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Při psaní tohoto článku jsem 
si uvědomil, že téměř každý 

svůj příspěvek začínám poněkud 
poeticky. Ani dnes při pohledu 
z okna tomu nebude jinak. Na‑
stal podzimní čas, a  to se vším 
všudy. Počasí je vrtkavé a začínají 
se objevovat první ranní mrazíky. 
Není to vždy příjemné, protože 
ráno opouštíme své domovy teple 
oblečeni a odpoledne se vracíme 
s kabátem přehozeným přes ruku. 
Jednu věc mám ale na podzimu 
rád, a to jsou ty nádherné barvy. 
Listí na stromech se mění a zele‑
nou střídá pestrá paleta všemož‑
ných barev. Je to krásné a příroda 
nás asi nechává se naposledy 
pokochat krásnými barvami před 
příchodem bezbarvé a smutné 
zimy. Je to věčný koloběh života. 
Co se jednou narodí, musí zemřít, 
všechno má svůj počátek a také 
svůj konec. Ale na jaře se můžeme 
opět těšit na nové zrození všeho, 
co nás obklopuje a co nám dělá 
život příjemnější. Omlouvám se 
za malé snění, výhled z okna mé 
kanceláře mě přivedl na tyto my‑
šlenky.

Ale nyní bych se rád vrátil opět 
k práci, jejímž úkolem je dělat život 
v naší městské části radostnější 
a příjemnější. Samospráva měst‑
ské části Brno ‑Starý Lískovec se 
rozhodla pro instalaci kamerového 
systému do obecních bytových 
domů. Důvodem je zvýšení bez‑
pečí nájemníků a také ochrana 
majetku v těchto domech. V kaž‑
dém obecním domě budou umís‑
těny čtyři kamery, které budou 
monitorovat prostory vestibulu, 
výtahu a suterénu. Dodávka a in‑
stalace kamerového systému musí 
samozřejmě vyhovovat obecnému 
nařízení o ochraně osobních úda‑
jů – GDPR (celý název předpisu je 
Nařízení Evropského parlamen‑
tu a  Rady EU 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzic‑

kých osob v souvislosti 
se zpracováním osob‑
ních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů). 
V  řádném výběrovém 
řízení se dodavatelem 
tohoto kamerového 
systému stala brněnská 
firma Beta Control, s. r. o. Úkolem 
dodavatele je také zajištění správ‑
né implementace kamerových 
systémů dle obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů – GDPR. 
Práce s instalací kamer již byly za‑
počaty. V tu chvíli se také objevilo 
několik negativních reakcí a obav 
z toho, že radnice chce své obča‑
ny v obecních bytových domech 
sledovat a podobně. Použita byla 
i jiná slova. Chtěl bych vás všechny 
ubezpečit, že tomu tak skutečně 
není a nebude. Musíme splnit veš‑
keré podmínky obecného nařízení 
GDPR a v žádném případě se ne‑
jedná o narušení vašeho soukro‑
mí. Monitorovány budou pouze 

a jen společné prostory 
domů, nikoli vašich bytů. 
Kamerové záznamy bu‑
dou použity výhradně 
při řešení případných 
incidentů. Zkušenosti 
z  jiných domů, kde již 
byl kamerový systém 

instalován, hovoří o  výrazném 
snížení kriminality, ubývá případů 
poškozování majetku, krádeží atd. 
Díky kamerám se tak zvyšuje bez‑
pečnost obyvatel. A o toto nám jde 
ze všeho nejvíce. Doufám proto, 
že instalace kamerových systémů 
v bytových domech bude přijata 
většinou jejich obyvatel kladně 
a že kladné zkušenosti odjinud se 
projeví i u nás.

V obecních bytových domech 
se připravuje ještě jedna větší 
akce, a to rekonstrukce elektroin‑
stalace ve společných prostorách, 
následná výmalba těchto prostor 
a drobné nutné opravy. Toto se 
týká všech obecních bytových 

domů. Po dokončení zadávacích 
podmínek proběhne výběrové 
řízení na dodavatele stavby a ná‑
sledně pak realizace. Zahájení 
prací předpokládám na začátku 
příštího roku.

Malou drobnost plánujeme zre‑
alizovat pro sportovce, zvláště pak 
pro milovníky ping pongu. Rada 
rozhodla o umístění čtyř nových 
pingpongových stolů. Konkrétně 
se jedná o vícegenerační hřiště na 
ul. Bosonožská, na zpevněné ploše 
mezi ul. Bosonožská a Irkutská, na 
travnaté ploše u domu U Pošty 9 
a na travnaté ploše u domu Kos‑
monautů 11. Po územním řízení 
dojde k instalaci stolů a následně 
si pak budete moci zahrát ping 
pong pod širým nebem.

Přeji vám všem krásné podzimní 
barevné dny a mnoho všeho dob‑
rého při všem, co právě děláte.

Váš místostarosta
Jiří Dvořáček

Ze zápisníku místostarosty
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Velké finále je tady! I letos dáme na Vás

Den radnice si letos připsal rekordní účast

Do finále třetího ročníku participativního rozpočtu Dáme na vás 
postoupilo 53 nápadů, které navrhli sami obyvatelé města Brna. 

O tom, které nápady budou vítězné, rozhodnete opět vy – Brňané!
Městská část Brno ‑Starý Lískovec má ve finále dva projekty! Rodinný 

areál s relax zónou a grilem navrhnutý panem Jiřím Filipem a Parkoviště 
na ul. U Hřiště navrhnuté panem Vladanem Krásným.

Na facebookové stránce Dáme na vás můžete zhlédnout videa všech 
finálových projektů a vybrat si své favority. Hlasujte! My dáme na vás!

