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Abychom vám umožnili 
snadnější plánování 

příspěvků do Starolískovec-
kého zpravodaje, rozvrhla 
redakční rada termíny uzá-
věrek. Cílem redakční rady 
je zapojit do Starolískovec-
kého zpravodaje vás všech-
ny, kteří v naší městské části 
žijete. Plánujete zajímavou 
akci, na kterou chcete po-
zvat své sousedy? Své pří-
spěvky můžete posílat na 
adresu noviny@starylisko-
vec.cz.
Uzávěrka následujícího 
vydání: 2. 9. 2019

Termíny uzávěrek 
zpravodaje

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- závody pro předškoláky koloběžky, trojkolky 
- závody v běhu pro děti   7–10 let   400 m 
- závody v běhu pro děti 11–15 let      1 km 
- závody pro dospělé                            7 km 

online přihláška na www.staryliskovec.cz  (od 1. 9. 2019) 
e-mail přihláška na tomas.okrina@staryliskovec.cz 
na místě v den závodu od 12.00 do 13.00 hodin 
 
 



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Prázdniny 20192

Stavba tramvajové trati do Bohunic odstartuje na podzim

Stavba tramvajové trati, která propojí brněnské městské části 
Starý Lískovec a Bohunice do konce roku 2022, může odstarto-
vat. Primátorka města Brna Markéta Vaňková spolu se zástupci 
města Brna a zástupci zhotovitelů podepsali 26. června na 
Nové radnici smlouvu o dílo.

„Jedná se o jednu z nejvýznam-
nějších dopravních staveb ve 

městě, a to nejen z pohledu obje-
mu zakázky a získané dotace, ale 
i z pohledu přínosu pro obyvatele 
Brna. Podpora fungování městské 
hromadné dopravy v Brně je pro 
nás klíčová,“ řekla k tomu primátor-
ka města Brna Markéta Vaňková.

Náklady stavby tohoto tramva-
jového úseku přesahují 1,4 miliar-
dy korun. Stavba zajistí dostupnost 
oblasti Fakultní nemocnice Brno 
a bohunického Univerzitního kam-
pusu, kam denně cestuje na čty-
řicet tisíc lidí. Pro cestující z Brna 
i blízkého okolí znamená vybu-

dování trati výrazně komfortnější 
cestování, z Hlavního nádraží se 
totiž k Univerzitnímu kampusu do-
stanou linkou číslo 8 za 15 minut.

„Tramvajová doprava je páteř-
ním systémem městské hromadné 
dopravy v Brně. Stavbu považuji 
za velký krok kupředu z hlediska 
komfortu cestujících i vývoje MHD 
ve městě. Její příprava trvala dlou-
hých dvanáct let,“ poznamenal 
generální ředitel Dopravního pod-
niku města Brna Miloš Havránek.

Práce na devět set metrů dlouhé 
trati začnou v podzimních měsí-
cích a odstartují první fází, kdy se 
budou překládat inženýrské sítě 

a jejich přípojky. Pak začne samot-
ná stavba nové tramvajové trati.

„Je pro nás velká čest, že se nám 
podařilo ve veřejné soutěži na tuto 
stavbu uspět. Můžeme slíbit, že 
uděláme maximum pro kvalitní 
dokončení stavby v termínu,“ do-
dal za sdružení dodavatelů Firesta 
a Metrostav Zdeněk Mička, ředitel 
oblastní divize METROSTAV, a. s.

Městu Brnu a brněnskému Do-
pravnímu podniku se na projekt 
podařilo získat rekordní dotaci 
přes miliardu korun z operačního 
programu Doprava. Dotace tak 
pokryje 85 procent nákladů.

Nová trať se od té stávající od-
pojí na dopravním uzlu Osová, 
kde mohou cestující přestoupit 
na další autobusové a trolejbuso-
vé linky. Tunel dlouhý 619 metrů 
pak povede pod Mikuláškovým 
náměstím a vyústí v ulici Netrou-
falky. Na trati mají podle projek-

tu vzniknout dvě nové zastávky: 
Nová Jihlavská a Nemocnice Bo-
hunice. Zastávka Nová Jihlavská 
bude umístěna pod zemí.

