poděkování za pomoc při úklidu.

Cílem dobrovolnické akce Ukliďme svět, ukliďme Česko je zbavit měs‑
ta, vesnice, přírodu a krajinu volně odhozených odpadků a nepořádku. 
Akce se snaží zlikvidovat i černé skládky odpadů, upozornit na tuto 
problematiku a přispět tím k prevenci jejich vzniku.

Loňský zájem o dobrovolnické úklidy byl opravdu rekordní. Ty loni na 
jaře proběhly na více jak 4 000 lokalitách a podařilo se při nich odstranit 
z přírody, měst a obcí na 1 800 tun odpadů.

K těmto číslům přispěli i dobrovolníci v našem Starém Lískovci. 
Někteří z nich jsou již ostřílení borci z předchozích ročníků, ale přivítali 
jsme i nováčky. Úklid formou Pytlomatů se v minulých letech osvědčil.

Letos se ale konečně sejdeme v rámci této akce osobně, a to na 
tramvajové zastávce Starý Lískovec, smyčka (ul. Jemelkova) neboli na 
konečné šaliny. Budou se uklízet plochy mezi smyčkou a rozvodnou. 
Pojďme společně toto místo uklidit.

Zapojte se i Vy obyvatelé Starého Lískovce a ukažte nepořádníkům, 
že Vám není lhostejné, v jakém prostředí žijete. Proto zveme i ty, kteří se 
této akce zatím neúčastnili: přijďte mezi nás a rozšiřte naše řady. Uvidíte, 
že při práci zažijete i legraci a dobrou náladu.

Podrobnější informace a registraci dobrovolníků naleznete na webu 
akce: www.uklidmecesko.cz. Facebook: www.facebook.com/Uklidme‑
Cesko. Informace k našemu úklidu a registrace dobrovolníků: https://
www.uklidmecesko.cz/zapojitse/dobrovolnik/?idEvent=36666 a také 
na Facebooku: https://fb.me/e/41FJ6O7Yg

Lucie Honzová, odbor všeobecný, ÚMČ Starý Lískovec
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Školní parlament připravil 
dětem karneval

Střípky z lyžařského kurzu

V MŠ Labská se děti poučily 
o kyberbezpečnosti

Prvňáčci představují 
školu veřejnosti

Pro letošní rok si školní parla‑
ment dal za cíl uspořádat akci 

pro mladší děti naší školy. Nakonec 
padla volba na uspořádání školní‑
ho karnevalu s diskotékou pro celý 
1. stupeň. Na přípravě celé akce 
parlamentáři pracovali od ledna, 
kdy se postupně na jednotlivých 
schůzkách domlouvalo datum, 
místo a náplň akce, soutěže, ceny, 
občerstvení. Poté vyráběli plakát 
a pozvánky do třídy. Parlamen‑
táři vymysleli karnevalu i soutěž 
o nejlepší dezert, tzv. MISS MLSKU.

Všechny přípravy vyvrcholily 
v pátek 24. 2. 2023, kdy v dopo‑
ledních vyučovacích hodinách 
parlamentáři obsadili cvičnou 
kuchyňku, kde připravovali občers‑
tvení, ostatní pak chystali výzdobu. 

V průběhu karnevalu pomáhali 
s  organizací, vybírali vstupné, 
doplňovali občerstvení, chystali 
soutěže a rovněž jako odborná po‑
rota vybírali TEN NEJLEPŠÍ DEZERT 
ze všech výrobků od dětí a jejich 
maminek či babiček, což tedy zrov‑
na lehká úloha nebyla, neboť se 
nám do soutěže přihlásilo na 45 
laskominek sladkých či slaných. 
A samozřejmě po skončení akce 
parlamentáře ještě čekal náročný 
úklid. Akci podobného rozsahu 
chystali parlamentáři poprvé, ale 
sami ji hodnotí jako zdařilou – a to 
i díky maskám, které byly s takto 
stráveným odpolednem navýsost 
spokojené.