Kancelář participace  Magistrátu města Brna

Pro podporu projektů z participativního rozpočtu v naší městské 
části byl uspořádán také druhý Sousedský minifestival, který se konal 
11. října. Velice se vydařil. Přišlo přes 70 sousedů, kteří se dobře bavili při 
vystoupení Zuzany Santin i Vladana Krásného. Všem, kteří se zúčastnili, 
moc děkujeme za krásně strávené odpoledne a případnou podporu 
při hlasování.

Lucie Honzová, Úřad MČ Starý Lískovec, odbor všeobecný

Hlasovat můžete v termínu od 1. do 29. listopadu. 
Každý občan Brna má k dispozici 5 hla sů kladných a 2 zá‑
porné, přičemž jednomu projektu může dát až 2 hlasy 
kladné a 1 hlas záporný. Vítěznými projekty budou ty, které 
získají nejvíce kladných hlasů a vlezou se v součtu do částky 
35 milionů korun, která byla pro letošní ročník vyčleněna. 
Hlasovat lze elektronicky na damenavas.brno.cz nebo 
pomocí full účtu na brnoid.cz. Jestli chcete hlasovat raději 
osobně, využijte některou z poboček Knihovny Jiřího 
Mahena nebo se za námi zastavte 13. listopadu od 
10 do 18 hodin v ústřední pobočce na Kobližné.

Historicky nejvyšší počet návštěvníků se 
v sobotu 28. září odpoledne sešel na hři‑

šti v Bosonožské ulici. Konala se zde již tra‑
diční podzimní akce – Den radnice. A i když 
to zpočátku s počasím vypadalo napínavě, 
nakonec se umoudřilo a podpořilo dobrou 
náladu účastníků.

Pro děti i dospělé byly nejprve na programu 
běžecké závody „Starolískovecká sedmička“ – 
kategorie dospělých nad 16 let totiž závodila 

v běhu na 7 kilometrů. Děti od 11 od 15 let 
běžely 1 kilometr a děti od 7 do 10 let 400 
metrů. Nejmladší závodníci, předškoláci, změřili 
své síly v koloběžkovém závodě. Na nejlepší 
sportovce v každé kategorii čekaly medaile 
a ocenění na bedně vítězů. A nutno říci, že 
konkurence letos byla velká – i závodníků se 
totiž sešel rekordní počet.

Velkým lákadlem nejen pro závodníky i je‑
jich fanoušky byla následující bublinová show. 

Bublinář na ní předvedl takové triky, že mohli 
na jeho obřích duhových bublinách nechat oči 
děti i dospělí – vždyť bublinář uměl do bubliny 
schovat i člověka!

O hudební zážitek a tečku za celým progra‑
mem se pak na sklonku odpoledne postarali 
Petr Bende, Michal Grombiřík a Dalibor Dunov‑
ský, kteří roztančili nejednoho diváka.

 (red)
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Stavba tramvajové trati z Osové do kampusu začíná

Poklepání základního kamene 
se uskutečnilo v půli října za 

přítomnosti zástupců Minister‑
stva dopravy ČR, primátorky města 
Brna Markéty Vaňkové, představi‑
telů Dopravního podniku města 
Brna, zhotovitele a  dalších vý‑
znamných hostů.

„Stavba má obrovský přínos 
pro oblast Starého Lískovce a Bo‑
hunic, kam denně cestují například 
studenti Masarykovy univerzity 
a zaměstnanci i pacienti Fakultní 
nemocnice Brno. Tento strategický 
projekt, který výrazně ulehčí pře‑
tížené dopravě ve městě, má naši 
plnou podporu a prioritu,“ uvedla 
primátorka města Brna Markéta 
Vaňková.

Nová trať se od stávající odpojí 
v uzlu Osová, dále bude vedená 
hloubeným tunelem pod Mi‑
kuláškovým náměstím a vyústí 
v ulici Netroufalky. Tunel dlouhý 
619 metrů povede v hloubce až 
9 metrů. Projekt počítá se zříze‑
ním dvou nových zastávek Nová 
Jihlavská (pod zemí) a Nemocnice 
Bohunice.

Stavba tramvajové trati k Uni‑
verzitnímu kampusu je jedinečná 
v několika ohledech. Jedná se také 
o jedinou intravilánovou stavbu 
tunelu pro tramvajovou dopravu 
na území ČR v posledním deseti‑
letí. Mimořádná je i výše finanční 
dotace z evropských zdrojů. Při 
celkových nákladech 1,4 mld. Kč 

Diskuze k průběhu stavby tramvajové trati z Osové do Univer-
zitního kampusu se koná 20. listopadu od 18.00 v jídelně ZŠ 
Labská. Podrobnosti představí zástupci města, Dopravního 
podniku města Brna, projektanti i zhotovitelské firmy.

Pozvánka

Slavnostním aktem byla zahájena stavba tramvajové trati k Uni‑
verzitnímu kampusu. Díky nové trati získá kampus a nemocnice 
přímé tramvajové spojení se středem města a uleví se přetíže‑
ným trolejbusům a autobusům. Hloubení tunelu začne na jaře 
příštího roku. Tramvajová trať má být zprovozněna na konci roku 
2022. Město, dopravní podnik a městská část připravují diskuzi 
k průběhu stavby a dopravním omezením.

činí 1,157 mld. Kč a pokryje tak 85 
procent nákladů.

