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Volby do zastupitelstev obcí 
a občané jiných států EU

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

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

Právo volit mohou však ob‑
čané jiných členských států EU 

realizovat pouze tehdy, pokud 
jsou zapsáni do dodatku stálého 
seznamu voličů.

Žádost o zápis do dodatku stá‑
lého seznamu voličů je možno 
podat do 3. října 2018 do 16.00 
hod. na Úřadě městské části Brno‑
‑Starý Lískovec u osob pověřených 
činností při volbách – p. Bušovová, 
Bc. Novosádová, Mgr. Prátová. Při 
podání žádosti je kromě jména 
a příjmení třeba prokázat dosažení 
věkové hranice a předložit doklady 
o státním občanství jiného státu 
EU, a o trvalém/přechodném by‑
dlišti v MČ Brno ‑Starý Lískovec.

Bc. Eva Novosádová

Starý Lískovec kvete. Podpořte ho i do budoucna
Vážení spoluobčané, byť je to 

k nevíře a jen doklad toho, jak 
čas rychle letí, blíží se konec další‑
ho volebního období. Nemá smysl 
vám předkládat dlouhé stránky 
o tom, co vše se stihlo vybudovat, 
opravit a zlepšit. Jsme přesvědče‑
ni, že práce za námi je vidět pro 
každého, kdo ji vidět chce a rád 
žije ve Starém Lískovci. O tom, co 
všechno se realizovalo či je ve fázi 
realizace nebo přímo ve finální fázi 
přípravy jsme informovali pravi‑
delně. A bez vytáček také o tom, co 
se zatím nedaří, kde jsou překážky 
a na čem máme v plánu i nadále 
zodpovědně pracovat, pokud zno‑
vu dostaneme důvěru Vás, našich 
voličů.

Opravdu krátce se vrátíme k zá‑
sadním věcem, které se podařily – 
myslíme si, že naše městská část 
má za ty roky opravdu unikátní 

síť hřišť jak pro děti, tak i pro do‑
spělé, která nemá moc srovnání 
s jinými částmi města Brna. Teď 
se buduje další, určené přímo pro 
ty nejmenší ve vnitrobloku na ul. 
Krymská a Bosonožská. Mezi stáli‑
ce s velkou oblíbeností se zařadilo 
i hřiště „Sluníčka“, kdy přímo z rad‑
nice jsme svědky toho, jak je stále 
plné spokojených dětí. Velkým 

úspěchem byla rekonstrukce, či 
spíše vybudování nového hřiště 
v rámci ZŠ Bosonožská, které je 
v odpoledních hodinách zpřístup‑
něno i široké veřejnosti, což byl náš 
záměr a podařil se. Byla by velká 
škoda nechat hřiště po ukončení 
školního dne nevyužité. Pokračo‑
valo se v investicích do škol a ško‑
lek – sociální zařízení a kuchyně 
prošly výrazným obměnami. Vel‑
kou akcí, která se pomalu rozjíždí 
je renovace domovního bloku na 
ul. Dunajská 37–45, kdy proběh‑
ne kompletní zateplení a zasklení 
lodžií, a ve finále je tolik potřebná 
první etapa rekonstrukce kontej‑
nerových stání. Toto vše postupně 
zlepšuje kvalitu a komfort živo‑
ta v městské části jak v běžném 
životě, tak ve volném čase – při 
aktivním odpočinku, který každý 
z nás v náročné době potřebuje. 
Je toho samozřejmě mnohem více, 
co se podařilo zrealizovat a vybu‑
dovat, ale jak už jsme napsali výše, 
nechceme popisovat několik stran 
Zpravodaje.

Vážení obyvatelé Starého Lís‑

kovce, bylo pro nás velkou ctí 
a  náplní vést v  uplynulém vo‑
lebním období radnici naší milé 
městské části. Všem děkujeme za 
spolupráci, za náměty ke zlepše‑
ní, a i za připomínky, které k naší 
práci máte – tyto jsou vždy cestou 
jak komunikovat, najít konsenzus 
a řešení. Za pár týdnů budete volit 
nové vedení radnice a přejeme 
vám, abyste volbu vedli dle své‑
ho nejlepšího vědomí a svědomí 
a hlavně tak, aby to bylo ve pro‑
spěch naší krásné městské části.