Klára Bořutová, ZŠ Bosonožská

Připravit, ale hlavně realizovat 
lyžařský výcvikový kurz je 

poměrně náročná práce. Letos se 
nám sešlo skoro 50 žáků od 6. po 
9. třídu. Někteří byli na kurzu s naší 
školou již popáté, jiní zažili pobyty 
na horách pouze s rodiči, další stáli 
na lyžích poprvé v životě. Lyža‑
ři, snowboardisté, rádoby borci, 
princezny, frajeři, víly, mimoni. Ti 
všichni se musí srovnat s novou 
a pro řadu z nich náročnou situací.

Zaprvé musí celý den vyvíjet 
nebývalou fyzickou aktivitu, takže 
v kombinaci s malým objemem 
spánku není divu, že je bolí údy, 
objeví se někdy i malá vůle jít na 
svah. Musím však konstatovat, že 
posledně jmenovaný důsledek se 
letos objevil asi pouze jedenkrát. 
Všichni chtěli jezdit, nejvíce asi 
malá skupinka úplných začáteč‑
nic, kterým jsme familiárně říkali 
Hvězdičky.

Ve čtvrtek odpoledne jsme do‑
jezdili v kašovité hmotě z umělého 
sněhu, bez závažnějších zranění 
a pokroky v dovednostech u všech 
byly zřejmé. Kurz však rozhodně 
není jen o dovednostech na sněhu. 
Vedle sociálních kompetencí, kdy 
spolu musí sdílet pokoj nemluvná 
introvertka s extrovertkou nebo 
se do soutěžních skupin dosta‑
nou osoby, co neumí prohrávat, 
s totálními salámisty, by měli do‑
držovat pro některé dosud patrně 
nepoznaná pravidla – dobrý den, 
děkuji, prosím, potřebuji…

Přesto se letos podařilo vedou‑
cí kurzu vytvořit z žáků poměrně 

kompaktní skupinu, se kterou ne‑
byly výraznější problémy. Večery 
jsme trávili při společných aktivi‑
tách a nebyly tak vidět znuděné 
a otrávené obličeje, dokonce se 
někteří žáci zapojili aktivně do 
tvorby soutěží i večerního pro‑
gramu. Večer probíhalo bodování 
pokojů. Procvičili si také další do‑
vednosti – napsat šikovně žádost 
vedoucí dne (= paní ředitelce) 
o to, aby byli vybráni jako služba 
dne: „Chtěli bychom Vás požádat 
o službu na další den. Ptáte se na 
důvody? Mezi naše přednosti pa‑
tří rychlost, krása, pilnost a pře‑
devším spolehlivost. Naši službu 
budeme vést stejně dobře jako 
vy naši školu. Můžeme zaručit, že 
ranní probuzení ostatních bude 
šetrné a klidné, a zároveň u toho 
všeho budeme vypadat stejně 
krásně jako vy každý den. Také 
přejeme všechno nejlepší k svátku, 
hlavně to zdravíčko! J. S a D. B.“ 
Bohužel, ráno jsem je nemohla 
vzbudit a záhy se ukázalo, že D. B. 
má teplotu 39 °C…

Určitě bych našla i další pozitiva, 
která z mého pohledu přinesl kurz 
všem zúčastněným. Paní zástupky‑
ně děkovala v týdenním plánu prá‑
ce vedoucí kurzu i  instruktorům 
a je to na místě – odpovědnost je 
veliká a jsme si toho vědomi, zá‑
roveň umíme být shovívaví třeba 
k slzičkám náctiletých (a že jich le‑
tos bylo) a chtěli jsme jim umožnit, 
aby prožili týden, na který budou 
vzpomínat.

