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Vážení spoluobčané, dovolte, 
abychom vám společně v této 

stále ještě krizové době zaslali svůj 
pozdrav a víru, že jste všichni zdra-
ví a v pořádku.

Dnes se chceme soustředit na 
situaci kolem stavby tramvaje 
do kampusu a také na to, jak se 
tento projekt dotýká života v naší 
městské části. A určitě by zde mělo 
zaznít, že jde o investici Dopravní-
ho podniku města Brna a celého 
města – nikoliv tedy o investici 
naší radnice.

V první řadě bychom rádi všem 
vysvětlili, že zeleně, která padla za 
oběť této stavby, je nám samozřej-
mě líto. Je ale nutné říct, že na to, 
jakým způsobem a kdy ke kácení 
došlo, nemá vedení radnice žádný 
vliv. Kácení proběhlo jako součást 
stavby podle plánů projektantů. 
Veškerá stanoviska a povolení pro 
takové kácení vydávají nezávis-
lé orgány statní správy. Pro nás 
všechny je důležité, že veškerá vy-
kácená zeleň bude po ukončení 
stavby nahrazena dvojnásobným 
množstvím stromů a keřů, než ko-
lik jich bylo vykáceno.

Je jasné, že se s tímto kácením 
mnozí těžce smiřovali, ostatně 
i nám se na to nedívalo zrovna dob-
ře. Ale bohužel stavba to vyžado-
vala a jak jsme napsali výše, vedení 
radnice na to nemá žádný vliv.

Dále bychom vás rádi informo-
vali o změnách v parkování, které 
tato stavba přinese. Parkoviště 
Vltavská bude v nejbližší době 
celé uzavřeno přibližně na 2 dny, 
ve kterých budou přeloženy tech-
nické sítě a současně přemístěn 

ekodvůr na jiné vhodnější místo 
tohoto parkoviště. Poté by měla 
být polovina parkoviště zabrá-
na stavbou a druhá polovina se 
opět otevře pro potřeby našich 
obyvatel.

Naštěstí se nám na poslední 
chvíli podařilo prosadit, aby se 
s těmito změnami a omezeními 
počkalo na dobu, kdy bude možné 
používat náhradní parkoviště.

Už v  této chvíli je v  provozu 
parkoviště na ulici Osova (býva-
lé hlídané parkoviště), kde byly 
zapraveny veškeré výmoly, par-
koviště je nově nalajnováno a je 
určeno pouze pro osobní vozy 
našich občanů.

V  nejbližších dnech přibude 
pro vozidla do 3,5 tuny i podélné 
parkování na silnici Osová, tedy 
od Lidlu směrem dolů ke kostelu. 
V případě těchto míst jsme žádali, 
aby byla tato místa určena právě 
jen pro vozidla do 3,5 tuny. Odbor 
dopravy města Brna toto konkrétní 
stanovení přehlédl, nicméně nám 
bylo slíbeno, že v co nejkratší době 
budou tyto dodatkové značky do-
dány.

Tato nová místa nejen že na-
hradí místa zabraná stavbou na 
Vltavské, ale míst dokonce přibu-
de. V každém případě doporuču-
jeme sledovat veškeré informace 
od investora i zhotovitele. Pokud 
budete mít dotazy, případně při-
pomínky a stížnosti, doporuču-
jeme vám se přímo obrátit buď 
na Dopravní podnik města Brna 
jako investora (informace zveřej-
ňují na speciálním webu https://
salinounakampus.dpmb.cz/, kde 
najdete i kontakty), případně na 
zhotovitelskou firmu Firesta.

Přejeme vám ještě jednou hod-
ně zdraví

Váš starosta Vladan Krásný
a místostarosta Jiří Dvořáček

Zápisník z radnice

parkovištt přř zastávcc Osovv
Brnn - Starr Lískovee

oo 8 dn 12 hodii

16. květnn 

STAROLÍSKOVECKÉfarmááskk
TRHY 20
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www.liskovecjebnzř.cc

Přijďtc využíí mnžnnsí nakoupií lokálnn produktt 
oo farmářř n pěstitelř c našehn okoln.

VY navrhujete

Nápad by byl, a co dál? 
Navrhněte projekt  
pro Brno
do 15. 6. 2020

damenavas.brno.cz
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Poplatek za odpad stačí 
zaplatit do srpna

Máte nápad pro Starý Lískovec? Sem s ním!

Oblasti placeného stání opět fungují

Pomůžeme pečujícím!

Zastupitelé města Brna posunuli splatnost poplatku za 
odpad, a to na 31. srpna (namísto tradičního 31. května).

V souvislosti se šířením koronavirového onemocnění jsou uzavřeny 
všechny pokladny, na kterých mohou občané města Brna poplatek 

uhradit. Lidé tak mohou využít další možnosti plateb, a to bezhotovostně 
na účet, skrze web Brno iD nebo poštovní poukázkou typu A.

Číslo účtu je 111220022/0800. Variabilní symbol je rodné číslo poplat-
níka. Sazba poplatku je 670 Kč za poplatníka a kalendářní rok 2020. Od 
placení poplatku jsou od letošního roku osvobozeny děti do 4 let a senioři 
staří 70 let. Podrobnější informace o tom, kdo je poplatník a kdo je od 
placení osvobozen najdete na webu města www.brno.cz.

