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Plánované termíny zasedání 
zastupitelstva městské části
Zasedání zastupitelů je naplánováno na tyto termíny.
10. 6. 2020, 9. 9. 2020, 9. 12. 2020 vždy v 17.00 hodin.

Abychom vám umožnili snadnější plánování příspěvků do Staro-
lískoveckého zpravodaje, zveřejňujeme termíny uzávěrek a dat 

vydání na další měsíce. Plánujete zajímavou akci, na kterou chcete 
pozvat své sousedy? Něco zajímavého se kolem vás odehrálo? Své 
příspěvky můžete posílat na adresu noviny@staryliskovec.cz
Dvojčíslo červenec/srpen uzávěrka: 22. 6. datum vydání: 3. 7.
Září uzávěrka: 24. 8. datum vydání: 4. 9.
Říjen uzávěrka: 21. 9. datum vydání: 2. 10.
Listopad uzávěrka: 19. 10. datum vydání: 30. 10.
Prosinec uzávěrka: 23. 11. datum vydání: 4. 12.

Termíny uzávěrek zpravodaje

Milí spoluobčané, dovolte mi 
přivítat vás opět na strán-

kách Starolískoveckého zpravo-
daje. Pevně věřím, že se vám všem 
daří dobře a že si plnými doušky 
užíváte postupného rozvolňování 
vládních nařízení, která nás díky 
koronavirové pandemii značně 
omezovala. Jistě mi dáte za prav-
du, že je velmi příjemné odložit 
roušku a znovu se volně nadech-
nout. Postupně se nám otevírají 
různá sportovní a kulturní zaříze-
ní, restaurace, obchody… Zkrát-
ka a dobře můžeme zase pomalu 
začít normálně žít. Opatrnost je ale 
stále na místě, a s tím související 
dodržování hygienických předpisů 
a doporučení. Prosím vás proto, 
buďte na sebe stále opatrní a ke 
svému okolí ohleduplní. Jistá 
omezení stále platí a je nutné je 
bezpodmínečně respektovat.

A protože se zdá, že to nejhor-
ší máme za sebou, dovolte mi, 
abych se krátce ohlédl za dobou, 

která nás tak moc ovliv-
nila. Nechci zde připomí-
nat vše, co nás postihlo, 
v čem jsme byli omezení, 
co jsme ze dne na den 
nesměli. Chtěl bych se 
ohlédnout za tím, jak jste 
se k nastalým problémům postavili 
vy, starolískovečtí občané. Mám na 
mysli hlavně nedostatek ochran-
ných prostředků a pomůcek. Ne-
jedna starolískovecká domácnost 
se proměnila v šicí dílnu, kde se 
ve velkém šily roušky. Ty jste pak 
rozdávali všem potřebným, nebo 
jste nám je nosili na radnici, kde si 
pro ně zase chodili ti, kteří neměli 
jinou možnost si roušky obstarat. 
Za toto velké nasazení, ochotu 
a obětavost vám patří velký dík. 
Nesmírně si toho vážíme, a ještě 
jednou vám moc děkujeme. Vaše 
pomoc byla naprosto úžasná. Přes 
to všechno nám všem, i těm, kteří 
přijdou po nás, přeji, abychom již 
nikdy nic podobného nemuse-
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li zažít. Život ve strachu 
není nic příjemného. Ať 
je to pro nás pro všechny 
poučením, že člověk není 
vždy pánem tvorstva, že 
jsme součástí velkého 
společenství, které se 

musí vzájemně respektovat.
Život v  některých oblastech 

se téměř zastavil a  nyní znovu 
pomalu ožívá, v některých oblas-
tech jsme změnu téměř nepocíti-
li. A tak můžeme sledovat jednu 
z největších investic města Brna, 
a to budování tramvajové trati se 
zastávky Osová ke Kampusu. Po-
drobnosti o probíhajících pracích 

se dočtete na jiném místě tohoto 
zpravodaje. Z mého pohledu bych 
vás chtěl jen upozornit na to, že 
je stavba svým rozsahem oprav-
du velká a dochází a stále bude 
docházet k  různým omezením 
a změnám v organizaci dopravy. 
Respektujte je prosím. V žádném 
případě nevstupujte do staveniště. 
Po stavbě se pohybuje a stále se 
bude pohybovat těžká technika. 
Mohlo by dojít k úrazu, a to by 
jistě nikdo z vás nechtěl. Zvláště 
pak důrazně upozorněte své děti, 
které jsou mnohdy velmi zvědavé.