Lenka Špačková, ZŠ Bosonožská

V pondělí 13. února 2023 nás 
ve školce navštívili dobrovolní 

lektoři ze společnosti Kyndryl. Byli 
jsme součástí pilotního projektu 
Kyberbezpečnost – workshop pro 
děti předškolního věku. Firma Kyn‑
dryl spolupracuje dlouhodobě již 
se základními školami, středními 
školami i univerzitami a workshop 
Kyberbezpečnost již řadu let pre‑
zentuje na různých akcích, dokon‑
ce za něj získala i ocenění. Naše 
školka měla tu čest stát se prvními 
účastníky tohoto projektu cílené‑
ho pro předškoláky. Náplní pro‑

gramu bylo odlehčenou formou 
vysvětlit dětem, na co si dávat na 
internetu pozor, získat reálnější 
pohled na internetový svět a jeho 
skryté hrozby. Téma bylo pro děti 
velice zajímavé i aktuální. Forma 
workshopu byla zvolena pohád‑
kovou formou, a děti tak mohly 
obsahu dobře porozumět. Všem se 
to moc líbilo a jako ocenění si kaž‑
dý účastník odnesl domů diplom.
Za MŠ Labská K. Weiserová, učitelka

Za společnost Kyndryl 
Kateřina Moťková, University 

Relations Project Manager

I naši nejmenší žáci se postupně 
zapojují do prezentace naší školy 

na veřejnosti. Nejprve předvedli 
7. února naši prvňáčci svým rodi‑
čům, sourozencům, prarodičům 
a dalším nejbližším co za první 
půlrok ve školních lavicích zvládli. 
Škola pro rodičovskou veřejnost 
a také pro rodiče dětí, které přijdou 
do naší školy k zápisu do 1. třídy, 
zorganizovala ukázkové hodiny 
v prvních třídách. A tak všichni sle‑
dovali jejich čtenářské dovednos‑
ti, matematické znalosti, aktivitu 
v hodině, vyjadřovací schopnosti, 
radost z úspěchu a pochvaly paní 
učitelky. Prvňáčci byli v pozdním 
odpoledni právem hrdí na to, jak 
se jim všechno povedlo a jakou 

radost svým nejbližším udělali.
V polovině února pak po velké 

přestávce přivítali ve škole před‑
školáky z MŠ Bosonožská a MŠ 
Kosmonautů, aby jim při párové 
práci pomáhali s rozličnými zá‑
bavnými úkoly, které předškoláčci 
velmi dobře zvládali. Ukázali jim, 
jak to v takové první třídě chodí 
v běžných hodinách. Předškoláčci 
tak díky nim absolvovali nanečisto 
svou vůbec první vyučovací ho‑
dinu v první třídě základní školy. 
S mnohými se určitě setkáme u zá‑
pisu, který proběhne 13. a 14. dub‑
na od 14 do 18 hodin.

Danuše. Kotolanová, 
ZŠ Bosonožská
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Poznávejte Brno autenticky i industriálně 

Ukliďme Starý Lískovec!
Letos to bude už potřetí, co uspořádáme v Lískovci úklidovou akci pod 

hlavičkou Pirátů. Poprvé jsme uklízeli na hranici s Bohunicemi v okolí ulice 
Osová. Podruhé jsme prošli okolo fotbalového hřiště, dále podél psího 
výběru a zpátky přes Kyjevskou k DONu. Letos na nás čeká opět nová lo‑
kalita – podél říčky Leskavy. Sraz si dáme v sobotu 1. 4. v 10 hodin na ulici 
U Leskavy pod rodinnými domky. Pro všechny účastníky budeme mít malou 
odměnu v podobě semínek bylinek, pro děti pak blikačky a odrazky na 
kola. Více podrobností k události najdete na facebooku Piráti Starý Lískovec.