„Jedná se o stavbu, která z po‑
hledu MHD nemá v novodobých 
dějinách Brna obdoby. Projekt je 
unikátní nejen z hlediska rozsa‑
hu a charakteru, ale i objemem 
finančních prostředků získaných 
z  dotačních titulů. Právě proto 
jsem rád, že v  nás město Brno 
vložilo důvěru a pověřilo DPMB 
úkolem stavbu zajistit,“ vysvětlil 
generální ředitel Dopravního pod‑
niku města Brna Miloš Havránek.

„V  těchto dnech jsme začali 
v oblasti ulic Jihlavská a Netroufal‑
ky provádět sondy na přeložkách 
jednotlivých sítí pro zjištění jejich 
skutečné polohy. Mezi nejkompli‑
kovanější patří přeložka kabelů 
společnosti E.ON, která musí být 
provedena bez přerušení napá‑
jení fakultní nemocnice,“ přiblížil 
generální ředitel firmy FIRESTA – 
FIŠER, rekonstrukce, stavby Pavel 
Borek.

Viditelnější práce většího roz‑
sahu budou následovat na jaře 
2020, kdy zhotovitelská firma za‑
čne s hrubými terénními pracemi 
a hloubením samotného tunelu. 
V  roce 2021 budou tyto práce 
pokračovat a přidá se výstavba 
zastávek, tramvajové trati a tro‑
lejového vedení. Rok 2022 pak 
bude rokem dokončování stavby 
a technických náležitostí, úpravy 
okolního terénu, oživování tech‑
nologií a zkušebního provozu.

Dopravní omezení budou obná‑
šet krátkodobé výluky na trolejbu‑
sové trati mezi zastávkami Osová 
a Nemocnice Bohunice a několi‑
kaměsíční výluku na tramvajové 
trati v úseku Švermova – Starý 
Lískovec. „To všechno jsou zále‑
žitosti, které obyvatele městské 
části pochopitelně zajímají a trápí. 
Na veřejné projednání si mohou 
přijít poslechnout podrobnosti, 
zeptat se na to, co jim není jasné, 
případně vznést připomínky,“ zve 
starosta Vladan Krásný. Pozvánka 
k diskuzi vlevo.

(red)
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Učebny i kabinety na ZŠ Labská prošly modernizací
Během letních prázdnin probíhal na 
ZŠ Labská čilý stavební ruch, který sig‑
nalizoval, že do nového školního roku 
vstoupí škola vylepšená, modernější. 
Na následujících řádcích ve stručnosti 
přiblížíme, o jaké změny se jednalo.

Za přispění obce a financí z evropských fondů 
došlo k celkové modernizaci informačních 

technologií jak kabelově, tak prostřednictvím 
WIFI sítě. Byly vybudovány dvě nové učebny 
informatiky, které se nyní mohou chlubit novým 
nábytkem, počítači i dataktojektory s inter‑
aktivními tabulemi. Z důvodu zvukotěsnosti 
a stability se opravily také příčky mezi jednot‑
livými učebnami informatiky. V místnostech 
byla zrenovovaná elektroinstalace, vybudovaná 
zcela nová serverovna, která umožní velmi 
rychlý přenos internetu po celé škole. Součástí 
rekonstrukce bylo rovněž přebudování dvou 
odborných učeben – fyziky a chemie – společně 
s odpovídajícími kabinety. Všechny uvedené 
místnosti dostaly nový nábytek, kabinety byly 
částečně dovybaveny novými, moderními po‑
můckami. Součástí specializovaných učeben se 

stalo nejen nové LED osvětlení, ale také inter‑
aktivní panel o úhlopříčce 190 cm, který může 
být ovládán digitálním perem i dotykem a patří 
v současné době k nejmodernějším vyučovacím 
prvkům. V neposlední řadě je třeba zmínit, že 
součástí projektu bylo i vybudování bezbari‑
érového WC na 2. stupni naší základní školy.

ZŠ Labská uvedenou modernizací získala pro 
další roky nejen rychlé a kvalitní internetové 
připojení, bez něhož se současné vzdělávání 
neobejde, ale může nabídnout svým žákům 

na 2. stupni další specializované prostory pro 
výuku. Vyučování tím bude mnohem názorněj‑
ší, odpovídající nejnovějším trendům v eduka‑
tivním procesu i požadavkům dnešního světa.

Závěrem bychom rádi poděkovali za vstříc‑
nost našemu ÚMČ, zejména panu starostovi 
Mgr. Vladanu Krásnému a panu místostarostovi 
Mgr. Jiřímu Dvořáčkovi. Bez jejich podpory, 
ochoty a spolupráce by modernizace infra‑
struktury na ZŠ Labská nemohla proběhnout.

Mgr. Michal Dlouhý, ředitel školy

Baterkománie finišuje

Děti z Labské na NHL Fun Tour Lahoda – pohoda na Labské

Už jen pár dní zbývá do konce akce nazvané 
Baterkománie, do které se zapojila i měst‑

ská část Starý Lískovec. Čím více se během půl‑
roční kampaně vybere baterií, tím více finanč‑
ních prostředků dají organizátoři, kterými jsou 
nezisková společnost ECOBAT a Jihomoravský 
kraj, na charitativní nebo obecně prospěšné 
projekty. Starý Lískovec přihlásil projekt „Nákup 
laviček a 2 ks ovocných stromů volnočasovým 
pracovištěm LINKA Kosmonautů 4.“

A jak můžete pomoci? Noste použité baterie 
do sběrných nádob na úřad městské části. 
Pozor – je nejvyšší čas. Koncem října už soutěž 
končí. Konkurence v soutěži je velká. Zapojilo 
se 19 městských úřadů nebo úřadů městských 
částí. V soutěži však nejde jen o charitu. Hlav‑
ním cílem je zvýšit množství baterií, které jsou 
předány k recyklaci, a tím přispět k ochraně 
životního prostředí.