Váš starosta Vladan Krásný
a místostarosta Jiří Dvořáček

Milí spoluobčané, v posledních týdnech se na nás obracíte 
s žádostmi o vyřízení osobních dokladů ‑ občanských a řidič‑

ských průkazů a cestovních pasů s tím, že jste se z médií dověděli, 
že od července je možné tyto doklady vyřídit na jakémkoliv úřadu 
s rozšířenou působností. Tato novinka však neplatí pro statutární 
města, kterým Brno je. O nové osobní doklady je tak třeba stále 
žádat na pracovištích Magistrátu města Brna – v případě občan‑
ských průkazů a pasů na Husově 5, řidičské průkazy pak vydává 
pracoviště Odboru dopravněsprávních činností na Kounicově 67. 
Děkujeme za pochopení

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

1. Volby do zastupitelstva města Brna a do zastupitelstva městské 
části Brno-Starý Lískovec a I. kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu 
České republiky se uskuteční ve dnech 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 
hod. a 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hod.

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

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

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

ve volebním okrsku č. 22004
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Hermannova; Klobásova; Kroupova 2‑40; Malešovská; Malostranská; 
Martina Ševčíka; Příčky; Pšikalova; Točná; ulice Kosmonautů 11–15    
   
ve volebním okrsku č. 22005
volební místnost:  ZŠ Bosonožská 9
ulice: Jemelkova 1–8, 10–18 sudá; Karpatská; Kroupova 42–108; U Hřiště 
1, 7, 2–22 sudá; ulice Kosmonautů 2, 17–23; Valašská

ve volebním okrsku č. 22006              
volební místnost:  ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská 1–11; Sevastopolská 

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

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

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

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

ve volebním okrsku č. 22011
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 2–45; Labská 31–37; U Hřiště 15, 17 

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

2. Případné II. kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se 
uskuteční ve dnech:
pátek 12. října 2018 od 14.00 do 22.00 hod. a
sobotu 13. října 2018 od 8.00 do 14.00 hod.

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

4. Právo volit v městské části Brno ‑Starý Lískovec do 1/3 Senátu Parla-
mentu České republiky má státní občan České republiky, který alespoň 
ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

5. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb 
do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR hlasovací lístky. Do 
doručovacích obálek budou vloženy hlasovací lístky jak pro volby do 
zastupitelstva města Brna, zastupitelstva městské části Brno ‑Starý 
Lískovec, tak i pro volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR. Ve dnech voleb 
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

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

7. Při volbách do zastupitelstev obcí není možné hlasovat na vo-
ličský průkaz.

8. Při volbách do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky může volič, 
který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, 
požádat Úřad městské části Brno ‑Starý Lískovec o voličský průkaz, a to na 
základě písemné žádosti opatřené ověřeným podpisem voliče, jež bude 
doručena nejpozději 28. září 2018 (pátek). Žádost může být zaslána 
i v elektronické podobě prostřednictvím vlastní datové schránky voliče 
do stejného termínu. Volič může o voličský průkaz požádat i osobně 
nejpozději do 16. hod. dne 3. října 2018 (středa).

Na tento voličský průkaz však může volič hlasovat pouze v rámci voleb‑
ního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR vyhlášeny 
a v jehož územním obvodu je volič zároveň přihlášen k trvalému pobytu. 
Volební obvod č. 59 tvoří městské části Brno ‑střed, Kohoutovice, Nový 
Lískovec, Starý Lískovec, Bosonohy.

V Brně dne 27. srpna 2018 

    Mgr. Vladan Krásný v. r.
    starosta MČ
    Brno‑Starý Lískovec

Starosta městské části Brno‑Starý Lískovec podle § 29 zákona č.  491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 

jak vyplývá z pozdějších změn oznamuje:
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ANO 2018 STARÝ LÍSKOVEC –JSME TADY  

JE ČAS NA ZMĚNU

www.anobudelip.cz | www.chcemelepsicesko.cz           

www.cssdbrno-staryliskovec.cz                cssdstliskovec@email.cz 

Vážení spoluobčané,
po čtyřech letech opět stojíte před rozhodnutím, komu dát v komunálních 
volbách svůj hlas. Proč volit právě nás? Chceme s Vámi spojit síly a zajistit 
rozvoj Starého Lískovce a spokojenost jeho občanů.
Nenabízíme prázdné předvolební sliby, předkládáme program, který je 
rozumný, vyvážený a splnitelný.