Magistrát města Brna

Vy sami nejlépe víte, co vám 
ve Starém Lískovci chybí, co 

by ocenili lidé ve vašem soused-
ství. Současná situace spojená 
s pandemií nám ukázala, jak je 
pro nás veřejný prostor důležitý 
a nenahraditelný. Podílejte se na 
tom, aby byl čas v něm trávený co 
nejpříjemnější. S participativním 
rozpočtem Dáme na vás se váš 
nápad může stát skutečností.

Jak to funguje?
Je to jednoduché. Svůj projekt 

můžete do 15. 6. přihlásit na webo-
vých stránkách damenavas.brno.
cz. Najdete tu pár jednoduchých 
zásad a  pravidel. Přihlašovací 
formulář pak chce stručný popis 
projektu, jeho lokaci, orientač-
ní rozpočet a veřejný přínos. Se 
vším vám rádi poradíme, nevá-
hejte se na nás obrátit. Kontakty 

Od úterý 28. dubna opět fungují oblasti placeného stání ve městě Brně 
v běžném režimu. Skončil tak stav platný od poloviny března, kdy 

se na základě vládního nařízení na modrých zónách parkovalo zdarma. 
Úhradu poplatku za parkování je možné provést pomocí parkovacích 
automatů i mobilního telefonu. Více informací na www.parkovanivbrne.cz.

Magistrát města Brna

Pečujete o osobu se zdravotním postižením? Pomůžeme vám. 
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR realizuje nový projekt 
„Podpora neformálních pečovatelů v Brněnské metropolitní oblasti“.
Jde o bezplatnou intenzivní podporu těch, kteří pečují o osobu se 
zdravotním postižením. Jde o pomoc v oblasti právní i sociální, dále 
psychoterapeutické, odlehčovacích služeb, profesního poradenství, 
rozšíření kvalifikace apod.

Podrobnosti lze získat na e-mailu pecujicibrno@nrzp.cz nebo na čísle 
739 579 782; web: www.nrzp.cz

Národní rada osob se zdravotním postižením

Stárneme 
spolu

Vlastnit psa nebo 
kočku má pozitivní vliv na 
kvalitu lidského života. Stejně 
jako jejich majitelé i psi a kočky 
trpí zdravotními problémy, 
které vyžadu j í nák ladnou 
veterinární péči. Může se stát, 
že ačkoliv byste rádi dopřáli 
svému čtyřnohému příteli vše, 
co potřebuje, je tato péče mimo 
Vaše finanční možnosti.  

...je projekt finanční podpory 
veterinární péče pro psy a kočky 
patřící seniorům ve finanční a 
sociální tísni

Díky podpoře AAlleennaa  MMiikkeess  MMeemmoorriiaall  FFoouunnddaattiioonn 
zprostředkované VSF Canada má nyní  obecně prospěšná 
společnost VVeetteerriinnáářřii  bbeezz  hhrraanniicc  ČČRR  v Brně  možnost v 
takovýchto případech pomoci s financováním ve formě 
částečného příspěvku nebo až plné úhrady nezbytné 
veterinární péče pro psy a kočky. 

KKoonnttaakktt::

Veterináři bez hranic ČR, o.p.s.  
Palackého třída 1946/1, 
612 42, Brno 

TTeerreezzaa  JJeellíínnkkoovváá  
773 677 136 
tereza.jelin@gmail.com

BBaarrbboorraa  ČČeerrvveennáá
724 507 426 
bara.cervena@gmail.com
 
www.vsf-cz.eu

Veterináři bez hranic ČR, 
o.p.s. | Palackého třída 
1946/1, 612 42, Brno | 

www.vsf-cz.eu

KKoommuujjee  ppoommoocc  uurrččeennaa??

•  Je Vám 55 let a více? 

•  Pobíráte starobní či 
invalidní důchod?

•  Máte trvalé bydliště v 
Brně?

•  Máte přiznanou nějakou 
formu sociální podpory?  

jsou-li vaše odpovědi ANO, 
kontaktujte nás a popište nám 
svůj případ. Pokusíme se vám 
pomoci

Aktuální informace o dění v Brně v souvislosti s koronavirem 
a epidemiologickými opatřeními najdete na webu města Brna 
www.koronavirus.brno.cz

Koronavirus a Brno

také najdete na našich webových 
stránkách.

Dejte jim palec!
Podívejte se na letošní navržené 

projekty pro Brno v galerii projek-
tů a podpořte je do 30. 6. 2020. 
Nápad potřebuje minimálně 300 
„líbí se mi“, aby mohl postoupit do 
finále. Pomozte dobrým nápadům 
pro Brno. Vaše podpora je důležitá!

Co už jsme společně
dokázali?

Zrealizovat se podařilo už desít-
ky krásných projektů, od zázemí 

pro aktivity volného času (hřiště 
a sportoviště, taneční altán) přes 
zpříjemnění každodenního života 
ve městě (pítka, odjezdové tabule 
na hlavním nádraží, cyklostezky) 
až po projekty zaměřené na zlep-
šení situace lidí v tíživé situaci (on-
kologicky léčené děti, nouzové 
přístřešky pro lidi bez domova). 
Oblíbené jsou také ekologické 
projekty, které chtějí udělat naše 
město zelenější (výsadba stromů, 
vznik parků).