A teď něco málo k celé akci. Věděli jste, že první český ročník úklidové 
akce proběhl už v roce 2014 po vzoru světového hnutí Let’s do it!, kdy 
přilákal první desítky tisíce nadšenců? Od té doby každoročně vyrazí 
dobrovolníci do přírody a vyčistí ji od nepořádku. Dokonce od roku 2018 
jsou na pořadu úklidy dva ‑ jarní a podzimní. Mimo to, že je akce důležitá 
pro pocit propojení s místem, kde žijeme, je to i zábava. Někdy se dají 
nalézt skutečné kuriozity. Posledně jsme našli například rádio, klávesu 
enter nebo třeba šíp. Slyšeli jsme ovšem i o nalezení invalidního vozíku, 
který po drobné opravě našel druhý život a sloužil dál.

Na všechny zájemce a zájemkyně se budeme těšit! Uděláme si to tady 
zase o trochu hezčí.

Vaši zastupitelé Vendula Svobodová 
a Martin Novák, Piráti Starý Lískovec

* * *

Otevřená radnice
Často se nás ptáte na plánované stavební projekty a investice v naší 

MČ a také na projekty, které jsou již započaté. Tzn., že občané mají zájem 
dozvědět se, co se plánuje, jak to bude vypadat, jak se to dotkne života 
obyvatel, jaká bude návaznost na stávající zástavbu, apod. Jedná se 
např. o projekty hřišť na Dunajské, projekt výstavby bytů Západní brána, 
bývalé sídlo radnice na Klobásově, parkovací dům na Jemelkově apod. 
Podobně tomu bylo i u projektu tunelu k FN Brno. Z něj následně vy‑
plynuly problémy s dopravní obslužností pro naše obyvatele, kterým 
šlo předejít již před realizací stavby. Na tomto místě jsme o tom chtěli 
napsat podrobněji, ovšem vzhledem k obavám, že by nám nemusel 
být náš názor otištěn, nerozepisujeme se více. Náš názor najdete na 
našem FB @stanbrnostaryliskovec nebo webu www.stanstaryliskovec.
cz Je to bohužel důsledek dlouhodobě špatné komunikace vedení MČ 
s občany. Stále zde kolují u různých staveb různé dohady a u některých 
projektů se cíleně čeká s reakcí MČ až podle ohlasů na neoficiálním FB 

profilu MČ, který řídí starosta. Tento profil je uzavřený a starosta určuje, 
koho přijme, takže ne každý může vyjádřit svůj názor. Oficiální FB profil 
MČ tedy stále chybí, přestože se na náš dotaz pan starosta vyjádřil, že 
není žádný problém jej zřídit. Stejně tak chybí kvalitní webové stránky. 
Naším cílem je mj. otevřená radnice, tedy zlepšení informovanosti ve‑
řejnosti a její zapojení do diskuze. Od voleb, které rozhodly o tom, že 
naši MČ bude reprezentovat už páté volební období opět stejné vedení, 
uplynulo pět měsíců. Během této doby, kdy máme možnost pracovat ve 
výborech a komisích, jsme zjistili, že bohužel zatím nelze očekávat změ‑
nu v přístupu k občanům tak, aby měli možnost seznámit se se záměry 
a projekty v předstihu a měli možnost se k nim vyjádřit. Jako opoziční 
zastupitelé se snažíme vynaložit maximální úsilí v získávání informací, 
o které bychom se s Vámi chtěli podělit, ale není to snadné. Koalice se 
nám snaží naši práci co nejvíce ztěžovat.

Simona Ondroušková, Jiří Nak, zastupitelé STAN.

* * *

Vážení občané Starého Lískovce, jak jistě víte, redakční rada Starolís‑
koveckého zpravodaje se dala usilovně do práce na zkvalitnění obsahu 
našeho měsíčníku. Celkem máme za sebou již 5 setkání, kdy se nám 
podařilo předložit radě MČ náměty na nové rubriky jako např. anketa, 
rozhovor s osobností naší MČ, spolupráce s MP Brno nebo střípky za‑
jímavostí z úřadu. Rada náš návrh schválila a postupně tak budete ve 
Zpravodaji nacházet novinky. Tou první bude SUDOKU, kterou naleznete 
již v tomto čísle.