Zajistíme Zajistíme odpovědné a hospodárné nakládání s veřejnými prostředky,
dostatek míst v MŠ, rekonstrukci místního koupaliště a rozšíření relaxač-
ních aktivit v jeho areálu, posílení bezpečnosti zavedením kamerového 
systému, podporu sportovních a kulturních aktivit pro všechny věkové ka-
tegorie, ochranu životního prostředí.

Vážení spoluobčané, přijďte 5. a 6. října k volbám dát svůj hlas kandidátům
za ČSSD. Podpoříte lepší Starý Lískovec!

Mgr. Květuše Doležalová,
lídr ČSSD ve volbách do ZMČ Brno-Starý Lískovec 

NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI SPOLEČNĚ PRO STARÝ LÍSKOVEC
Zajistíme bezpečnost občanů ze Starého Lískovce – necháme zbudovat kruhový objezd na ulici Osová. 

Finančně podpoříme TJ Tatran, aby se mohlo zmodernizovat koupaliště. 
Zajistíme dostupné bydlení pro mladé rodiny novou výstavbou. 

Zrušíme povinné sponzorské dary při přidělování bytů. 
Zafixujeme výši nájemného u obecních bytů. 

Podpoříme dětem a důchodcům veškeré volnočasové aktivity. 
Obnovíme zájezdy pro důchodce. 

Podpoříme stavbu nového kulturního domu. 
Podpoříme drobné a střední podnikatele – vybudováním tržnice pro pěstitele zeleniny. 

Veřejné zakázky zadané ÚMČ Starý Lískovec budou kotrolovat pouze občané a ne úředníci.

www.freepik.com/free-photo/girl-lift-her-hands-to-the-sky-and-feel-freedom_1253903.htmwww.freepik.com/free-photo/girl-lift-her-hands-to-the-sky-and-feel-freedom_1253903.htm

KONEC AROGANCE, POVYŠOVÁNÍ A PŘEDRAŽOVÁNÍ ZAKÁZEK.

Lískovec.qxp_Sestava 1  16.08.18  18:06  Stránka 1
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Petr Hladík
kandidát na primátora

Mgr. Jiří Dvořáček
kandidát na starostu Starého Lískovce

SPOLEČNĚ
PRO LÍSKOVEC
5. a 6. října 2018

VojtěchVašíček
Lídr kandidátky

MORAVSKÉ
ZEMSKÉ
HNUTÍ

Kompletní kandidátka a program: /top09.stary.liskovec
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Žáci z Elišky Přemyslovny 
měli delší prázdniny

Vezměte prvňáčky poprvé do knihovny!

Na podzim se kompostér 
hodí, pořiďte si jej za třetinu

Finále projektu 
Dáme na vás se blíží

Prázdniny za sebou definitivně zavřely dveře a v pondělí 3. září začal 
dětem nový školní rok. Pro prvňáčky to byl významný den plný vel‑

kých změn. V ZŠ Labská a ZŠ Bosonožská je proto přivítali starosta městské 
části Brno ‑Starý Lískovec Vladan Krásný a místostarosta Jiří Dvořáček, 
kteří jim i všem ostatním školákům popřáli mnoho studijních úspěchů.

Žáci ze ZŠ Elišky Přemyslovny měli o týden delší prázdniny a do školních 
lavic usedli kvůli opravám školy až v pondělí 10. září.

Vážení rodiče, jde vaše dítě poprvé do školy? 
Vezměte je také poprvé do knihovny! Letos 

odstartoval už 16. ročník projektu Knihovny Jiří‑
ho Mahena v Brně na podporu čtenářství u dětí 
prvních tříd. Ve dnech od 3. září do 31. října 
probíhá na všech provozech knihovny regist‑
race prvňáčků zdarma.

Slavnostní pasování prvňáčků na rytíře knih 
a čtenáře knihovny se pak bude konat 4. říj‑
na 2018 od 14.00 do 17.00 na pobočce ve vaší 
městské části. Mimo slavnostního pasování 
vás čeká také bohatý doprovodný program. 
Podrobnosti najdete na stránkách knihovny 
www.kjm.cz a v programové brožuře.