V prostorách všech zapojených úřadů na‑

jdete sběrné boxy s logem soutěže, do kterých 
úředníci, ale i běžní občané mohou odevzdávat 
použité baterie k recyklaci. V Baterkománii 
vyhraje ten úřad, kterému se do sběrné ná‑
doby podaří vybrat největší množství baterií 
v přepočtu na jednoho úředníka. Po skončení 
soutěže měst a sečtení výsledků bude výsledný 
finanční příspěvek až do výše 100 tisíc korun 
rozdělen mezi 3 projekty, které navrhly 3 ve 
sběru nejúspěšnější úřady.  (red)

V pondělí 16. září se žáci 2. stupně zúčastnili propagační akce NHL Fun 
Tour na náměstí Svobody. Ve dvou hodinových blocích si postupně 

vyzkoušeli rychlost i přesnost střelby, soutěžili v rychlosti vedení kotouče, 
zahráli si stolní hokej či hokej s míčkem, dozvěděli se zajímavosti z historie 
NHL, měli možnost zahrát si NHL na PlayStationu či využít fotokoutek. 
Děti si vyhrazené hodinky užily plnými doušky a odcházely spokojené, 
většina z nich také s drobnými odměnami či upomínkovými předměty.

Školní hřiště na ZŠ Labská se 
5. září 2019 od 16 hodin zaplnilo 

prvňáčky s rodiči, jejich učitelkami 
a vychovatelkami, zástupkyněmi 
(1. i 2. stupně) a speciální pedagož‑
kou. Nechyběl ani pan ředitel Mi‑
chal Dlouhý, který rodiče na adap‑
tačním programu přivítal. Zahájil 
tak neformální setkání dětí, rodičů 
a pedagogických pracovníků školy.

Zavládla příjemná atmosfé‑
ra s vůní grilovaných špekáčků, 
dobrot, které přinesly maminky, 
čaje a kávy. Děti za podpory „fa‑

noušků“ rodičů plnily nejrůznější 
úkoly na stanovištích. Vydaly se po 
stopách Yettiho, skládaly obří pu‑
zzle, kostky podle vzoru, zdolávaly 
překážkovou dráhu…

Odměnou jim byl diplom, malý 
dáreček, panem ředitelem grilova‑
né klobásy, spousta lahůdek od 
maminek a úžasná nálada, která 
panovala po celou dobu setkání.

Účastníci se rozešli s vědomím, 
že škola může být „lahoda – poho‑
da“. Marcela Špalková, 

učitelka 1.B, ZŠ Labská

ZŠ Labská 27: Hledáme uklízečku na zástup na dobu cca 2 měsíců.
Informace na telefonu 547218165. Nástup ihned!
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Sokolovna při vinobraní ožila tancem, zpěvem i soutěžemi

Sportovní den:  
závodníkům přálo i počasí

Na e-šalinkartu lze opět 
získat příspěvek

V podvečer 5. října letošního 
roku ožila místní sokolovna 

hudbou a  tancem při oslavách 
Starolískoveckého vinobraní, kte‑
ré pořádáme k výročí posvěcení 
zdejšího kostela sv. Jana Nepo‑
muckého.

Slavnostní zahájení letošního vi‑
nobraní a přivítání hostů proběhlo 
ve zcela zaplněné sokolovně. Po 
prvních taktech cimbálové mu‑
ziky Pentla z Boršic a dechovky 
Palavanka ze Staroviček se rozjel 
bohatý kulturní program.

Očekávané společné vystou‑
pení 14 krojovaných párů dětí 
z  tanečního souboru a  5 párů 
chasy, včetně nejmladší tanečni‑
ce Barunky Zuhlové, začalo před 
zcela zaplněným sálem. Děti 
i chasa společně zatančily pod 

vedením Zuzky Jaňurové pásmo 
brněnských lidových tanců: Vé‑
nešná, Mazurka Lendler, Dupák, 
Cófavá a Řetázková. Vystoupení 
dětí i chasy mělo velký úspěch 

a potleskem je odměnily všechny 
generace návštěvníků.

Tradiční soutěž v natahování 
vína koštýřem o láhev šampaň‑
ského proběhla v kategorii mužů 

a žen. V mužích vyhrál Jan Turčí‑
nek ml. ze Starého Lískovec. Nej‑
větší obdiv však získal nejmladší 
účastník soutěže, devítiletý Jeník 
Skřička. O půlnoci pak byla roz‑
dělena bohatá tombola a dál už 
se pokračovalo v tanci a zpěvu až 
do časných ranních hodin.

V neděli 6. října byla sloužena 
slavnostní mše v kostele sv. Jana 
Nepomuckého za účasti našich 
krojovaných dětí a chasy.

Závěrečná slova budou slova 
díků. Zejména orelské jednotě ze 
Starého Lískovce, MČ Starý Lískovec 
a statutárnímu městu Brnu za fi‑
nanční podporu, všem sponzorům 
a také všem, kteří se podíleli na za‑
jištění a přípravě této krásné akce.

Josef Jaňura, starosta jednoty 
Orel Starý Lískovec

Na ZŠ Labská se v  sobotu 
14.  9.  2019 konal tradiční 

Orelský sportovní den. Závodní‑
ky všech kategorií, ale i atletické 
nadšence, přivítal krásný sportovní 
areál a krásné počasí. Soutěžilo 
se v atletickém čtyřboji, a to ve 
sprintu, běhu, hodu kriketovým 
míčkem nebo koulí a skoku dale‑
kém v kategoriích od předškoláků 
až po veterány. Největší zápal byl 
vidět u startujících z mateřských 
školek, kteří ruku v ruce s rodiči, 
někdy i v slzách, dobíhali do cíle za 
mohutné podpory okolostojících 
starších atletů a pořadatelů. Ve 

starších kategoriích již někteří zá‑
vodníci zaujali výkonem hodným 
profesionálních sportovců, a že 
bylo na co se dívat! Celý závod‑
ní den pak vyvrcholil během na 
1500 m veteránů, mužů a juniorů, 
který je tradičním zlatým hřebem 
programu.