(Pokračování na str. 6)
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Stavbě tramvaje se přizpůsobují chodci i řidiči

 
Schéma staveniště 

Dbejte zvýšené opatrnosti!

 

Vjezdy na stavbu :  ,nejvyšší povolená rychlost vozidel a strojů na staveništi je 20Km/h!  

20 
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ZS zhotovitelé 

ZS hlavní 
zhotovitel 

Přinášíme pravidelný pře-
hled dění na stavbě tram-
vajové trati od Dopravního 
podniku města Brna a zho-
tovitele stavby.

Mezi ulicemi Labská a Jihlavská 
se v minulých týdnech obje-

vily vrtné soupravy, které provádí 
hloubkové vrty. V nich budou za-
loženy pilotové stěny pro zajištění 
stability stavební jámy.

Pokračují práce na přeložkách 
podél ulice Jihlavská a byly prove-
deny práce na úpravě odvodnění 
parkoviště před FN Bohunice. Tato 
úprava bude znamenat drobné 
omezení parkovací kapacity před 
nemocnicí.

Na Mikuláškově náměstí v pro-
storu vedle penzionu pro seniory, 
proběhla skrývka ornice a bude 
docházet k hlubšímu odtěžování 
zeminy.

V ulici U Penzionu bylo umís-
těno dopravní značení zakazující 
vjezd automobilů mimo vozidla 
stavby a v blízké době dojde k je-
jímu překopnutí. Stejně tak budou 
dlouhodobě vyloučeny chodníky 

napříč Mikuláškovým náměstím.
Pro pěší bude zřízen provizorní 

přechod podél ulice Labská/U Pen-
zionu, který bude v provozu po 
celou dobu uzavírek chodníků.

Byl zřízen vjezd vozidel stav-
by na ulici Bítešskou, kudy bude 
probíhat odvoz vykopané zeminy, 
prozatím uložené na meziúložišti.

Probíhá pasportizace objektů 
v blízkosti budoucí trasy tunelu, 
v průběhu stavby bude docházet 
k měsíčnímu vyhodnocování pří-
padných vlivů od stavebních prací 
na okolní objekty.

Dále jsou v rámci geomonito-
ringu osazovány inklinometrické 
vrty, které slouží k monitorování 
a vyhodnocování vodorovných po-
sunů v horninovém masivu. Tímto 
bude sledována stabilita svahů 
výkopu v průběhu celé stavby.

Byly provedeny hydrogeologic-
ké vrty, kterými je zaměřena hla-
dina podzemní vody, a také byla 
zajištěna hydrochemická analýza 
vody. Tímto byl zdokumentován 
stávající stav úrovně hladiny a kva-
lity podzemní vody bez ovlivnění 
stavbou.

Podařilo se dosáhnout dohody 
s rodinou Kohnů, stavba díky tomu 
má potřebná stavební povolení 
a nedochází ke zpoždění oproti 
harmonogramu.

Co se bude dít dále
 – Uzavírka na ul. Netroufalky 

(od 1. 6. 2020)
Chodník je uzavřen kvůli bu-

dování přeložek inženýrských sítí 
a stavbě objektu opěrné zdi na 
výjezdu z budoucího tunelu.

Dojde k úplné uzavírce pro au-
tomobilovou i městskou dopravu. 
Rovněž dojde k uzavírce pro chod-
ce. Ukončení uzavírky předpoklá-

dáme na konci letních prázdnin.
 – Omezení dopravy ul. Jihlav-

ská (od 15. 6. 2020)
Po celou dobu stavby bude ul. 

Jihlavská průjezdná v obou smě-
rech, bude však docházet ke změ-
nám v organizaci dopravy.

Odklonění dopravy na ulici Jih-
lavská z důvodu budování tunelu 
a mostních provizorií nad tunelem 
proběhne ve třech etapách. V prv-
ní etapě při budování mostních 
provizorií dojde k postupnému 
odklonu dopravy v jízdním pru-
hu na dálniční rampu směrem 
od Bosonoh do centra města na 
ul. Bítešská kvůli stavbě prvního 
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provizoria. Jízda v opačném směru 
bude beze změn.

Ve druhé etapě bude jízda v pru-
hu z centra města směr Bosonohy 
odkloněna na již vybudované prv-
ní provizorium, v opačném směru 
bude doprava odkloněna stejně, 
jako tomu bylo v etapě první.

Ve třetí etapě bude již doprava 
vedena přes mostní provizoria 
a dálniční rampa bude uzavřená. 
Omezení očekáváme do zimy.