Projekt se koná pod záštitou primátora statu‑
tárního města Brna Ing. Petra Vokřála a hejtma‑
na Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka. 
Projekt rovněž podpořily Úřady městských částí, 
kde bude probíhat slavnostní pasování.

Jana Kuncová, mluvčí KJM

Město Brno spolupracuje s městskou společností SAKO a prodává 
občanům dotované kompostéry za třetinovou cenu. Reaguje tak 

na velký zájem o kompostování a chce také předejít vzniku biologicky 
rozložitelného odpadu. O cenově zvýhodněné kompostéry můžete 
požádat na webových stránkách www.resako.cz. K dispozici je 260 kusů 
900litrových kompostérů za cenu 760 korun včetně DPH, 90 kusů 400lit‑
rových kompostérů za cenu 430 korun včetně DPH a 15 kusů 950litrových 
kompostérů za cenu 760 korun včetně DPH.

Aby žadatel kompostér za třetinovou cenu získal, musí splnit násle‑
dující podmínky:
•  je fyzická osoba starší 18 let,
•  musí mít trvalé bydliště na území statutárního města Brna,
•  kompostéry musí být umístěny pouze k objektům (bytový dům, 

rekreační objekt, rodinný dům) na území statutárního města Brna,
•  žadatel nesmí mít nedoplatky v platbě místního poplatku za provoz 

systému sběru a svozu komunálního odpadu,
•  žadatel musí absolvovat školení o kompostování formou e‑learningu 

(viz níže),
•  žadatel má nárok pouze na 1 dotovaný kompostér.

Podrobnější informace a rezervační formulář najdete na stránkách 
www.resako.cz. V případě dotazů volejte tel: 548 138 212, 725 339 536 
nebo pište na email: envicentrum@sako.cz.

Projekt Dáme na vás slaví svůj 
druhý rok a blíží se do finále. 

Brňané si tak mohou sami zvolit, 
který z navržených projektů se zre‑
alizuje z participativního rozpoč‑
tu města Brna. Letošní částka je 
30 milionů korun. „V těchto dnech 
již známe většinu projektů, které pů-
jdou do velkého hlasovacího finále 
a budou se ucházet o kladné hlasy 
Brňanů“, říká Tomáš Koláčný, radní 
města Brna pro oblast participace 
obyvatel.

Které projekty třeba přímo z vaší 
městské části postupují do finá‑
lové hlasování, zjistíte na webo‑
vých stránkách www.damenavas.
cz v Galerii projektů. Sami si tedy 

vyberte, kterému dáte svůj hlas.
Od pondělí 15.  října budou 

všechny finálové projekty ke 
zhlédnutí na Náměstí Svobody 
(od 9. 11. pak bude výstava pře‑
sunuta na Malinovského náměstí). 
V pondělí 22. října v 17.00 pak pro‑
běhne na Nové radnici (Domini‑
kánské nám. 1) Medailové setkání. 
Při tomto setkání mohou občané 
ocenit tři projekty, které pro finá‑
lové hlasování získají výhodnější 
pozici a budou zobrazeny vždy 
na prvních třech místech v hla‑
sovací galerii. Samotné hlasování 
proběhne od 1. do 22. listopadu.

Dáme na vás! 
Kancelář participace
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Hřiště na Bosonožské slouží i veřejnosti
Na konci června 2018 byl slav‑

nostně otevřen sportovní are‑
ál při ZŠ Bosonožská. Škola tím zís‑
kala po více než 30 letech důstojné 
sportoviště, které by mělo sloužit 
nejen školákům, ale i starolísko‑
vecké veřejnosti. Se začátkem škol‑
ního roku jsme hřiště zpřístupnili 
v určených hodinách pro zájemce 
o tenis, volejbal, malou kopanou 
a basketbal, případně další aktivity. 

Pokud chcete na hřišti sportovat, 
můžete je využívat v  pracovní 
dny v době od 16 do 18 hodin. Je 
však nutné kontaktovat správce 
na telefonním čísle 736 535 493 
a případně si předem zamluvit ter‑
mín a požadované sportoviště. 
Podrobné informace najdete na 
informačních tabulích hřiště a na 
webových stránkách školy.

Na podzim počítáme s provo‑

zem do konce října a půjde o zku‑
šební provoz, který ukáže zájem 
veřejnosti a případné další mož‑
nosti, jak využití sportoviště zlepšit.