Poděkování patří všem účastní‑
kům, rozhodčím a pořadatelům, 
kteří přispěli ke zdárnému prů‑
běhu celé akce. Velmi děkujeme 
ředitelství ZŠ Labská za možnost 
uspořádat atletické přebory.

Josef Jaňura
Orel Starý Lískovec

Již třetím rokem Brňané využívají 
úspěšný dotační program na 

tzv. e ‑šalinkartu. Dotace ve výši 
1 425 Kč je poskytována od roku 
2017 na zakoupenou elektronic‑
kou základní nepřenosnou roční 
předplatní jízdenku MHD pro zóny 
100 a 101. V letošním roce Odděle‑
ní motivačních programů Magist‑
rátu města Brna eviduje již 33 000 
žádostí, což představuje značný 
nárůst oproti předchozím rokům.

Žádost o dotaci lze podat přes 
ověřený uživatelský účet na webu 
www.brnoid.cz, a to nejpozději 
do 60 dnů ode dne zakoupení 

jízdenky. Dotace je přiznána kaž‑
dému, kdo je v Brně poplatníkem 
místního poplatku za komunální 
odpad, není od jeho placení plně 
osvobozen a nemá na tomto po‑
platku dluh. Více informací najdete 
na novém webu www.ekodotace.
brno.cz.

Cílem dotace je motivovat obča‑
ny, kteří k pohybu po městě vyu‑
žívají individuální automobilovou 
dopravu, aby dali přednost MHD 
a přispěli tak ke zlepšení životního 
prostředí v našem městě.

Oddělení motivačních programů 
Magistrátu města Brna

Vítání občánků
Na začátku září proběhlo další 

letošní vítání starolískovec‑
kých občánků. Štěstí do života jim 
popřál starosta Vladan Krásný. Po‑
kud se chcete se svým děťátkem 
zúčastnit tradičního obřadu, je 
třeba zapsat je do seznamu nově 
narozených dětí. Městská část 
totiž informace o narození dětí 
automaticky nedostává. Kontak‑
tovat můžete Márii Liptákovou na 
e‑mailu Maria.Liptakova@starylis‑
kovec.cz nebo telefonicky na čísle 
606 318 474.
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Šikovné ruce
Podzimní dekorace

Procházka nádher‑
nou podzimní pří‑

rodou mě inspirovala 
k výrobě dekorace. Vče‑
ra jsem si vzala sebou 
do lesa nůžky a košík. 
Všude kolem bylo to‑
lik pěkného materiálu, 
mech, také červené 
šípky, větvičky chmele.

Co potřebujete: Okrasnou dýni, 
chmelové větvičky, šípky, mech, 
květináč, noviny

Jak na to: Květináč jsem vyplnila 
zmačkanými novinami. Na tuto vý‑
plň jsem položila vrstvu nádherně 
měkkého mechu. Z větviček chme‑
lu jsem snadno udělala věneček. 
Jednoduše jsem obtočila dlouhý 
úponek chmelu kolem květináče, 
abych dostala tu správnou velikost. 
Potom jsem navinula kolem věneč‑
ku ještě několik úponků a konce 
jsem zastrčila do samotného věnce. 
Vůbec nepotřebujete vázací drát. 
Chmel najdete na mnoha místech, 

rozmnožuje se jako ple‑
vel. Vypadá velmi pěkně, 
listy bohužel po uříznutí 
velmi rychle uschnou. 
Pro věneček potřebuje‑
me pouze úponky bez 
listů, vypadají dlouho 
čerstvě a zůstanou pěk‑
ně zelené.

Do středu chmelové‑
ho věnečku jsem položila malou 
ozdobnou dýni. Letos jich je na 
trhu opravdu bohatý výběr. Je 
na vás, jakou barvu si vyberete. 
Dozdobila jsem věneček malými 
červenými šípky z lesní procházky. 
Krásně vynikají na zelené barvě, 
vypadá to opravdu moc pěkně. 
Tato dekorace stolu zůstane krásná 
po dlouhou dobu a v předvánoč‑
ním čase se dá všechno zlikvidovat 
do biologického odpadu.

Doufám, že moje přírodní pod‑
zimní dekorace vás trochu inspi‑
rovala k napodobení.

Taťana Absolínová

Je to zhruba rok od toho, co jsme přišli s myšlenkou vybudování par‑
kovacího domu v naší měststké části, jakožto reakci na nedostatek 

parkovacích míst u nás ve Starém Lískovci. V současnosti přichází Ma‑
gitrát, ovládaný koalicí včele s ODS, a jmenovitě zastupitel města Brna 
a předseda dopravní komise RMB, p. Pavel Jankůj (ODS), s myšlenkou 
vybudování parkovacích domů v Brně, tím že zahájil studii proveditel‑
nosti pilotního parkovacího domu v Bystrci. Ale zásadní otázkou je, kolik 
by mohlo stát parkovací stání v takovém to parkovacím domě? To by 
záviselo na rozhodnutí jednotlivých městských částech, ale pro Brněnský 
deník Rovnost nedávno uvedl, že by místo mohlo být za cca 20 korun 
za den. Podle podaného projektu v rámci tzv. participativního rozpočtu 
magistrátu MB, má vzniknout nové parkoviště na místo zelené plochy 
mezi zastávkou Dunajská a ulicí U hřiště. Jedná se o 20 parkovacích míst, 
toto množství dle našeho názoru není opravdu řešením problému, i když 
i za ně bude každý rád.