Kancelář participace 
Magistrátu města Brna
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Tramvaj do kampusu: řeší se parkování i stavební povolení

Blokové čištění se bude konat v červnu

Stavba tramvaje do kampusu pokračuje, 
i když se aktuálně řeší odvolání proti části 

stavebních povolení. Stavební firma totiž stále 
může pracovat na těch částech stavby, které 
povolení mají. Další informace budou k dispo-
zici v průběhu května, přineseme je tedy v dal-
ším zpravodaji. „Právní zástupce rodiny Kohnů 
podal námitku proti vydanému stavebnímu 
povolení. Zhotovitel stavby, který má za úkol 
získat veškerá povolení k předmětné stavbě, 
v současné době jedná s právním zástupcem 
rodiny. Tato jednání by měla vyústit v dohodu 
směřující k odblokování odvolání k již vyda-
nému stavebnímu povolení u Drážního úřadu. 
Přípravné práce pokračují dle harmonogramu,“ 
upřesnila mluvčí Dopravního podniku města 
Brna Hana Tomaštíková. Právě dopravní podnik 
je investorem celé stavby.

Intenzivně se řeší i parkování.
Na parkovišti Vltavská měly být realizovány 

přípojky pro zařízení staveniště a pro přesun 
sběrného dvora. Parkoviště mělo být uzavřeno 
a vyklizeno pouze jeden den kvůli montáži 
oplocení prostoru na přesun sběrného dvora. Po 
jednodenní uzavírce celého parkoviště by lidé 

mohli mimo oplocení parkovat. Po jednání se 
starostou Starého Lískovce byl dohodnut odklad 
uzavírky parkoviště o dva týdny. Jednodenní 
uzavírka parkoviště tedy proběhne až v druhém 
květnovém týdnu, poté zůstane uzavřena část 
parkoviště až do dokončení jeho úprav.

Co se bude dít v květnu
Mezi ulicemi Jihlavská a  Labská bude 

v květnu zahájena překládka datových sítí 

a dílčí úpravy na veřejném osvětlení ulice 
Jihlavská. Tyto práce by neměly mít vliv na 
omezení provozu na komunikacích. Dále bu-
dou prováděny přípravné práce pro přeložky 
kabelů vysokého napětí u křižovatky ulic 
Jihlavská a Netroufalky, což s sebou ponese 
drobné omezení pro chodce – část chodníku 
bude uzavřena a bude vybudován provizorní 
chodník.

DPMB, red

Rozvrh blokového čištění, který jsme avizovali v březnovém čísle Sta-
rolískoveckého zpravodaje, se změnil kvůli karanténním opatřením. 

Dubnové termíny čištění byly zrušeny, nyní se blokové čištění plánuje 
na duben. Pravidla čištění i značení ulic ale zůstávají stejná, jako bylo 
uvedeno dříve.

Informace o aktuálních termínech jsou pravidelně zveřejňovány na 
úřední desce, zde ve Starolískoveckém zpravodaji, na webových stránkách 
Starého Lískovce (http://www.staryliskovec.cz/cs/deni-v-mc/blokove-
-cisteni.html), popř. v aplikaci Brněnských komunikací a.s. (v této aplikaci 
nelze vyznačit některá parkoviště a úseky vozovek)

Blokové čištění bude provedeno vždy v časovém rozmezí 9.00 – 17.30.

Blokové čištění včetně chemické likvidace plevele

Blok č. 1 Blok č. 2 Blok č. 3 Blok č. 4 Blok č. 5 Blok č. 6 ZÁKOS

15. 6. 16. 6. 17. 6. 18. 6. 19. 6. 22. 6. noční 
z 25.6.
na 26.6. 

Parkoviště Akademická budou čištěna v rámci nočního čištění ZÁKOSu.

Blok č. 1
Labská 1–37 vč. parkovišť a ZÁKOS, Mikuláškovo nám. 14, 15, 16, 17, 
vč. parkoviště, Mikuláškovo nám. oba vnitrobloky vč. parkoviště před 
domy 5 a 6, Vltavská ZÁKOS vč. zálivů pro parkování vozidel, Vltavská 
9–13 vč. parkoviště, Vltavská 1–3 vč. parkoviště, Vltavská parkoviště 
nad tramvajovou zastávkou MHD, spojnice Vltavská x Osová, parkoviště 
Osová nad trolejbusovou točnou.

Blok č. 2
Osová 2–8 vč. zálivů pro parkování a parkoviště, Dunajská 1–5, 7–15, 

17–25, 27–35, 37–45 vč. jednosměrných spojnic, parkovišť u těchto 
bloků a ZÁKOSu, Karpatská 1–9 vč. parkovišť.

Blok č. 3
U Hřiště vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště pod U Hřiště č. 9, 
U Hřiště ZÁKOS, Valašská vč. parkovišť, U pošty vč. parkovišť, Bosonožská 
vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, včetně zásobovací komuni-
kace k MŠ Bosonožská, Kyjevská vč. parkovišť a ZÁKOS.