V souvislosti s využíváním hřiště 
mám však na všechny sportující 
velkou prosbu: respektujte pro‑
sím hodiny určené pro veřejnost. 
Seznamte se s provozním řádem 
školního hřiště, a ten důsledně 
dodržujte. Mimo určenou dobu 

je do areálu školy nepovolaným 
osobám vstup zakázán. A přesto‑
že je informace o zákazu vstupu 
vyvěšena na obou vstupech do 
areálu, stává se, že lidé pravidlo 
nerespektují a vstupují do areálu 
školy, často i se psy. Chceme, aby 
sportoviště zůstalo pěkné a mohlo 
sloužit všem co nejdéle.

Lenka Špačková, ředitelka školy 

Brněnská filmová 16
V termínu 10.–13. října 2018 proběhne 59. ročník mezinárodního 

festivalu krátkých filmů Brněnská 16. Tento rok bude soutěžit celkem 
41 krátkých filmů, které byly vybrány z více než 700 přihlášených snímků. 
Letošní ročník festivalu proběhne na několika různých místech v centru 
Brna, a to prostorech kina na Radnické 4, v Uměleckoprůmyslovém muzeu 
Moravské galerie v Brně a na Tržnici Brno na Zelném trhu. Doprovodný 
program se bude konat i v kafé Praha a Krytu 10‑Z.

Brněnská 16 je jedním z nejstarších filmových festivalů u nás, pořádá 
se bez přerušení již od roku 1960. V soutěži jsou nejvíce zastoupeny filmy 
z Německa (6), čtyři snímky mají tvůrci z Polska. Bojovat budou i autoři 
z Nizozemska, Ruska nebo Belgie. Česká republika je reprezentována dvě‑
ma filmy. O vítězném snímku rozhoduje mezinárodní pětičlenná porota 
v čele s rakouským kurátorem z platformy Sixpackfilm Geraldem Weberem.

KURZY PLÁVÁNÍ PRO DĚTI OD 5 LET

Školní bazén ZŠ LABSKÁ, BRNO - STARÝ LÍSKOVEC

Vždy v ÚTERÝ 16:30 - 17:30 hod a ve  ČTVRTEK 17:00 - 18:00 hod

Ukázková hodina ZDARMA
Cena: 1x týdně 1700,- Kč/pololetí, 2x týdně 2400,-Kč/pololetí

Univerzita Brno Oddíl Plavání http://unbrswim.sweb.cz/

Kontakt: unbrswimming@gmail.com
              604 892 571
              728 840 966

                      ZAČÍNÁME 11. 9. 2018

Hudební škola YAMAHA, U Leskavy 27, nabízí osvědčený systém 
praktického hudebního vzdělávání pro děti i dospělé, jehož 

základem jsou originální, oblíbené „přípravky“ pro nemluvňata, ba‑
tolata a předškoláky. Navštivte 5. a 7. září bezplatné ukázkové lekce: 
Robátka (4 –18 měsíců), První krůčky k hudbě (18 měsíců – 4 roky), 
Rytmické krůčky (4 –6 let). Doba konání, další informace a rezervace 
na webových stránkách www.yamahaskola.cz/brno.

Zápis do oborů Zobcová flétna a  Kytara probíhá ve dnech 
4. a 12. září v 17.00.

Kontakty: www.facebook.com/YamahaBrno, misa@yamahaskola.
cz, mobil: 739 269 821

Hudba je pro nemluvňata, školáky i dospělé
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Seniory potěšilo známé duo Eva a Vašek

Tři staroslískovecké studny 
dostaly nový kabát

Starolískovecká letní noc

Během prázdnin lidé cestují za 
hudbou, navštěvují festivaly 

a různé koncerty pod širým ne‑
bem. Ale tyto výlety jsou pro naše 
klienty příliš složité, proto si zve‑
me umělce, zpěváky a hudebníky 
k nám do domova.