Moc děkujeme jejímu autorovi. Dále pracujeme na návrzích nové 
grafiky, kterou brzy opět předložíme k projednání radě MČ. Jsme rádi, 
že v redakční radě spolupracujeme týmově a nikdo z přítomných si 
to takříkajíc nepřichází „odsedět“. Budeme Vás postupně seznamovat 
s dalšími plány, které vás ještě více zapojí do dění v naší MČ.

Rádi bychom vás krátce informovali také o fungování finančního vý‑
boru. V aktuálním volebním období se výbor sešel dvakrát. Na prvním 
jednání jsme detailně projednali návrh rozpočtu na rok 2023, který 
jsme doporučili zastupitelstvu ke schválení. Na druhém setkání jsme se 
zabývali jednotlivými rozpočtovými opatřeními, které se týkaly např. pře‑
sunu financí na opravu objektů veřejného prostranství, změn transferů 
s městem, aj. Na jednáních probíhá nad jednotlivými body konstruktivní 
diskuze a spolupráce se všemi členy je výborná.

Jiří Filip, předseda Redakční rady a Michaela Ambrožová,
předsedkyně Finančního výboru, zastupitelé MČ za ODS

Od dubna startuje nová sezóna 
autentických prohlídek měs‑

ta s průvodci, organizovaná TIC 
BRNO. I letos se díky nim podíváte 
na brněnské výstaviště, které slaví 
95 let od svého vzniku. Tři komen‑
tované prohlídky budou věnovány 
150. výročí Besedního domu. Další 
témata přinesou velkou dávku ar‑
chitektury ‑ ať již secesi v centru 
i mimo něj, Wiesnerovské Pisárky, 
nebo Černá Pole s návštěvou dře‑
věného domku Beranových. Mezi 
další oblíbené trasy patří například 
Muraly v brněnském Bronxu, Rom‑
ské Brno nebo Kuriozity a vnady 
města brněnského.

Druhá tematická linka prochá‑
zek s průvodci sleduje industriální 
vzestupy a pády brněnských prů‑
myslníků v rámci projektu Brno 
INdustrial. Nově můžete vyrazit 
poznávat Energetické srdce města 
Brna, nechybí ale ani další oblí‑
bená témata a vyhlídkové jízdy. 
V průběhu roku milovníky indus‑
triální historie čeká také řada od‑
borných přednášek. Každý měsíc 
se tak můžete těšit na nové infor‑
mace a zajímavosti. Více najdete 
na www.autenticke ‑prohlidky ‑brno.cz 
a www.brnoindustrial.cz.

Hana Novosadová, TIC Brno

NÁZORY ZASTUPITELŮ
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pondělí–pátek 7.30–17.30
sobota–neděle zavřeno

Lékárna ve Starém Lískovci

Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,33 Kč)
Minimální prodejní cena za posledních 30 dní 799 Kč.

• kombinace glukosaminu,  
chondroitinu, MSM, hyaluronátu  
sodného, kolagenu typu II a vitaminu C

• vitamin C přispívá ke správné tvorbě kolagenu  
pro normální funkci kostí a chrupavek

Dr.Max 
Complex 6 
Aktiv, 180 tbl. 

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

• účinné analgetikum s protizánětlivým účinkem
• snadno rozpustné růžové měkké tobolky s tekutou účinnou látkou
• při bolesti hlavy a migréně, bolesti zubů, zad, svalů a menstruační bolesti
• pro dospělé a dospívající od 12 let (od 40 kg tělesné hmotnosti)

Ibalgin® 
Rapidcaps 
400 mg 
měkké tobolky, 30 tob.

Při nákupu Ibalgin® Rapidcaps 
400 mg měkké tobolky, 30 tob., 
získáte pouzdro na blistr, za 0,01 Kč.