V  současnosti musí cestující 
k dopravě do fakultní nemocnice 
a bohunického kampusu využívat 
autobusovou a trolejbusovou do-
pravu a přepravují se linkami 25, 
37, 40, 50, 51, E56, 61, 69, 82, N90 
a regionálními linkami 405, 406.

(red)

Městská část Brno-Starý 
Lískovec připravuje spolu 

s Dopravním podnikem města 
Brna na začátku podzimu veřej-
né setkání, na kterém seznámí 
obyvatele Starého Lískovce 
s harmonogramem stavby 
a omezeními, které kvůli ní 
vzniknou. Termín setkání bude 
uveřejněn v příštím Starolísko-
veckém zpravodaji.
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Starolískovecká letní noc byla upršená. Tančilo se s deštníky

Zažádejte si o výhodnou půjčku z Fondu rozvoje bydlení

Už třetí Starolískovecká letní 
noc se odehrála v  sobotu 

13. července v krásném venkov-
ním areálu DTJ na Klobásově ulici. 
Akci opět pořádali starolískovečtí 
Orli a místní Sdružení dobrovol-
ných hasičů. Protože je příprava 
každé akce vždy náročná, sešli 
jsme se už týden před termínem. 
Chtěli jsme, aby byl areál dobře 
připravený a všichni návštěvníci 
si mohli užít příjemný večer.

Finální příprava areálu pak 
probíhala v sobotu 13. července. 
Zvláště důležité bylo postavit dva 
velké stany, aby byli všichni v pří-
padě deště v suchu a v bezpečí. Už 
dopolední počasí bylo velmi deš-
tivé, takže práce probíhaly složitě 
a trvaly déle, než jsme plánovali. 
Odpoledne byl však areál připra-
vený a naštěstí přestávalo pršet, 
také předpověď počasí na večer 
byla celkem optimistická.

První návštěvníci přicháze-
li v 19.30, kdy Starolískoveckou 
letní noc zahájila svou hudební 
produkcí kapela KOLOREZ. Kolem 
deváté hodiny večer přišla posled-
ní přeháňka. Návštěvníky rozmary 
počasí naštěstí neodradily, někteří 

tančili pod velkými stany, jiní se 
pohybovali po tanečním parketu 
s deštníky.

Jen co Starý Lískovec opustil po-
slední mrak, vytvořila téměř stovka 
příchozích návštěvníků úžasnou 
atmosféru, ke které přispěl i šéf-

-grilovač Michal Pospíšil. Jeho 
dobroty rozvoněly celý areál DTJ 
a většina návštěvníků neodolala 
a dala si něco dobrého. Kapela 
KOLOREZ se opět zapsala svým 
výborným hudebním výkonem 
do srdcí všech, obzvláště pěvecké 
duo Zuzka Santin a Jarda Dolník.

Na závěr se ještě sluší podě-
kovat všem, kteří pro nás tento 
krásný zážitek ve Starém Lískovci 
připravili, zejména pořadatelům 
letní noci Orelské jednotě Starý 
Lískovec a SDH Starý Lískovec. 
Poděkování patří i  našim part-
nerským organizacím, a to SDH 
Bohunice, a také zástupcům DTJ 
Starý Lískovec, která nám tuto akci 
umožnila pořádat.

Josef Jaňura,  
starosta Orel Starý Lískovec

Karel Maršálek,  
starosta SDH Starý Lískovec

Město Brno nabízí vlastníkům nemovitostí 
na území Brna výhodné půjčky s roční 

úrokovou sazbou ve výši 2,48 % na opravu 
a modernizaci bytových a rodinných domů 
a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje 
Bytový odbor brněnského magistrátu dvakrát 
ročně nabídkové řízení.

Nabídkové řízení je zveřejněno na úředních 
deskách města a městských částí a na inter-
netové adrese www.brno.cz (Správa města > 
Magistrát města Brna > Úsek 3. náměstka pri-
mátorky > Bytový odbor > Dokumenty > Fond 
rozvoje bydlení města Brna – zápůjčky), nebo 
na úřadech městských částí, na jejímž území 
se opravovaná nemovitost nachází.