Zkraje července mezi nás zavíta‑
la populární umělecká dvojice Eva 
a Vašek s repertoárem písní, kte‑
ré jsou této generaci tolik blízké. 
Úvodní píseň Bílou orchidej vystří‑
dala směsice písní country, beatu 
a šlágrů; nechyběly také lidovky 
Kolíne, Tři bílé břízy, aj. Po vzpo‑
mínkové polkové sérii následovala 
série valčíkových písní Chodíval 
tuláček do naší vesnice, Kdepak je 
to moje zlaté mládí, atd. Na své si 
přišli i naši klienti, neboť pan Vašek 
se chopil harmoniky a zahrál na 
ni plejádu krásných moravských 

lidových písní, takže klienti měli 
možnost zazpívat si tyto písně bez 
nutné hudební reprodukce.

Fanoušci Evy a Vaška byli s před‑
stavením, které zcela naplnilo je‑
jich umělecká očekávání, nadmíru 

spokojení. Evě a Vaškovi bychom 
tímto chtěli poděkovat za krásné 
umělecké vystoupení a za to, že si 
na nás v době své dovolené udělali 
čas, přijeli a potěšili mnohá srdce.

Ve středu 22. srpna na naši za‑

hradu zavítala Šárka Frantová se 
svým psem Akimem, který před‑
vedl našim klientům agility – sport 
a jiné psí triky. Nejdříve nám Šárka 
představila svého čtyřnohého mi‑
láčka a ze startu si ho mohli naši 
klienti pohladit a uctít psím pa‑
mlskem. Kříženec chodského psa 
a border kolie chodí jednou týdně 
na výcvik do Soběšic. Jinak pilně 
trénuje doma se svou paničkou. 
Ovládá 117 triků, které úspěšně 
předváděl naší společnosti v pří‑
jemném stínu stromů atria našeho 
domova. Šárka se také pochlubila 
tím, že Akim získal ve „Vořiškiádě“ 
v Gbelích na Slovensku 1. místo 
v  tricích za stojku na předních 
nohách, kterou předvedl i našim 
divákům.

Libuše Matějková, Domov pro 
seniory Mikuláškovo nám., Brno

Ve Starém Lískovci máme 
sedm studní. Tři z nich se le‑

tos dočkaly opravy za celkovou 
cenu 363 tisíc korun. Jako nové 
jsou tedy studny v ulici Martina 
Ševčíka 20, U hřiště 10 a v ulici 
Kroupově 82. Všechny studny 
byly demontovány, prohloubeny 
a vystrojeny skružemi. Následovala 
sanace, demontáž stávající čerpací 
technologie a osazení nové ruční 
pumpy s příslušenstvím. Poté jsme 
na každé studni provedli čerpací 
zkoušky, rozbor vody a upravili její 
blízké okolí.

Nového kabátu se do konce lis‑
topadu dočkají i další čtyři studny 
(Kroupova 22, Kroupova 58, Her‑
mannova 10, Klobásova 40). Cena 
za opravu těchto čtyř studní je 
vyčíslena na 484 tisíc korun.

 U některých studní nebylo mož‑
né z důvodu špatně napojené ka‑
nalizace zbudovat odtokový kaná‑
lek. Přes zimu je proto zamkneme, 
aby u nich nevznikalo nebezpečné 
náledí. V budoucnu budeme všech 
sedm starolískoveckých studní 
pravidelně servisovat.

Na začátku srpna proběhla v krásném venkovním areálu DTJ na Klo‑
básově ulici už 2. Starolískovecká letní noc. Akce se uskutečnila ve 

spolupráci Orelské jednoty ze Starého Lískovce a SDH Starý Lískovec. Týden 
před vlastní letní nocí jsme společnými silami poklidili a pečlivě přichystali 
venkovní areál, SDH Bohunice nám velmi pomohl zapůjčením stolů a lavic.

V sobotu 4. srpna v 19.00 hodin se konečně otevřela vrata venkovního 
areálu DTJ pro návštěvníky naší letní noci: při prvních taktech kapely 
KOLOREZ se za velkého horka návštěvníci nesměle odhodlávali k prvním 
tanečním krokům, ale s postupujícím večerem byl taneční parket stále 
plnější. Velkým lákadlem byl také „kouzelný koutek SDH“, kde Michal 
Pospíšil připravoval na grilech různé speciality. A když pak tyto dobroty 
rozvoněly areál, leckterý návštěvník neodolal.

Kapela KOLOREZ, obzvláště pěvecké duo Zuzka Němečková a Jarda 
Dolník, se nezapomenutelně zapsala do vzpomínek všech návštěvníků 
svým výborným hudebním výkonem. Že byla akce úspěšná, o tom svěd‑
čily spokojené tváře všech návštěvníků, i těch zahraničních.