Blok č. 4
Oderská 12–1 vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť, Oderská x 
Dunajská spojnice ulic, Sevastopolská vč. zálivů pro parkování vozidel 
a parkoviště, ul. Kosmonautů parkoviště, odstavné plochy a příjezdy 
k domům č. 17 a 19, Irkutská vč. zálivů pro parkování vozidel a parkovišť 
a komunikace Ke Mlýnu.

Blok č. 5 
Ul. Kroupova obě komunikace, Jemelkova pouze parkoviště, Krymská 
vč. zálivů pro parkování vozidel a parkoviště, Kurská vč. parkovišť, Ma-
lešovská, Malostranská, Martina Ševčíka, Šoustalova.

Blok č. 6
U penzionu parkoviště, Hermannova, Svah, Příčky vč. parkoviště, 
Čermákova vč. parkovišť v sídlišti, Máchalova, Pšikalova, Točná i za 
dálnicí D1, Klobásova slepá odbočka, Kosmonautů vč. zálivů pro 
parkování vozidel.

ZÁKOS: Místní komunikace ZÁKOS (uvedeny v jednotlivých blocích), 
Akademická vč. parkoviště, Bítešská, Elišky Přemyslovny, Jemelkova, 
Jihlavská, Klobásova, Netroufalky, Osová, komunikace na Ostopovice.

Lucie Honzová, odbor všeobecný
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Polytechnika v MŠ Labská

Škola v časech koronaviru

Od 1. 1. 2020 se naše mateřská 
škola zapojila do projektu, 

Technické MŠ a ZŠ“. Základní my-
šlenkou projektu je vzbudit u dětí 
zájem o techniku a přírodovědu, 
podpořit celkovou technickou 
a vědeckou gramotnost, zlepšit 
schopnost přijímat a porozumět 
poznatkům z  vědy a  techniky 
a uvědomovat si, jak ovlivňují náš 
život. Prostřednictvím polytech-
nické výchovy tak u dětí tříbíme 
a propojujeme mnoho schopností 
(např. koordinaci pohybu, jem-
nou motoriku, odhad, konstrukční 
schopnosti, pozornost, kreativitu, 
spolupráci, obezřetnost, atd.).

Již v předchozích letech měly 
děti možnost seznamovat se s pra-

cí s funkčním nářadím a materiály 
v pracovních koutcích na třídách. 
Spoustu činností také přenášíme 
do venkovních prostor na zahradu 
školky, kde máme umístěný přírodní 
pracovní kout, stavební klády, záho-
ny pro vlastní pěstování a další. Po-
lytechnická výchova prolíná mnoha 
tematickými částmi vzdělávacího 
procesu a je součástí mnohých akcí 
pořádaných pro děti a rodiče.

V rámci zapojení do tohoto pro-
jektu plánujeme rozšíření materi-
álního vybavení mateřské školy. 
A jakmile to epidemiologická si-
tuace dovolí, plánujeme také tech-
nickou dílnu pro rodiče s dětmi na 
školní zahradě..

Gabriela Zábršová, MŠ Labská

Pandemie koronaviru zastihla 
naši školu stejně nečekaně jako 
všechny ostatní. Bylo jasné, že 
abychom rychle měnící se situa-
ci zvládli, budeme se muset učit 
úplně všichni. Učitelé mapovali 
možnosti a  rozvíjeli netradiční 
formy výuky, žáci se vzdělávali 
prostřednictvím televizních a po-
čítačových obrazovek tak, jak to 
dosud nikdy nedělali. Hodně po-
máhali také rodiče, ačkoli jistě řešili 
řadu dalších starostí.

Ne všichni mají doma ideální 
podmínky, ale všichni se snažili 
podle svých nejlepších sil. Nezapo-
mínali jsme, že kromě tempa učení 
je potřeba udržovat také dobrou 
náladu. Učitelé posílají videa nejen 

s učivem, ale i vzkazy, jedna paní 
učitelka vytvořila krátké video 
z příspěvků, které děti s pomocí 
rodičů doma natočily, aby se ale-
spoň na dálku pozdravily.

Paní učitelky, které učí vaření, 
ale i učitelky 1. stupně inspirovaly 
děti k možná prvním kuchařským 
pokusům, takže se nám sešla do-
slova obrazová kuchařka. Tělocvi-
káři zase mysleli na zdravé tělo 
našich žáků a posílali jim sportovní 
odkazy a výzvy. A paní psycho-
ložky opakovaně nabízely pomoc 
a staraly se o udržení zdravého 
ducha.

Učitelé pak nafotili žákům po-
zdravy v rouškách, aby vlastním 
příkladem ukázali, že je jejich 

nošení skutečně potřebné, a při-
dali motivační vzkazy. V obtížné 
době se ukázalo, že většina lidí 
má k  sobě blíž, než se běžně 
může zdát. A také se potvrdilo, 
že škola není jen místem, kde 
někdo někoho úkoluje a znám-
kuje, ale i místem, kde jsou si 
učitelé, žáci a  rodiče partnery, 
kteří dokážou stát při sobě, když 
je to potřeba.