Běžná cena 799 Kč

599  Kč Běžná cena 169 Kč

129  Kč

Pečlivě čtěte příbalovou informaci.  
Léčivý přípravek s účinnou látkou suchý  
extrakt z břečťanových listů k vnitřnímu užití.
Minimální prodejní cena za posledních 30 dní 159 Kč.

• pro léčbu  
produktivního kašle

• pomáhá uvolnit hlen  
a usnadňuje vykašlávání

• rostlinný léčivý přípravek

Hedemax  
sirup 
120 ml 

-200 Kč
s Kartou výhod

-40 Kč
s Kartou výhod -30 Kč

s Kartou výhod

Běžná cena 159 Kč

129  Kč

Nabídka platí pro držitele Karty výhod Dr.Max v kamenných lékárnách Dr.Max od 1. do 31. 3. 2023 nebo do vyprodání zásob. Výhodné nabídky také na e-shopu www.drmax.cz.

Liskovec-02-2023-190x140mm.indd   1 13/02/2023   15:01

DPMB zavádí nový typ jízdného
Od 1. března letošního roku 

dochází ke změně cen jízdné‑
ho v IDS JMK. V mimobrněnských 
zónách dochází ke zvýšení cen 
jízdného v průměru o 15–20 %. 
Zvýšení se netýká brněnských 
městských zón 100+101. V těch 
zůstávají ceny jízdného beze změ‑
ny a cestující mohou nově využít 
jízdenku na 8 cest.

Změna ceny jízdného v  mi‑
mobrněnských zónách

Jízdenky dle nového tarifu jsou 
k dostání v jízdenkových automa‑
tech, ve vozidlech DPMB, v po‑
kladnách Kordis a v regionálních 
autobusech od 1. března 2023.

Pokud budou chtít cestující vy‑
užít jednorázové jízdenky a před‑
platní jízdenky přenosné, které 
koupili ještě před změnou ceny 
jízdného, musí je označit nejpoz‑
ději do půlnoci 7. 3. 2023. Poté 
budou platit až do konce doby 
své platnosti.

Naopak nevyužité jednorázové 
jízdenky bude možné vyměnit od 

1. 5. 2023 do 31. 7. 2023 na sta‑
novených místech za nové, a to 
s případným doplatkem do ceny 
dle nového tarifu. Vyměňují se jen 
nepoužité, nepoškozené jednorá‑
zové jízdenky IDS JMK, které ne‑
byly nikde (ani z rubu) označeny, 
a jízdenky univerzální (i částečně 
využité).

Cestující mohou nadále mimo 
zóny 100 + 101 využít univerzální 

jízdenku s 24 poli, u které se cena 
mění na 180 Kč (zlevněná 90 Kč).

V Brně se cena jednorázových 
ani předplatních jízdenek nemění

Ceny jízdného v zónách 100 + 
101 (město Brno) zůstávají stej‑
né. Nejvýraznější změnou v těch‑
to zónách tak bude vydání nové 
jízdenky na 8 cest, která nahradí 
dosavadní jízdenku se 24 poli 
(mimo městské zóny jízdenka se 

24 poli zůstává v platnosti, mění 
se jen její cena viz výše). Ozna‑
čení jednoho políčka na nové jíz‑
dence znamená zakoupení jedné 
cesty v zónách 100 + 101 v délce 
45 minut. Cestující tuto jízdenku 
pořídí za 156 korun. Postup při 
výměně jednorázových jízdenek 
distribuovaných a prodávaných 
prostřednictvím DPMB

Nevyužité jednorázové jízdenky 
bude možné vyměnit s případným 
doplatkem za jízdenky dle nového 
tarifu. Výměna bude probíhat od 
1. 5. 2023–31. 7. 2023 na adrese No‑
vobranská 18 u vyhrazené prodejní 
přepážky v přízemí. Výměna bude 
možná v pracovní dny od 7.00 do 
18.00. Po uplynutí této doby ne‑
bude možné jízdenku vyměnit. 
V případě, že univerzální jízden‑
ka bude využita pouze částečně, 
pro případnou výměnu se použije 
hodnota odpovídající nevyužité 
části jízdenky. Finanční náhrada za 
nevyužité jízdenky se neposkytuje.