Na závěr se ještě sluší poděkovat všem, kteří pro nás tento krásný 
zážitek ve Starém Lískovci připravili. Zejména Orelské jednotě ze Starého 
Lískovce a SDH Starý Lískovec. Poděkování patří i našim partnerským 
organizacím, a to SDH Bohunice a zvláště zástupcům DTJ Starý Lískovec.

Josef Jaňura, Orel St. Lískovec, Karel Maršálek, SDH St. Lískovec
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Šikovné ruce Papírová dýně

Doba přípravy: 10 minut, doba 
pečení: 20  minut, celkový čas:  
30 minut, 4 porce
Ingredience: 500 g mrkve lou‑
pané a nakrájené na 1 cm silné 
hranolky, 1 polévková lžíce oleje, 
sůl, pepř, 1/2 šálku jemně strouha‑
ného parmezánu, čersvé bylinky

Je to jeden z jednoduchých recep‑
tů na přílohu: tato pečená mrkev je 
však vynikající nejen jako příloha 
k pečenému masu, ale i jako vege‑
tariánská večeře. Má dokonalou 
přirozeně sladkou chuť a pečením 
navíc získává lahodnou vůni.
Vše, co potřebujete k  přípravě 
této dobroty, je nakrájet mrkev 
na hranolky a smíchat je s olejem, 
solí, pepřem a strouhaným par‑
mezánem. Nezapomeňte přidat 
čerstvé bylinky, které dodají kon‑
trast ke sladkoslané chuti. Mrkev 
rozprostřete na plech vyložený pe‑
čicím papírem. Pečte v předehřáté 
troubě na 220 °C. Doba pečení je 
16–20 minut. Mrkev můžete po‑
dávat s tatarkou lehce stříknutou 
limetkou.  Taťana Absolínová

 � JÓGA PROTI STRESU, relaxač‑
ní cvičení, pro všechny věkové 
kategorie, St. Lískovec, ZŠ El. 
Přemyslovny 10, říjen–květen, 
www.joga‑brno.webnode.cz, 
jsancova@ensomail.cz, tel. 775 
608 971, přihlášky předem do 
naplnění kapacity.

 �OPRAVY, ÚPRAVY I PŘEMODE-
LOVÁNÍ ODĚVŮ provádím na 
Vltavské 5. Volejte 737 405 554. 
Termín Vaší návštěvy domluvíme 
ihned.
 � ITEVO, Kamenice 2, BRNO hle-
dá topenáře, instalatéry. Info: 
602 741 259‑60 itevo@itevo.cz.

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

 � SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOO‑
KŮ tel. 608 880 107.

 �Hledám ve St. Lískovci a okolí 
pronájem prostory na salon pro 
psy. Tel.792 429 225.

 �MALBY 14 Kč/m², nátěry dve‑
ří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, 
střech, zábradlí, rýn, fasád, plotů, 
zednické práce, tapetování. 
606 469 316, 547 225 340, www.
maliribrno‑horak.cz, Brno, Lís‑
kovec a okolí. Platba hotově = 
sleva 250 Kč!

 � Pronájem pro oslavy www.
oslavto.cz
 � Strojírenská firma VKV HORÁK 
s.r.o., Vídeňská 142, Brno, hledá 
paní na úklid výrob. prostor. 
Pracovní doba: 13–17 hod., na‑
bízíme 110 Kč/hod. Nástup mož‑
ný ihned. Kontakt: Tomanová, 
543 421 770.

 �Hledám dům se zahradou, opra‑
vy nevadí. T: 739 826 409

 � Koupím udržovaný byt, balk.
výh. T: 732 219 013

 � Chatu/chalupu – hledám! 
T: 604 126 970

 �Opravím počítač/seřídím. 
P.Beller@seznam.cz, 776 187 490
 � Květinářství Anemos na Jemel‑
kové 56, hledá výpomoc na 
rozvoz květin vhodné pro stu‑
denty, ženy na MD, důchodci. 
Vlastní auto podmínkou. Více 
informací na tel. 774 409 360
 � Rodina koupí 3+1 a větší. Tel: 
604 508 585