Ludmila Kašpárková, Lenka 
Špačková, ZŠ Bosonožská
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Poznejte svět, přírodu i sebe na univerzitě třetího věku

Bezplatné informace zajistí pohodu v domě

Před 75 lety se Starý Lískovec dočkal svobody

Máte vztah k přírodě a jste rádi 
ve společnosti? Chtěli byste si 

rozšířit obzory v oblasti zeměděl-
ství, lesnictví, zahradnictví nebo 
rozvoje regionů a společenských 
věd? Začněte studovat na Univer-
zitě třetího věku Mendelovy uni-
verzity v Brně. Nabízíme jednoleté, 
dvouleté i tříleté studium v odbor-

ných oblastech, které jsou spojeny 
s dlouholetou tradicí Mendelovy 
univerzity v Brně. Vzdělávání je 
organizováno formou přednášek 
doplněných o terénní cvičení a ex-
kurze. Odborné přednášky trvají tři 
vyučovací hodiny a konají se jed-
nou za týden nebo jednou za dva 
týdny v období od října do května. 

Pro exkurze a terénní cvičení jsou 
využívána celoškolská pracoviště 
jako např. botanická zahrada, školní 
lesní podnik, školní zemědělský 
podnik, pekárna, pivovar nebo 
masný provoz. Kromě jedno až tří-
letých kurzů se můžete přihlásit i do 
krátkodobých kurzů zaměřených 
na své koníčky, jazyky nebo pohy-

bové aktivity. V loňském roce jsme 
zahájili také mezigenerační univer-
zitu, díky které můžete absolvovat 
speciální kurz se svými vnoučaty. 
Přihlášky přijímáme od 1. dubna 
2020 osobně na adrese Zeměděl-
ská 5 (budova E), 613 00 Brno nebo 
elektronicky. Podrobnosti nalezne-
te na www.u3v.mendelu.cz.

Brněnská městská policie připravila pro ve-
řejnost dva vzdělávací projekty, které se 

týkají bydlení a jeho bezpečnosti.

Dovednosti nejen pro domovníky
Do užitečného kurzu Domovnické preventivní 

minimum se navzdory názvu nemusejí hlásit 
zdaleka jen domovníci. Usnadní život i vlastní-
kům a správcům bytových domů, členům spole-
čenství vlastníků, bytových družstev i uživatelům 
obecních bytů. Školení se koná vždy ve středu od 
15 do 18 hodin mezi 16. zářím a 18. prosincem 
2020. Podrobnosti najdete na webu www.mpb.
cz, přihlášky pište e -mailem na luboslav.fiala@

mpb.cz. Kapacita kurzu je 25 účastníků. Lekce 
se uskuteční v Areálu dopravní výchovy a vzdě-
lávání na Riviéře, v Bauerově ulici 7.

Bezpečná adresa
Každý dům je specifický a k tomu, aby byl 

bezpečný, nestačí vždy jen zámky, čipy nebo 
alarmy. Vhodné přístupy shrnuje čtivý a pře-
hledný manuál Bezpečná adresa. Každý si ho 
může stáhnout na www.mpb.cz nebo vyzved-
nout vytištěný na preventivně informačním 
oddělení městské policie v Bauerově ulici 7, 
vedle koupaliště Riviéra.

Strážníci rádi poskytnou bezplatné konzul-

tace. Zájemcům, kteří se oficiálně přihlásí na 
e -mailu luboslav.fiala@mpb.cz, vystaví po spl-
nění podmínek i certifikát Bezpečná adresa. Pro 
uživatele bytů je signálem splnění náročných 
kritérií a pro zloděje varováním, že v tomto 
domě pochodí jen stěží.

Se strážníky na obou projektech spolupra-
cují i experti z řad republikové policie a hasičů, 
odborníci na zámkové systémy a technické 
zabezpečení nebo pracovníci organizace Práh 
jižní Morava. Díky tomu obsáhnou všechny 
důležité aspekty bezpečného bydlení. Program 
finančně podporuje statutární město Brno.

Mgr. Jakub Ghanem, mluvčí MP Brno

Ve středu 25. dubna uplynulo 
75 let od chvíle, kdy se po útra-

pách 2. světové války dočkal Starý 
Lískovec a poté i celé Brno osvobo-
zení. Tehdy kolem 5 hodiny ráno 
začal boj o Troubsko. Kolem 14 ho-
diny obsadila Rudá armáda Osto-
povice a Bosonohy. První sovětské 
obrněnce obklopené pěchotou za-
hlédli občané Starého Lískovce po 
14. hodině na cestě od Lančíkova 
mlýna. Jiní osvoboditelé přicházeli 
v tu dobu od Nebovid a Moravan 
přes železniční trať a potok Leska-
vu. Kozáci na koních a další vojáci 
přicházeli po silnici od Ostopovic. 
V podvečer byl na řadě Nový Lís-
kovec, který blokoval přístup do 
pisáreckého údolí. Bojovalo se tam 
až do 22. hodin večer. Ráno pak 
šli osvoboditelé dál. Na Strážním 
vrchu v Novém Lískovci bylo poz-
ději v „bratrském hrobě“ pohřbeno 
53 padlých vojáků Rudé armády – 
7 padlých z Bohunic,13 ze Starého 
Lískovce, 32 z Nového Lískovce 
a 1 z Kohoutovic.