DPMB
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Inzerce
 � SERVIS a OPRAVA NOTEBOOKŮ a POČÍTAČŮ. Diagnostika ZDARMA! 
Vyzvednutí u Vás. Rozumné ceny, rychle a spolehlivě, 25 let praxe. 
Bednář, Tel.: 608 880 107.
 � 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.
 �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
 �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
 � Přepisy videokazet na USB, DVD. Tel. 604 422 892.
 � SERVIS A MONTÁŽ ŽALUZIÍ A SÍTÍ. Doprava za 1 Kč! Žaluzie, rolety, 
sítě. T: 607 558 230, www.zaluzie ‑kubon.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
 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skříňky a pracovní desky 
na míru. Vrba 603438707.
 � 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, Miloslav Církva, tel. 602 861 402.
 �Hledáme byt ke koupi v této lokalitě. Může být i původní stav. Máme 
hotovost. Tel. 735 031 037.
 � Vyměním SB 2+1 v hezké části Černovic za SB 2kk nebo 2+1 ve St. 
Lískovci. Tel.: 776 364 133.
 � Koupím garáž ve Starém Lískovci. Jsem soukromá osoba. Platba 
ihned. Tel. 775 816 564.

Setkání s občany na téma

Probační a mediační služba
kdo jsme, co děláme

a s čím Vám můžeme pomoci

úterý 28. března 2023 ve 13 hodin
Areál Staré radnice v Brně

vstup z ulice Mečová 5
602 00 Brno-město

Představíme Vám naši práci ve Vašem městě
Co jsou to obecně prospěšné práce – komu přináší prospěch, kde a jak se realizují.

Co znamená, když jste podmíněně odsouzení a dostanete dohled probačního úředníka.
Spolupráce s klienty při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Spolupráce s obětí trestné činnosti.
Spolupráce s dětmi pod a nad 15 let.

Co je to mediace?

Můžete se těšit na setkání s námi a na informace
o činnosti Probační a mediační služby.

Akce je pořádaná ve spolupráci s Magistrátem města Brna.

STAROLÍSKOVECKÝ ZPRAVODAJ • Vydává Statutární město Brno, MČ Starý Lískovec, Oderská 4 • 10–12 vydání ročně • IČO 4499278509 • Tel.: 547 139 211 • Regist‑
rováno pod číslem MK ČR E12 092 • Editor: Zuzana Šrámková • Den vydání 3. 3. 2023 • Datum uzávěrky dalšího čísla: 20. 3. 2023 • Datum vydání dalšího čísla: 7. 4. 2023 
• Příspěvky zasílejte na e‑mail: noviny@staryliskovec.cz • Redakce si vyhra zuje právo příspěvky krátit a jinak upravovat • Určeno obyvatelům MČ Brno‑Starý Lískovec • 
Zdarma • Náklad 6 300 ks • Tisk a inzerce: Tomáš Psota, tel.: 774 458 060, e‑mail: inzerce@zpravodajebrno.cz

Nová rubrika – SUDOKU
Ve Starolískoveckém zpravodaji budete od tohoto čísla nacházet 

novou rubriku pro zpříjemnění volného času – sudoku. Úlohy při‑
pravuje přeborník na sudoku Jan Novotný, který žije ve Starém Lískovci. 
Jan Novotný je mnohonásobným reprezentantem ČR na mistrovství 
světa v řešení sudoku. V letech 2008 a 2009 získal titul mistra republiky. 
Je také držitelem řady medailí z týmové soutěže na MS včetně dvou 
zlatých (2008, 2022) a autorem a pořadatelem několika desítek soutěží 
pro dospělé a mládež.