O půjčky poskytované v roce 2020 mohou 
vlastníci nemovitostí žádat ve dvou termínech, 
a to od 1. září 2019 do 15. října 2019 a od 1. pro-
since 2019 do 15. února 2020.  Formuláře jsou 
k dispozici na všech úřadech, kde se žádosti 
podávají, a na výše uvedené internetové adrese.

K zajištění zápůjček z Fondu rozvoje bydlení 
nepožaduje město ručitele. Tyto půjčky jsou 
jištěny zřízením zástavního práva k opravované 
nemovitosti ve prospěch města po dobu splá-
cení. Poskytnutí zápůjček žadatelům schvaluje 
Zastupitelstvo města Brna. O výsledku řízení 
jsou všichni žadatelé písemně vyrozuměni 
prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu 
města Brna. Zápůjčku je možno žádat na více 
účelů v jednom termínu.

Do nabídkového řízení nejsou zařazováni 
žadatelé, kteří již k předmětné nemovitosti zří-
dili zástavní právo nebo jiný obdobný závazek.

Za vyřízení smlouvy žadatel nehradí žád-
ný poplatek. Smlouvu o zápůjčce vyhotoví 
Bytový odbor také zdarma. Peníze čerpají 
žadatelé podle konkrétních účelů na základě 
faktur nebo paragonů, a to po dobu šesti mě-
síců až jednoho roku od data otevření účtu. Po 
uplynutí šesti měsíců od otevření účtu zahájí 
žadatelé splácení formou měsíčních splátek. 
Poplatky za vedení účtu hradí město.

Po úplném splacení zápůjčky připraví měs-
to podklady k provedení výmazu zástavního 
práva v katastru nemovitostí. Bližší informace 
o půjčkách z Fondu rozvoje bydlení mohou 
občané získat na Bytovém odboru brněnského 
magistrátu na Malinovského nám. 3, dveře 
č. 225, nebo na telefonním čísle 542 173 245.

JUDr. Iva Marešová, 
vedoucí bytového odboru MMB

účel zápůjčky lhůta
splatnosti

horní hranice
zápůjčky

oprava střechy – výměna krovu a krytiny, včetně klempířských prvků 5 let 350 tis. Kč/RD
450 tis. Kč/BD

rekonstrukce střechy – v souvislosti s vybudováním nového obytného prostoru nebo s vybudováním 
nové samostatné BJ, včetně klempířských prvků

5 let 350 tis. Kč/RD
450 tis. Kč/BD

výměna plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě 5 let 100 tis. Kč/BJ
měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 30 tis. Kč/BJ
odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 150 tis. Kč/dům
zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč/dům
výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie nebo pavlače 5 let 150 tis. Kč/BJ
zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie a rekonstrukce fasády,  včetně klempířských prvků 5 let 150 tis. Kč/BJ
vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu nebo obnova byt. jádra 5 let 100 tis. Kč/BJ
oprava ZTI, elektroinstalace 5 let 100 tis. Kč/BJ
vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě 
(max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let 500 tis. Kč/BJ

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 100 tis. Kč/dům
ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 5 let 100 tis. Kč/BJ v BD

200 tis. Kč/RD
modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky nebo vybudování nového výtahu 5 let 100 tis. Kč/BJ
vybudování obytného prostoru v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě 8 let 500 tis. Kč/dům
obnova vnitřních dveří a obnova podlah-výměna podlahové krytiny, včetně podkladních vrstev 5 let 150 tis. Kč/BJ
oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby tvořící jednotný funkční celek s objektem 
k bydlení (včetně vchodové a vjezdové brány)

5 let 250 tis. Kč/dům
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O titul Strom roku usiluje 
nádherný platan z Lužánek
Do letošního ročníku ankety Strom roku byl Veřejnou zelení 
města Brna ve spolupráci s Odborem životního prostředí 
Magistrátu města Brna nominován krásný a velkolepý 
platan javorolistý. Příznivci nádherných stromů už vědí, že 
jej najdou v centrální části parku Lužánky nedaleko pítka.

Park Lužánky, ve kterém je no-
minovaný platan nepřehléd-

nutelný, je nejstarším pro veřej-
nost založeným parkem ve střední 
Evropě, jeho vznik se datuje k roku 
1786.