Většina města byla osvobozena 
den poté, jako den osvobození 
Brna je proto připomínáno datum 
26. dubna. V severních částech 

města se ale bojovalo i v prvních 
květnových dnech. Čest památce 
všem, kteří při osvobozování po-
ložili život.

Tragicky zahynuli 
během války

Připomínku si zaslouží i ti obča-
né Starého Lískovce, kteří zahynuli 
během války. V odbojové organi-
zaci Obrana národa byli zapojeni 
a také vězněni: Alois Buchmann 
ředitel školy, farář Benedikt Švan-
da, učitel Miroslav Smrž, občané 
Antonín Matoušek, Jan Hudec 
a Jan Klobás. Zatčen byl bývalý 
poručík Československé armády 
Josef Klobás a bývalý nadporučík, 
činovník Sokola a vedoucí plach-
tařského střediska Aeroklubu 
v Medlánkách Josef Pšikal. Oba 
byli popraveni ve Frankfurtu nad 
Mohanem 10. 2. 1943. Po válce jim 
byl oběma udělen presidentem 
Eduardem Benešem Českosloven-
ský válečný kříž in memoriam.

V okolí Brna působila skupina 
Hnutí slovanské domoviny pod 
vedením Vlastislava Kroupy, kte-
rý byl později zatčen a popraven 
27. 4. 1944 v Breslau. Skupina měla 

přes 200 členů. Vězněni byli ze Sta-
rého Lískovce Vlastimil Křivánek 
a Antonín Liška. Ze Starého Lískov-
ce byli ještě v Hnutí zapojeni Karel 
Svoboda a Bohumil Žďárský – ti 
měli štěstí, že nebyli vyzrazeni.

Za porušování říšských potravi-
nových zákonů byl v Kounicových 
kolejích 13. 11. 1941 popraven 
místní mlynář Josef Jemelka – po 
válce mu byl také udělen panem 
presidentem E. Benešem

Také v zahraničí proti Hitlerovi 
bojovali naši občané, příslušníci 
čs. armády Oldřich Ševčík, Fran-
tišek Vojtěch a František Navrátil 
v Anglii, Miroslav Zámečník v Ju-
goslávii.

Celá rodina Františka Navrátila 
byla vězněna jako rukojmí v in-
ternačním táboře Svatobořice- 
Mistřín. Jeho otec Viktor byl pro-
puštěn v březnu 1945, ale hned 
30. 3. 1945 zemřel. Jeho matka 
a sestra byly vězněny až do osvo-
bození tábora RA.

Po nasazení na nucené práce 
v německé Říši letech zemřel těsně 
po návratu ve 23 letech Antonín 
Lacina. Za Protektorátu museli 
všichni občané prokázat svůj árij-

ský původ, většina brněnských 
Židů a také Romů pak byla postup-
ně odvlečena do koncentračních 
a vyhlazovacích táborů. Ze Starého 
Lískovce tak navždy zmizeli man-
želé Samuel a Vilma Friedländerovi 
se dcerou Hedvikou.

Také válečné akce v závěru války 
a boje při osvobozování Brna při-
nesly ztráty mezi občany Starého 
Lískovce. Při americkém náletu 
20. 11. 1944 zahynuli dva lískovečtí 
občané Josef Kroupa a teprve se-
dmnáctiletá Jindřiška Mokrá. Při 
náletu 12. 4. 1945 bomby zasáhly 
na Joštově ulici tramvaj a v ní bylo 
zabito mnoho cestujících, mezi 
nimi náš občan Eduard Valoušek.

Přechod fronty si vyžádal i oběti 
na životech a zranění občanů - 
zahynul občan Pelegrin Švestka, 
zraněni byli a následně zemřeli Jan 
Tošnar a Josef Hort. Zraněna a ná-
sledně zemřela také těhotná Krista 
Smutná, zraněni byli paní Josefa 
Pokorná, její dcera a pan František 
Malý. Čest jejich památce.

Věra Hádlíková Ondrášková
(V textu byly částečně využity in-

formace z internetové Encyklopedie 
města Brna.)
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Inzerce
 � Čištění koberců a čalouněného nábytku. 605 983 853.

 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka skříňky a pracovní desky 
na míru. Vrba 603438707.

 �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. 
Platba hotově = sleva 250 Kč! www.maliribrno-hezky.cz

 �Opravím počítač/seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

 � 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

 � SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ tel. 608 880 107.

 � Vodoinstalatér tel: 602 861 402.

 � Prodám Rodinný dům 3+1 v Brně-Starém Lískovci, 295 m2, s terasou, 
zahradou a garáží. Možnost nádstavby, nebo půdní vestavby. Parkování 
pro 3 auta. Dům je částečně podsklepen. Petra Viklická, tel: 737 417 267, 
mail:  pviklicka@mmreality.cz , web: mmreality.cz/nemovitosti/722405.

 �OPRAVY, ÚPRAVY, PŘETVAROVÁNÍ A PŘETVÁŘENÍ ODĚVŮ. 
www.atelier-sarka.cz na Vltavské 5. Bude-li to ještě třeba, sejdeme se i 
v roušce. Tel. pro domluvu termínu 737 405 554

 � Přijmeme paní na úklid na částečný úvazek pro úklid kanceláří na ul. 
Osová. Kontakt: Mrňa, 603 142 971.