Pavel Šimánek
Zastupitel MČ za ANO 2011

(Příspěvek neprošel jazykovou korekturou.)

Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů

Parkovací krize rok po volbách

Tato jablka mají úžasnou svě‑
žest, která perfektně doplňuje 

pečené kuře. Navíc šafrán přispívá 
k chuti i barvě.

Ingredience  (6 porcí):
2 středně velké pórky, pouze 

bílé části, nakrájené na kroužky, 
6 jablek Granny Smith (vyznačují 
se ostrou chutí, pevnou stavbou 
a zelenou barvou), neloupaná, vy‑
krájená a rozdělená na 8 klínků, 
1/4 šálku extra panenského olivo‑
vého oleje, sůl, čerstvě mletý černý 
pepř, 2/3 šálku kuřecího vývaru, 
1/4 lžičky šafránu, 1 polévková 
lžíce jemně nasekané hladkolisté 
petrželky.

Příprava: 
1. Pórek důkladně omyjte, aby 

se odstranily všechny stopy znečis‑
tění. Naplňte misku studenou vo‑
dou a přidejte do ní pórek, oddělte 
kroužky. Trochu vodou zamíchejte, 
aby se pórek rozdělil. Veškerá špína 
klesne na dno.

2. Ve velké pánvi ohřívejte olivo‑
vý olej na středně vysokou teplotu. 
Přidejte jablka tak, aby tvořila na 
pánvi jen jednu vrstvu. Dochuťte 
solí a pepřem, opékejte jablka do 
zlatova na jedné straně po dobu 3 
až 4 minut, otočte a na druhé stra‑
ně opět do zlaté barvy po dobu 
dalších 3 minut.

3. Přeneste jablka na velký talíř. 
Opakujte, dokud nejsou všechna 
jablka opečená.

4. Na stejné pánvi osmažte pó‑
rek, dokud nebude lehce opečený, 
trvá to asi 5 minut.

5. Na pánev přidejte kuřecí 
vývar a šafrán a přiveďte k varu. 
Vraťte jablka na pánev a vařte další 
2 minuty. Ujistěte se, že všechna 
jablka byla ponořena v šafráno‑
vém vývaru.

6. Přidejte nasekanou petrželku. 
Voňavá jablka přeneste na serví‑
rovací talíř.

Jsou vynikající s kuřecím masem 
a s malými pečenými cibulkami.

Taťana Absolínová

Gourmet
Šafránová jablka



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.czŘíjen 2019 7

Městská část pečuje o veřejné studny. Ničí je vandalové

Přidejte se k hasičům

Ve Starém Lískovci máme sedm 
veřejných studní na ulicích 

Martina Ševčíka 20, U Hřiště 10, 
Kroupova 82, Kroupova 22, Krou‑
pova 58, Hermannova 10, Klobá‑
sova 40. Voda v těchto studních je 
pouze užitková.

Městská část nemá povinnost 
provozovat veřejné studny, ale 
přesto se všechny loni dočkaly 
oprav za celkovou cenu 847 ti‑
síc korun. Všechny studny jsme 
nechali demontovat, prohloubit 
a vystrojit 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. U některých studní 
jsme však kvůli špatně napojené 
kanalizaci nemohli nechat zbudo‑
vat odtokový kanálek.

Přes zimu jsou studny uzamče‑
ny. Jednak proto, aby u nich ne‑
vznikalo nebezpečné náledí, tedy 
z důvodu bezpečnosti, a také pro‑
to, že čerpaná voda by v potrubí 

mohla zamrznout a poškodila by 
vnitřní zařízení.

Každou starolískoveckou stud‑
nu pravidelně servisujeme. Jarní 
servis zahrnuje odzimování čer‑
pacího zařízení, kontrolu jeho 
těsnosti, vyčištění hladiny vody 
od hrubých nečistot, desinfekci 
vody a čerpacího systému a také 
přípravu studny na provoz.

Není to zrovna malý objem prá‑
ce. Bohužel jsme i zde narazili na 
vandalismus: několik zámků a ře‑
tězů na stojanech někdo zničil tak, 

že je musíme nechat vyměnit. Na 
ulici Martina Ševčíka je poškozený 
i celý stojan. Pokud se vandalové 
budou pouštět do ničení stud‑
ní opakovaně, může nastat den, 
kdy městská část už nezvládne 
investovat finanční prostředky do 
oprav. Pečujme o naše studny. Je 
v zájmu nás všech, aby se taková 
situace neopakovala.

Lucie Honzová
Úřad MČ Starý Lískovec, 

odbor všeobecný

Nebojíš se nebezpečí? Máš chuť po‑
máhat ostatním? Jsi fyzicky zdatný? 
Pak hledáme právě tebe!

Do zásahové jednotky Sboru dobrovolných 
hasičů Brno ‑Starý Lískovec nyní přijímáme 

nové členy.
Naše jednotka je zařazena do kategorie typu 

JPO 5. To znamená, že jsme 24 hodin denně 
připraveni do deseti minut od vyhlášení po‑
plachu vyjet k mimořádným událostem. Ročně 
naše jednotka zasahuje průměrně u více jak 30 
událostí. Mimo jiné se naši členové účastní také 

pravidelných školení a cvičení, která jsou pro 
každého člena jednotky povinná. Příležitostně 
sloužíme pohotovost.