Samotný platan je starý více než 
sto čtyřicet let a může pocházet 
buď z první poloviny 19. století, 
kdy začal být park upravován do 
anglického stylu, nebo je pozůstat-
kem výsadeb v jezuitské zahradě 
či pochází z dob založení parku, 
tehdy ještě ve francouzském sty-
lu. V každém případě jde o jeden 
z  nejdominantnějších stromů 
v Lužánkách, který byl v roce 2015 
byl Odborem životního prostředí 
MMB vyhlášen za památný strom 
a pod kterým našlo stín a odpoči-

nek už mnoho Brňanů. Mezi dva-
náct finalistů letošní ankety Strom 
roku byl platan vybrán z přibližně 
padesáti návrhů.

Pokud milujete krásné stromy, 
podpořte ten brněnský a dejte 
mu na webových stránkách www.
stromroku.cz svůj hlas. Najdete 
ho pojmenovaný jako Památný 
platan v Lužánkách (Kabrňák 
z  parku). Hlasovat můžete až 
do 25. září 2019. Bližší informace 
najdete také na stránkách města 
Brna: https://www.brno.cz/brno-
-aktualne/co -se -deje -v-brne/a/
bude -luzanecky -platan -stromem-
-roku -hlasujte/.

Děkujeme za podporu našeho 
památného platanu.

Monika Navrátilová

Anketu Strom roku pořádá Nadace Partnerství pod záštitou ministra životního prostředí.

Hlasujte pro svůj strom na www.stromroku.cz  do 25. září 2019!

Foto: Marek Olbrzymek

Anketa Strom roku 2019

Partneři Mediální partneři

4

Kabrňák z parku
V srdci nejstaršího veřejného parku ve střední Evropě, kousek 
od kašny, roste památný platan. Možná pamatuje ještě nejstarší 
francouzskou podobu parku, možná je dítětem až brněnského 
továrníka a mecenáše Karla Offermanna, který Lužánkám vtiskl 
dnešní anglický charakter. Každopádně se jedná o dominantu 
celého místa, pod kterým našlo odpočinek a stín již nespočet 
obyvatel moravské metropole. 

Památný 
platan 
v Lužánkách
DRUH: PLATAN JAVOROLISTÝ

STÁŘÍ: 140+ LET

OBEC: BRNO

plakat_A2_Finaliste_SR_2019.indd   4 25.6.2019   15:58:29
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Památník na Strážním vrchu 
připomíná oběti okupace

Památník na Strážním vrchu 
v Novém Lískovci slouží jako 

připomínka obětem okupace, 
odbojářům z řad občanů Nového 
a Starého Lískovce, Bohunic a Ko-
houtovic, především však přísluš-
níkům Rudé armády, kteří padli 
v osvobozovacích bojích těchto 
městských částí Brna v roce 1945.

Koncem května  1945 vydal 
Městský národní výbor Brno naří-
zení, podle kterého měli být všich-
ni padlí exhumováni a převezeni 
do společného hrobu na Ústřední 
hřbitov. Občané Nového Lískovce 
ale chtěli „své“ padlé vojáky po-
chovat u sebe. K tomuto přání se 
připojili se i občané dalších měst-
ských částí – Starého Lískovce, 
Bohunic a Kohoutovic. Návrh byl 
podpořen národním výborem, 
a především velitelem města Brna, 
plukovníkem Sotnikovem.

Již 2. srpna bylo vydáno sta-
vebně – policejní povolení a od 
7. srpna se začalo s brigádnický-
mi pracemi. Exhumaci těl vojáků 
pochovaných na různých místech 
prováděli občané pod dozorem 
čety Sboru dobrovolných hasičů. 
Celkem bylo svezeno na Strážní 

vrch 52 ostatků, které byly uloženy 
do rakví do čestného pohřebiště 
o velikosti 16 × 14 metrů. Nad ně 
pak bylo umístěno do pěti řad 25 
žulových hranolů s  označením 
o hrobech a uvedením 17 jmen 
ztotožněných vojáků (35 se ne-
podařilo určit).