Křupavá zelenina, která je per-
fektní jako předkrm i báječná 

příloha.
Ingredience 4 porce: ½ kg chřes-
tu oloupaného, seříznutého (volte 
stejně silné stonky), 3 velká vejce 
rozšlehaná, 1/3 šálku hladké mou-
ky, rostlinný olej ve spreji, 1/2 šálku 
strouhaného parmazánu, 2 šálky 
strouhanky
Jak na to: 1. Předehřejte troubu 
na 220° C. Chřest oloupejte, odříz-
něte spodní dřevnaté konce (tak 
přibližně 3–4 cm). Můj preferovaný 
způsob je konce jednoduše ulo-
mit. Přirozeně se zlomí v části, kde 
začíná jemný stonek. Loupání jde 
nejlepe škrabkou na brambory.
2. Do nádoby dostatečně dlouhé, 
aby se do ní vešel chřest, nalijte 
rozšlehaná vejce. Do další nádoby 
nasypte mouku.
3. Namočte chřest do rozšlehaných 
vajec. Přebytečné vajíčko setřeste 
a lehce chřest obalte v mouce, se-
třeste přebytečnou mouku. Chřest 
znovu namočte do vajíčka a pak 

obalujte ve směsi strouhanky 
a parmezánu, jemně strouhanku 
přitlačte na chřest. Obalený chřest 
pokládejte na plech vyložený pe-
čícím papísrem. Chřest postříkejte 
troškou oleje.
4. Pečte po dobu 12–15 minut při 
220 °C, nebo dokud nebude chřest 
na povrchu křupavý. Podávejte se 
svou oblíbenou omáčkou. Velmi 
dobrý je i s kečupem.

Taťana Absolínová

Přemýšlíte, které květiny zvolit na váš balkon? Vybírat z velké nabídky 
zahradnických firem není snadné. Tady je příklad výsadby rostlin do 

truhlíku na přímé slunce. Výsadba je plánována na rozměr balkonového 
truhlíku 80 × 25 centimetrů. Před výsadbou truhlík vymyjte a použijte 
čerstvou zeminu pro balkonové květiny. Kvůli hrozbě přízemních nočních 
mrazíků počkejte s osázením po takzvaných ledových mužích, kteří slaví 
svátky mezi 11.–15. květnem.

V růžových tónech s fialovým akcentem, kombinace vzpřímených 
a převislých rostlin

Na levý okraj truhlíku vysaďte (A) 2 kusy verbeny (Verbena x hybrida), 
kterou možná znáte pod českým jménem sporýš. Pokud budete pravi-
delně odstraňovat odkvetlé květy, odmění se vám verbena bohatým 
květenstvím až do pozdního léta. Na střed truhlíku vysaďte tmavě rů-
žovou (B) pelargonii (Pelargonium zonale). Bude krásně ladit s v pozadí 
vysazenou fialovou (C) vanilkou (Heliotropium arborescens), s českým 
názvem otočník. Otočník kvete spoustou fialových kvítků nádherně 
vonících po vanilce, které přivolávají motýly. V pravé části truhlíku do-
tváří barevnost růžová (D) minipetúnie (Calibrachoa), zvaná také Million 
bells. Ta je považována za zvláště odolnou vůči povětrnostním vlivům. 
Při výsadbě přidejte pomalu se uvolňující hnojivo.

Pravidelně rostliny zalévejte, nejlépe denně. Nejen slunce urychluje 
vysychání zeminy, ale i vítr zvyšuje potřebu závlahy. Na slunném, teplém 
a chráněném místě si můžete užívat květiny až do prvního mrazu.

Přeji hodně zábavy při pěstování. Odměnou vám bude nejhezčí 
balkon v okolí.

Taťana Absolínová

Gourmet
Pečený chřest v trojobalu s parmazánem

Šikovné ruce
Nápad pro balkonové truhlíky

WORKSHOP 2020
„Policistou na zkoušku“

WORKSHOP 2020
„Policistou na zkoušku“

Nutná registrace předem, počet 
míst na akci omezen.
 

Chceš se stát naším kolegou a 
nahlédnout do tajů policejních 
služeb? Vyzkoušej, zda máš fyzičku 
pro přijetí.

naborbrno@pcr.cz

+420 724 187 391
+420 974 622 621 - 4

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
NÁBOROVÉ CENTRUM

REGISTRACEREGISTRACE
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televize 
Kuki start na
první rok 
zdarma! 

+

Akce platí pro nové
zákazníky do 30. 6. 2020

�.netbox.cz

první rok

ZDARMA

Optický internet
350 Kč/měs.
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Pochutnejte si zdravě

úterý  13–17
středa  9–17
sobota  9–14

Rybárna Jura
Ul. Točná, Starý Lískovec 

(zast. Pod Dálnicí, bus 403, 404)

Celoroční prodej živých ryb
Čerstvá ryba nesmí chybět na vašem grilu!

pstruh duhový, siven americký
kapr obecný, ...zkrátka co 
k nám připlave

547 221 591
www.stofcom.cz

- Servis a prodej notebooků, počítačů a příslušenství
- Odvirování, záloha dat
- Instalace a poradenství
- Správa a montáž datových sítí

STOFCOM s.r.o., Žebětínská 70, Brno-Kohoutovice Po - Pá: 9 - 12, 13 - 17 hod.