Členem se může stát každý, kdo chce pomá‑
hat těm, kteří pomoc hasičů potřebují a splňují 
níže uvedené podmínky pro přijetí:

 – trestní bezúhonnost
 – minimální věk 18 let
 – dobrá zdravotní způsobilost (pravidelná kon‑

trola u obvodního lékaře)
 – dobrá fyzická zdatnost
 – zodpovědnost a ochotu pomáhat druhým
 – chuť pracovat

 – bydliště ve Starém Lískovci a nebo v okolí
 – ochotu jezdit na školení, výcviky atd.
 – výhodou je platné řidičské oprávnění sk. C

Pokud máte zájem nebo jakýkoliv dotaz, 
tak přijďte mezi nás. Stačí zavolat a domluvit 
si schůzku, tel. 725348138 (Tom Okřina), nebo 
737474392 (Michal Čížek)

Rádi uvítáme každého zájemce o toto ná‑
ročné poslání, neboť „hasič jde tam, odkud 
ostatní utíkají“.

I ty můžeš být tím, kdo zachrání lidský život, 
nebo uchrání majetek před přírodními živly.

SDH Starý Lískovec
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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
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Zveme vás na hodně zvláštní 
výstavu, která bude probíhat 

ve Starém Lískovci v Knihovně Ji‑
řího Mahena na Kurské 1 a to od 
4. listopadu do 19. prosince 2019. 
Veřejnosti bude v rámci otevírací 
doby knihovny volně přístupná.

Autorka tvoří obyčejnými pas‑
telkami, kterými jsme si všichni 
kreslili doma, ve školce a ve škole. 
Jestli čekáte něco jako omalován‑
ky nebo dětské kresbičky, tak to 
se mýlíte.

Šárka, jak si výtvarnice říká, totiž 
používá intuitivní energetický styl 
kresby.

Ptáte se, o čem že je energetické 
kreslení? „O energii, o atmosféře, 
o náladě, o symbolice. O léčivé 
a harmonizační energii, která se 
díky kreslení promění v nějaký mo‑
tiv a obraz, v symbol. Každý obraz 
je vlastně mnou odžitý. V mém 
životě zůstávají obrazy tak dlou‑
ho, jak dlouho jejich symboliku 
a energii potřebuji já sama. Ně‑
které obrazy lze otáčet do různých 
poloh. Mění se tím jejich energie 
i symbolika. Je to proto, že je v nich 
zachycen proces přeměny, zpra‑
cování a vybalancování jednoho 

životního tématu (podvědomého 
vnitřního principu),“ říká výtvar‑
nice.

Z obrazů na vás působí barvy 
a symboly. Barvy působí podvě‑
domě a automaticky, stejně jako 
např. slunce nebo světlo či chlad. 
Každá barva má své vibrace a vy‑
zařuje energii do prostoru.

Podobně působí symboly. Ně‑
které symboly jsou všeobecně 
přijaté, jiné jsou čistě subjektivní. 
Něco připomenou jenom vám. Na 
něco ve vás „brnknou“, něco ote‑
vřou. Pozitivní, ale i to negativní. 
A pro někoho to mohou být prostě 
jen hezké, příjemné a optimistické 
obrazy.

Přijďte se podívat na to, co do‑
kážou obyčejné pastelky. Přijďte 
si okusit energii obrazů. Přijďte 
vyzkoušet, jestli a jak na vás budou 
působit.  Šárka Šnajdrová

Než 1.  prosince zapálíte 
na adventním věnci první 
svíčku, přijďte se na Lipku 
na tento předvánoční čas 
připravit. Na poslední lis‑
topadový týden chystáme 
akce, díky nimž naladíte 
sebe, děti, vaši domácnost 
a dokonce i zahradu.

Jak ochránit zahradu před nad‑
cházející zimou, aby byla na jaře 

zase plná života, vám poradíme 
v úterý 26. listopadu na pracovišti 
Kamenná. Na semináři Zazimování 
zahrady si dále povíme, jak stromy 
a keře uchránit před nezvanou zví‑
řecí návštěvou a jak naopak zpří‑
jemnit holomrazy ptákům a dalším 
obyvatelům zahrady.

Ve čtvrtek 28. nebo v  pátek 
29. listopadu se s dětmi vydejte 
na pracoviště Lipová. Kouzelné 
adventní období tam zahájíme 
pohanskými zvyky, kterými se ne‑
cháme inspirovat pro tvoření šetr‑

né k přírodě. Na tradiční Adventní 
Lipce si vyrobíte originální advent‑
ní kalendář i poutavou výzdobu, 
k tomu nebude chybět oblíbený 
dětský punč vařený v kotlíku nad 
ohněm.

Předadventní sérii akcí zakon‑
číme na Jezírku. Na sobotu 30. lis‑
topadu je totiž naplánována akce 
Od Martina do Tří králů. Letošní 
průvodkyní nám bude liška Bys‑
trouška, spolu s ní si posvítíme 
na tradici rozsvěcení vánočních 
stromů v Brně, ale také na život 
lišek v našich lesích. Pro malé i vel‑
ké přichystáme těsto na pečení 
perníčků i rodinnou stezku zimním 
lesem.

Podrobné informace nejen o ad‑
ventních akcích najdete na stránce 
www.lipka.cz/kalendar ‑akci.

Přejeme Vám klidný advent bez 
stresu a shonu!

Amálie Čípková, Lipka

Co dokážou obyčejné pastelky

Připravte se s Lipkou na advent Inzerce
 �OPRAVY, ÚPRAVY I PŘEMODELOVÁNÍ ODĚVŮ provádím na Vltavské 5. 
Volejte 737 405 554. Termín Vaší návštěvy domluvíme ihned.
 �  Opravím počítač. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.
 �  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. 