Právě vedle pohřebiště byl umís-
těn památník ve tvaru pyramidy. 
Na jeho zbudování byly použity 
cihly ze zničeného Německého 
domu na dnešním Moravském 
náměstí. Pohřebiště na Strážním 
vrchu bylo jako první v Brně odha-
leno už 20. srpna 1945, památník 
potom slavnostně odhalen 5. květ-
na 1946.

V roce 1957 byla pyramida z ho-
lých cihel obložena žulou a ještě 
byla přidána pamětní deska s 24 
jmény odbojářů z městských částí. 
Ze Starého Lískovce to jsou Josef 
Jemelka, Josef Klobás a Vlastislav 
Kroupa. Autorem návrhu pomní-
ku a pohřebiště je JUDr. Bohumil 
Hochman. Architektem pomníku 
a pohřebiště je Prof. Ing. Arch. An-
tonín Kurial.

Věra Hádlíková Ondrášková
Rostislav Maleňák, zastupitel

Jednoduché těsto, které lze po-
užít s různým ovocem. Koláč 

jsem poprvé ochutnala v Rakous-
ku. Byl tak výtečný, že jsem se roz-
hodla podělit se s vámi o recept. 
Množství ingrediencí je uváděno 
pro koláčovou formu o průměru 
24 cen timetrů.

Těsto: 160 g hladké pšeničné 
mouky, 80 g másla pokojové teplo-
ty, 50 g moučkového cukru, 1 vejce

Krém: 200 ml zakysané smeta-
ny, 3 vejce, 1 balíček vanilkového 
cukru, 3 lžíce cukru krupice, 2 lžíce 
hladké mouky, 500 g meruněk, 
moučkový cukr na zdobení

Mouku, máslo, cukr a vejce rych-
le zpracujte v hladké těsto, zabalte 
do fólie a dejte asi na hodinu do 
ledničky. Koláčovou formu vysy-
pejte moukou. Těsto rozválejte, 
vložte do formy a vytáhněte těsto 
po okrajích. Na několika místech 
těsto propíchněte vidličkou, aby 
se vám při pečení nevzdouvalo. 
Pečte 15 minut při 180° C. Koláč 
vyjměte z  trouby. Zakysanou 
smetanu, vejce, vanilkový cukr, 
cukr krupici a mouku dobře smí-
chejte, krém rozprostřete na ko-
láč. Vypeckované a rozčtvrcené 
meruňky poskládejte na krém ze 
zakysané smetany. Pečte dalších 
35 až 40 minut při 170 °C, až okraje 
koláče dostanou zlatavou barvu. 
Koláč nechejte vychladnout a po-
sypejte moučkovým cukrem. Vaší 
kuchyní se bude šířit vůně vanilky 
a pečených meruněk. Vyzkoušejte!

Taťana Absolínová

Gourmet
Meruňkový koláč

Šikovné ruce
Dekorace z mušlí

Na dovolené u moře velmi ráda 
sbírám mušle zajímavých tva-

rů i barev. Dát je doma do misky mi 
ale připadlo nepraktické kvůli pra-
chu. Při poslední návštěvě IKEA mě 
zaujaly rámečky na obrázky, kde 
motiv můžete umístit do hlubo-
kého rámu. Hned jsem věděla, co 
s tímto rámem a zásobou mušliček 
z dovolené vytvořím. Všechny své 
mušle dám do rámu a budu mít 
pěkný plážový suvenýr.

Co potřebujete: Rám o  roz-
měrech 25 × 25 cm. Prodává se 
v IKEA pod názvem RIBBA a stojí 
129 korun, přibližně 5 až 6 hrstí 
různě velkých mušlí.

Jak na to: Začala jsem zaplňo-
vat rámeček středně velkými muš-
lemi a postupně jsem doplňovala 
mezery i těmi menšími. Na poza-
dí jsem použila zadní stranu listu 
papíru, který byl součástí rámu. 
Byl bílý, a to se mi právě hodilo. 
Zkusmo jsem rám papírem při-
kryla a rám jsem pozvedla, aby 
se mušličky usadily, a navíc jsem 
zkontrolovala, kde všude jsou 
mezery.