Za úlohy, které Starolískoveckému zpravodaji daroval, mu děkujeme.
Správné řešení najdete na webových stránkách městské části v rubrice 

Starolískovecký zpravodaj. (red)

UZÁVĚRKY STAROLÍSKOVECKÉHO ZPRAVODAJE

Připravujete zajímavou akci, nebo nábor do kroužků pro děti? 
Potkalo vás něco zajímavého? Máte povedené fotky z dění ve Sta‑

rém Lískovci, tvoříte zajímavá dílka s dětmi, vyrážíte na výlety do pří‑
rody nebo se chcete podělit o zajímavé zážitky z Brna? Budeme rádi 
za příspěvky. Můžete je posílat na adresu noviny@staryliskovec.cz

Duben 2023 / uzávěrka 20. 3. 2023 / datum vydání 7. 4. 2023
Květen 2023 / uzávěrka 24. 4. 2023 / datum vydání 3. 5. 2023
Červen 2023 / uzávěrka 22. 5. 2023 / datum vydání 2. 6. 2023

Termíny uzávěrek najdete také na webu městské části, stejně jako 
zásady vydávání, podle kterých zpravodaj vzniká. 

 (red)
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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

www.plicedomu.cz

CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?

tel.: 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
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Zeleň střechám!
Šance pro Brno!

Využijte podpory města Brna a nechte vaši 
střechy zezelenat! Bude se nám všem lépe dýchat. 

Zelené střechy pomáhají: 

•  zadržovat srážkovou vodu
•  chránit hydroizolaci 
•  regulovat teplotu
•  snižovat množství prachu

V mnoha případech dotace pokryje 
až 100 % nákladů.

724 583 955www.greentop.cz
info@greentop.c
z

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

drobných součástek. Práce na zkrácený pracovní úvazek dle 
dohody, jednosměnný provoz, věk naprosto nerozhoduje. 
Práce v malém, příjemném kolektivu stabilní firmy.  Místo 
výkonu práce: Kaštanová 34, Brno (u MAKRA směr Tuřany).

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

Vnitřní žaluzie
Rolety DEN a NOC 
Plisé žaluzie
Zastínění lodžie
Sítě proti hmyzu

tel: 605 374 881
www.domove.cz

ŽALUZIE - PLISÉ - ROLETYŽALUZIE - PLISÉ - ROLETY  AGZ INSTAL
Voda, topení, odpady
Instalatérské práce 

Opravy drobné i větší.
Zavolejte, přijedu, 

opravím.

Tel. 737 737 881
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Při financování vozu Arteon Shooting Brake úvěrem od Volkswagen Finanancial Services získáte servis na 5 let / 60 000 km (co nastane dříve). Cenové zvýhodnění se 
vztahuje na vybrané skladové vozy a může se lišit podle jejich dostupnosti. Reálná výše zvýhodnění může být v individuálních případech i vyšší, než je doporučeno 
výrobcem. Zvýhodnění se může vázat na využití značkového úvěru, výkup Vašeho současného vozu na protiúčet apod. Při značkovém financování navíc servis 
vozu na 5 let. Nabídka platí do vyprodání zásob. Všechny uvedené částky jsou vč. DPH.Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Arteon Shooting Brake: 
1,2−9,6 l / 100 km, 15 kWh / 100 km, 26−216 g/km. Fotografie je pouze ilustrativní a vyobrazený model může obsahovat prvky příplatkové výbavy. Více o uvedené 
nabídce se dozvíte na webu volkswagen.cz.

Arteon Shooting Brake
Ihned k odběru

Cenové zvýhodnění 
až 160 000 Kč
a Servis na 5 let

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

ROS, a.s. 
Poříčí 3, 639 00 Brno, tel. +420 530 501 111, www.rosauto.cz, e-mail: rosauto@rosauto.cz

 husaliskovec