 �  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. Tel: 513 034 551, Mob: 704 458 187, e‑mail. info@tbz‑
centrum.cz, www.tbzcentrum.cz

 �  Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka skříňky a pracovní desky 
na míru. Vrba 603438707.
 �  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, sádrokartony, podlahy, 
elektřina, voda. Živnostníci pro Starý Lískovec. Tel: 606 469 316, 547 225 
340, Platba hotově = sleva 250 Kč!

 � Koupím garáž zn. spěchá, TEL: 724 660 692
 �Hledáme aktivní seniory do Spolku seniorů Starý Lískovec – nová 
zástavba. Přijďte mezi nás každé pondělí od 14.00 hod. Najdete nás na 
adrese ul. Kosmonautů 4, Starý Lískovec (budova Linky). Srdečně vás 
zve předsedkyně spolku Jana Nováková.

Otevírací doba Knihovny  
Jiřího Mahena na Kurské 1: 
pondělí a čtvrtek  
dopoledne od 10 do 12 h., 
odpoledne od 13 do 18 h. 
Ve středu od 13 do 18 h.
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 , s.r.o.  U Pošty 14,  625 00 BRNO-Starý Lískovec

Co se nachází v 40 let nečištěných odvětrávacích šachtách?
Baktérie – Plísně – Alergeny – Choroboplodné zárodky – Mastnoty – Karcinogeny
Toxické látky na stěnách šachet se mohou stát aerosolem, uvolnit se a prouděním vzduchu se rozšířit po celé budově 
a mohou být vypuštěny do dýchací zóny. To znamená, že pokud v bytě cítíme, co vaří soused, tak zároveň se z nečištěných 
odvětrávacích šachet uvolňují zdraví škodlivé látky usazené na stěnách šachet. Čisté odvětrávací šachty snižují riziko: 
vniknutí škodlivých látek do dýchací zóny, vzniku  zdravotních problémů, vzniku a šíření požáru.

Chcete se podívat, jak vypadá Vaše odvětrávací šachta?
Pozvěte nás. Uděláme Vám zdarma 
kamerový záznam a protokol o stavu 
Vaší odvětrávací šachty.

PLÍCE DOMU    
tel.: 601 153 200    
milansz@plicedomu.cz   
www.plicedomu.cz

 

Ceny

dosáhly

maxima

www.realspektrum.cz

800 800 099

Michal Chemišinec

Specialista na nábor bytů a rodinných domů

 724 405 303 | michal.chemisinec@realspektrum.cz

Prodejte svůj

byt včas

Obraťte se na nás

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-TopTel.: 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

Logo: 

 

Times new roman, tučná, kurzíva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FiN 
realitní a úvěrová kancelář 

Ing. Jaroslav Novotný
realitní a úvěrová kancelář
Tel.: 602 763 342 nebo 777 023 322

   Hledáme: 
Pro evidované klienty hledáme byty všech velikostí v Brně.  
Nabízejícím ZDARMA veškeré naše služby včetně právního servisu  
(uhradíme za Vás poplatky na katastru i u našeho advokáta).

  Nabízíme: 
ZDARMA vyřídíme pro Vás hypotéky, spotřebitelské úvěry i úvěry  
ze stavebního spoření jako samostatný zprostředkovatel registrovaný  
u České národní banky.
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Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Autocentrum ROS, a.s.
Poříčí 1c
603 00 Brno
Tel.: 530 501 222
www.rosauto.cz

Rozšiřte možnosti svého vozu a vyberte si ze 
stovek inovativních a praktických produktů ŠKODA 
Originálního příslušenství. Získáte bezpečné a kvalitní 
doplňky, které jsou plně kompatibilní s modely ŠKODA 
a podléhají náročnému testování. 

Do konce listopadu můžete navíc na akční sortiment 
příslušenství využít až 20% zvýhodnění. Pokud 
potřebujete zimní kola, můžete vybírat ze široké 
nabídky výhodných kompletních zimních kol ŠKODA, 
která přesně pasují na váš vůz a jsou kombinována 
pouze s kvalitními pneumatikami renomovaných 
výrobců.

Originální příslušenství

Do 30. 11. 2019

Sleva až 20 %

    ZIMA 
        PŘEJE
PŘIPRAVENÝM

       Využijte akční nabídku ŠKODA
Originálního příslušenství

Untitled-620   1 13.9.2019   15:30:07

Vaše Tipy a nabídky na konktrétní 
domy a byty zasílejte na: 

INFO@akademie-realit.cz nebo na telefon 603 848 438

Nízkonákladová realitní kancelář 

AKTUÁLNĚ POPTÁVÁME:

3+1 ( i před rekonstrukcí) Starý Lískovec, 
Bohunice, Nový Lískovec 

RD 40 km od Brna do 4.000 000,- 

Chata, chalupa do 50 km, 
cena do 1.500 000,- 

2+KK Líšeň, Vinohrady před rekonstrukcí 

Rodinný dům Bosonohy,
ideál pro bydlení i podnikání

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
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NEJLEPŠÍ JABLKA A BIO MOŠT V BRNĚ
BRAMBORY NA USKLADNĚNÍ, ZELENINA

Regionální výrobky – pečivo, uzeniny, těstoviny, sýry, nakládaná zelenina, veganské výrobky

otevírací doba: po–pá 8–18, so 8–12
www.fb.com/JablkaBrno, 774 166 585

Sady Starý Lískovec
Martina Ševčíka 46, Brno-Starý Lískovec

SADY STARÝ LÍSKOVEC
Ovocnářské družstvo