Znovu jsem odstranila zadní 
část rámu a přidávala jsem dal-
ší drobné lastury. Zaplnila jsem 
všechny možné mezery a doplnila 
jsem mnohem víc mušlí, než jsem 
si dokázala představit. Znovu jsem 
zkontrolovala pohledovou část, 
abych se ujistila, že jsem vyplnila 
všechen prostor. Chtěla jsem, aby 
se rám naplnil až po okraj, aby byly 
viditelné pouze mušle, a ne bílé 
pozadí. Za necelou půlhodinu 
jsem vytvořila pěknou dekoraci 
do našeho obývacího pokoje.

Taťana Absolínová

Začátek školního roku – pondělí 2. 9. 2019
Podzimní prázdniny – úterý 29. 10 a středa 30. 10. 2019
Vánoční prázdniny – pondělí 23. 12. 2019 včetně do pátku 3. 1. 
2020 včetně
Pololetní prázdniny – pátek 31. 1. 2020
Jarní prázdniny – 17. 2. – 23. 2. 2019
Velikonoční prázdniny – čtvrtek 9. 4. a pátek 10. 4. 2019
Hlavní prázdniny – 1. 7. 2020 včetně do pondělí 31. 8. 2020 včetně

Organizace školního roku 2019/2020
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 �  Nabízím pánské horské kolo zn: "AUTHOR". Cena dle dohody. 
Tel.: 777 725 176.
 � Koupíme byt 2+kk, nebo 2+1 v lokalitě Bohunice, Starý a Nový 
Lískovec. Platba v hotovosti. Tel.: 775 674 544.
 �  Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství, návrh, 
realizace na klíč.
 �  OPRAVY, ÚPRAVY I PŘEMODELOVÁNÍ ODĚVŮ provádím na Vltav-
ské 5. Volejte 737 405 554. Termín Vaší návštěvy domluvíme ihned.
 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka skříňky a pracovní desky 
na míru. Vrba 603 438 707.
 �  Opravím počítač. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
 � SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ. Tel.: 608 880 107.
 �  Žaluzie – výměny, opravy, sítě a dveře proti hmyzu. Hanák 
Tel.: 604 850 396.
 �  Vodoinstalatér. Tel.: 602 861 402.
 �MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350Kč/ks, radiátorů, oken, střech, 
zábradlí, rýn, fasád, plotů, zednické práce, tapetování. 606 469 316, 
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz, Brno, Lískovec a okolí. Platba 
hotově = sleva 250 Kč!
 �  Čištění koberců, čalouněného nábytku a matrací, úklid domácnosti, 
mytí oken, žehlení, objednávky nákupů po telefonu, drobné práce 
v domácnosti, … to vše Vám nabízí rodinná firma A-Z HOSPODYNĚ. 
Zavolejte nám na 792 466 199 - na všem se domluvíme. 
 � PRODEJ/PRONÁJEM GARÁŽE STARÝ LÍSKOVEC. Koupím – případně 
využiji pronájmu garáže ve Starém Lískovci. E-mail: zdenek323@
seznam.cz.
 �  Nabízím k dlouhodobému pronájmu garáž na ul. Kyjevské. Nabídky 
zasílejte prosím na email: garazkyjevska@seznam.cz.

Inzerce

Participace na rozpočtu

Pro nás je důležité, aby radnice byla otevřená lidem a spoluobčané se 
podíleli na jejím chodu. Tímto našim nápadem bychom chtěli docílit 

zvýšení komunikace mezi vámi a radnicí a celkovou sounáležitost s naší 
městskou částí. Zároveň by nám to umožnilo odstranit řadu drobností, 
které lidi v každodenním životě štvou, a zejména tím zlepšit náš život 
ve Starém Lískovci.

Principem tohoto návrhu je, že by radnice vymezila každý rok určitou 
část peněz z rozpočtu a dále byste vy občané přicházeli s nápady a pro-
jekty, kam by se daly tyto peníze za investovat (od malých projektů na 
výsadbu radničních záhonů s květinami, zřízení WI -FI pokrytí, po větší 
projekty, jako je vybudování společného místa na grilování). Samozřejmě 
by projekty měly dané podmínky, na co by se peníze mohly a nemohly 
použít, např.: projekty by měly být v zájmu městské části a jejich občanů, 
nebo by se nemohly použít na financování projektů třetích stran. Na závěr 
by vybraná komise posoudila, jestli projekty splňují dané podmínky, a vy 
občané byste v hlasování sami vybrali, které projekty by se zrealizovaly.