 � Lékař hledá 2+1. Platím hotově. 
Tel:731 450 094

 � Koupím menší byt (1+kk až 
2+1) v blízkosti FN.  Máme ho‑
tovost. Tel: 739 586 722

 � Vodoinstalatér tel: 602 861 402
 � Pronajmu garáž na ul. Irkutská, 
2500Kč/měsíc. Tel: 606 448 352

Inzerce

Gourmet
Pečené mrkvové 

hranolky s parmezá-
nem

K podzimu patří dýně. Teď jsou 
k mání všude: krásně oranžové, 
žluté, bílé. Já jsem zvolila pro 
letošní dekoraci skandinávskou 
barevnost: černou, šedou a bí‑
lou. Vypadá dobře a hodí se mi 
do bytu. Připravila jsem vám 
šablonu, velikost si můžete 
zvolit při kopírování na kopírce.

Potřebujete:
šablony, čtvrtky přírodního, papíru 
v šedé, černé a bílé barvě 130 g/m², 
nůžky, lepidlo, hnědý pergameno‑
vý papír na pečení, lepicí pistoli, 
tužku

Jak na to: Obkreslete šablonu 
dýně na přírodní papír a vystřihně‑
te na jednu dýni nejméně 9 kusů. 

Pak přeneste šablonu listu na pe‑
čicí papír a vystřihněte tolik listů, 
kolik potřebujete. Přehněte všech‑
ny části dýně na polovinu.
Lepidlem potřete polovinu dýně. 

Vezměte druhou část dýně a při‑
lepte k polepené části. Přehněte 
novou část dýně a na pravé straně 
naneste lepidlo. Přilepte další dýni. 
Tento postup opakujte, dokud ne‑

jsou všechny půlky nalepeny. Při‑
lepte poslední dva povrchy k sobě, 
a tak získáte dýňovou kouli.
Vystřižený list přilepte na dýni po‑
mocí horké pistole. Ustřihněte pás 
papíru na pečení a jeho stočením 
vytvořte stopku dýně a přilepte 
ji. Vaše nová krásná podzimní 
dekorace je připravena. Vypadá 
nádherně, co říkáte? Přeji pěkné 
slunečné podzimní dny.

Taťana Absolínová
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ELEKTROINSTALACE

- kompletní elektroinstalace 
- bytová jádra
- rekonstrukce

email: elektrikar.brno@seznam.cz
tel: 776 700 057

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Získá pro Vás i Vaši rodinu 

finanční odškodnění při 
autonehodě. 

tel. 773 269 603 

www.autocrashinfo.cz 

REKONSTRUKCE 
bytových jader, 

koupelen a topení 

Poradenství, návrh, 
realizace na klíč

+420 513 034 551             +420 704 458 187              info@tzbcentrum.cz

www.tzbcentrum.cz

Nebuď otrok!
S námi máš internet 

bez závazku.

Ne, ne, na rok!
Miláčku, maminka 

dojede jen na oběd, že?

www.netbox.cz/liskovec

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno

Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
dům služeb
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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.: 547 222 056
 mob.: 606 738 758
www.stin.cz jarek.sotek@volny.czTel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

Skvěle vybavené vozy za maximálně výhodné ceny už na vás čekají. Akce 7 dní Peugeot trvá od 17. do 23. září 2018, tedy i o víkendu. Přijďte si pro svůj nový Peugeot.

17.–23. 9.

XXXXXX, spol. s r. o., KONCESIONÁŘ PEUGEOT 
xxxxxx 653, 393 09  Tábor, tel.: xxxxxxxxx – www.xxxxxx.czRM SERVIS s.r.o., Vídeňská 127, Brno www.rmservis.cz

Provádime servis, sporáků, pečících trub, 
varných desek plynových i eleketrickcýh, 

praček, myček, průtokových ohřívačů 
vody, plynových topidel.

www.levnesporaky.cz

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz

provozovna:

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

na spotřebiče: Mora, Gorenje, Karma, Electrolux, Mora-Top, Kvart-cz...

SERVIS DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ 
značek: Mora, Electrolux, Gorenje, Karma, Kvart-cz, Mora-Top

www.ts-dagmar.cz, tel.: 736 727 007

Kurz má 8 lekcí a ples v Boby centru. 
Zahájení: 16. října 2018

Taneční pro dospělé a VŠ

Naučte se tančit!
Taneční škola Dagmar pořádá