NA RECEPT
VĚTŠINA LÉKŮ

platí na vybrané
kategorie

NOVĚ

platí na vybrané
kategorie

NOVĚ

HLÍDÁME LÉKOVÉ
INTERAKCE

POUKÁZKY ZA
NASBÍRANÉ BODY

VÝHODNĚJŠÍ
CENY

NABÍDKY ŠITÉ
NA MÍRU

BODY
NAVÍC

KONZULTACE
VÝHODNĚJI

NOVĚ

NA RECEPT
VĚTŠINA LÉKŮ

pl

U Pošty 14, Brno 
Provozní doba:
po-pá 7:30 – 17:30 hod., so 7:30 – 13:00 hod.
tel.: 731 638 184, mail: brno.sliskovec@benu.cz

Zeptejte se na bližší informace přímo vašeho lékárníka. 
Informace naleznete také na www.benu.cz.
Nulový či snížený doplatek (červeně označeno) se vztahuje na léky na recept hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze ve vybraných kategoriích léků, a to při předložení receptu spolu s kartou BENU PLUS. Ukázkový ceník týkající se konkrétních kategorií léků, další informace o výši jednotlivých doplatků a pravidla pro 
uplatnění slevy z doplatku Vám rádi poskytneme v jakékoliv BENU Lékárně nebo na www.benu.cz. Snížený či nulový doplatek u léků na recept představuje částku po slevě z doplatku poskytnuté ve výši až 100%, a to ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky při výdeji léku. V případě poskytnutí slevy ve výši 100% budou 
takové léky vydány bez doplatku, u některých léků však může být sleva poskytována jen v takové výši (tj. i nižší než 100%), aby byla přípustná dle platných právních předpisů.  U jednotlivých BENU Lékáren se výše poskytnuté slevy u některých léků může lišit. Více informací o regulovaném doplatku naleznete také na webu 
Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz nebo na účtence k nákupu. 
 
Ostatní výhody BENU PLUS (zeleně označeno): Při nákupu s kartou BENU PLUS se body načítají pouze za volně prodejné produkty nebo léky na předpis nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Slevy či jiné výhody lze uplatnit za podmínek uvedených na poukázce nebo kuponu a nelze je uplatnit při koupi léků hrazených byť i 
jen částečně z veřejného zdravotního pojištění a na počáteční kojeneckou výživu dle vyhl. 54/2004 Sb. Seznam BENU Lékáren, v nichž jsou poskytovány konzultace, a více informací o programu BENU PLUS a jeho výhodách naleznete na www.benu.cz.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

inzerce BENU Liskovec 190x133_vyhody.ai   1   19.11.2019   11:31inzerce BENU Liskovec 190x133_vyhody.ai   1   19.11.2019   11:31



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Květen 20208

PLÍCE DOMU

ČISTÍME ODVĚTRÁVACÍ ŠACHTY
Co vše se nachází v nečištěných 

odvětrávacích šachtách 
Baktérie – Plísně – 

Choroboplodné zárodky – 
Alergeny – Mastnoty – Karcinogeny
Plísně a bakterie produkují toxické látky, které obvykle vytvářejí nežádoucí, 
nezdravé životní prostředí. Toxické látky, vytvořené růstem plísní se mohou 
stát aerosolem, uvolnit se a prouděním vzduchu se tak rozšířit po celé 
budově a mohou být vypuštěny do dýchací zóny. To znamená, že pokud 
v bytě cítíme to, co vaří soused, tak zároveň se z nečištěných odvětrávacích 
šachet uvolňují zdraví škodlivé látky usazené na stěnách šachet. Odvětrávací 
šachty je potřeba čistit.

Čisté odvětrávací šachty snižují riziko: vniknutí 
škodlivých látek do dýchací zóny, vzniku 

zdravotních problémů, vzniku a šíření požáru.

Pozvěte nás. Kamerou se podíváme do Vaší odvětrávací šachty 
a zjistíme, jestli není poškozená a v jakém je stavu, vystavíme 
protokol. To vše zdarma.

Chcete se podívat, jak vypadá Vaše 
odvětrávací šachta?

Delphia MORAVIA s.r.o., U pošty 14, 625 00 Brno-Starý  Lískovec
+420 601 153 200     milansz@plicedomu.cz     www.plicedomu.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

POHŘEBNÍ SLUŽBAPOHŘEBNÍ SLUŽBA

HARMONIEHARMONIE

Brno-střed
Lidická 44

Tel.: 545 573 804
723 283 290

Brno-Starý Lískovec, 
Mikuláškovo náměstí 1.

Tel.: 547 210 465 
737 879 199

Brno-Kohoutovice 
Libušina tř. 2.

Tel.: 702 276 176

www.pohrebni-sluzba.czwww.pohrebni-sluzba.cz

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

email:  info@akademie-realit.cz
tel.: 776 129 999  

KONZULTACE  jak nejlépe prodat
nemovitost ZDARMA

ODHAD tržní ceny 
nemovitosti ZDARMA

Nízkonákladové provize pro kupující
                            = 
VÍCE PENĚZ PRO MAJITELE