David Růžička, zastupitel za hnutí ANO ve St. Lískovci

(Text neprošel jazykovou korekturou.)

Prostor pro vyjádření názoru 
zastupitelů

www.ekodotace.brno.cz 

www.procistejsibrno.cz 

Zeleň střechám! v Brně
využijte podpory města Brna a nechte vaši střechu

zezelenat! Bude se nám všem lépe dýchat.

můžete získat příspěvek  900 až 1400 korun
na metr čtvereční.

Zelené střechy pomáhají:
 · zadržovat srážkovou vodu
 · regulovat teplotu
 · snižovat množství prachu

více informací na stránkách www.ekodotace.brno.cz
vaši žádost můžete elektronicky podávat od 1. 6. 2019

www.ekodotace.brno.cz 

www.procistejsibrno.cz 

nachytej dešťovku! v Brně
Uspěli jste v Dešťovce? Získejte další dotaci 

na váš projekt od města Brna. 
výše příspěvku dosahuje 50 % výdajů uznaných SFŽP.

Přispějme společně
k efektivnímu hospodaření s vodou!

více informací na stránkách www.ekodotace.brno.cz
vaši žádost můžete elektronicky podávat od 1. 6. 2019



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.czPrázdniny 2019 7

NOVÝ PEUGEOT 508 SW
WHAT DRIVES YOU? 

Výrazná přední maska, ostře řezané rysy, nejmodernější technologie i asistenční systémy, aktivně řízený podvozek i praktický zavazadelník, to je nový Peugeot 508 SW. Přijďte vyzkoušet na vlastní kůži.

Spotřeba a emise CO2 modelu 508 SW v kombinovaném provozu 3,7–5,5 l/100 km, 98–125 g/km. * Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté záruky a následně ze servisní 
smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km. Foto je pouze ilustrativní.

INOVATIVNÍ PEUGEOT i-Cockpit®

INFRAČERVENÁ KAMERA S NOČNÍM VIDĚNÍM

BEZRÁMOVÉ DVEŘE

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
MUDr. Hana Petrovská

Ordinační doba: Po 9–14
 Út  13–18
 St  13–18 (MUDr. Hložková)
 Čt 8–14
 Pá 8–13
Oblá 49, Brno-Nový Lískovec Tel.: 547 222 779, 728 073 643

 
 

Přijímáme

nové
pacientky

        www.realspektrum.cz
Volejte zdarma 800 800 099

Bezpečně a rychle
prodáme váš byt 

nebo rodinný dům

Chci prodat 

za nejlepší  

cenu

UNITED BAKERIES a.s., 
provozovna Brno, Bohunická 24

PŘIJME DO SVÉHO KOLEKTIVU:
– Pekaře – specialisty (vyučení)
– Pekařské výrobní dělníky 
– Zámečníka – údržbáře (vyučení v oboru)

NABÍZÍME: práci ve stabilní prosperující společnosti, 
5 týdnů dovolené, finanční motivační bonusy, straven-
ky s příspěvkem zaměstnavatele, zvýhodněný prodej 
pečiva z vlastní produkce, možnost kariérního růstu.

Životopisy prosím zasílejte na e-mail: 
dana.pitorova@ubcz.cz, tel. 543 535 231
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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

www.stofcom.cz
Tel. 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
dům služeb

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

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

STAVEBNÍ SERVIS 
v městských částech Nový Lískovec, Starý 
Lískovec, Bohunice, Kohoutovice a Jundrov

TRADIČNÍ BRNĚNSKÁ ŘEMESLNÁ FIRMA  

-	Kompletní	rekonstrukce	bytů
- Zednické práce
-	Malířské	a	natěračské	práce
-	Opravy	teras	či	balkonů
-	Nátěry	fasád
-	Obkladačské	a	dlaždičské	práce
- Bourací práce
 * do 12 m2

www.stanislavmarcell.cz
774 878 141

dekorační
stěrka zdarma*

při	rekonstrukci
celého bytu

POTREFENÁ HUSA VÁS ZVE NA PRAVIDELNÉ 
GASTRONOMICKÉ AKCE

Nově u nás 
můžete sledovat