Chodce prosíme 
o maximální opatrnost

 – Uzavírka ul. U Penzionu (od 
20. 5. 2020)
Uzavírka ulic z důvodu budo-

vání tunelu je nutná z důvodu 
budování přeložek inženýrských 
sítí (ulice bude v několika místech 
v celé šířce překopaná a neprů-
jezdná), bude zde častý pojezd 

těžké techniky (dampry, bagry, 
buldozery…), které nemohou po-
jíždět běžnou komunikaci, a to 
ani napříč. Ulice bude uzavřená 
po celou dobu výstavby daného 
úseku tunelu, předpokládáme do 
jara příštího roku, pokud to však 
bude možné, pokusíme se zajistit 
trvalý průchod pro chodce. Je však 
nezbytně nutné, aby procháze-
jící chodci v tomto úseku dbali 
zvýšené opatrnosti a respektovali 
projíždějící stavební stroje.

 – Uzavírka chodníků a komu-
nikace Mikuláškovo náměstí 
(postupně od 27. 5. 2020)
Uzavírka všech chodníků a ko-

munikace na Mikuláškově náměstí 
(kromě chodníku poblíž parkoviště 
na ul. Vltavská nad opěrnou zdí).

Důvod uzavření je stavba tune-
lu, pojezd těžké techniky v korido-

ru stavby (dampry, bagry, buldo-
zery). Průchod pro chodce a pro 
automobilovou dopravu v těchto 
místech nebude možný. Je to hlav-
ně z toho důvodu, abychom mohli 
staveništní dopravu vést výhradně 
koridorem stavby a nezatěžovat 
okolní plochy a komunikace (vy-
hnout se provizorním výjezdům 
ze stavby).

 – Oplocení parkoviště na ul. 
Vltavská (11. 5. 2020)
Oplocení parkoviště bylo nutné 

kvůli budování zařízení staveni-
ště, zajištění skladovacích a ma-
nipulačních ploch pro budování 
tunelu a v neposlední řadě pro 
budování tunelu samotného. Pro 
potřebu stavby je již parkoviště 
oploceno, zbývající plochu par-
koviště lze využívat k parkování. 
Předpokládáme uzavření alespoň 
části tohoto parkoviště do konce 
stavby, pravděpodobně však bu-
deme částečně v průběhu stavby 
uvolňovat podle předpokládané-
ho využití.  DPMB

Vážení spoluobčané, z důvodu pandemie COVID-19 plánovaný svoz 
železného odpadu v Brně-Starém Lískovci pořádaný místními dob-
rovolnými hasiči se uskuteční dle vývoje epidemie pravděpodobně 
až v měsíci září, nebo říjnu 2020. Bližší informace uveřejníme později.
Předem vám děkují za pochopení členové SDH a JSDH Brno-Starý 
Lískovec.

Svoz železného odpadu
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Detektivem v jarní přírodě

Těšíme se na prázdniny s Lipkou

Doba „koronavirová“ nás ve škole 
všechny zasáhla. Ovlivnila řadu zaběh-
nutých vzdělávacích systémů i nově 
plánovaných školních akcí. Školní život 
se však nezastavil, jen nabral trochu 
jiný směr.

Výuka přírodopisu žáků 6. a 7. roč níku probí-
há celkem hladce. Hodně se změnily formy 

přírodovědného vzdělávání. Takže i v rámci di-
ferencované práce měli žáci možnost se dobro-
volně zapojit do motivační soutěže „Detektivem 
v jarní přírodě“ a to hned od počátku domácího 
vzdělávání. Soutěž spočívá v poznávání aktu-
álně kvetoucích bylin či dřevin a také probou-
zejících se bezobratlých druhů živočichů. Žáci 
vyhledávali jejich názvy na základě fotografií, 
které jsem pořídila na svých toulkách jarní 
přírodou, mnohdy si zjišťovali bližší informace 
z života objektivem ulovených organismů.

Bylo velkým překvapením, kolik dobrovol-
níků tuto soutěž využilo a pravidelně se jí zú-
častňuje. Do stanoveného termínu odevzdávají 
odpovědi na otázky k jednotlivým zástupcům. 
Srdce pedagoga tak zaplesalo. To však netušilo, 
že bude plesat více. Postupně přebírali funkci 
lovce fotografií sami žáci, kteří podnikli se svými 

rodiči jarní procházky. Nejen že posílali své 
příspěvky, ale také správná řešení. Všem bych 
ráda za jejich aktivitu a zájem o věc poděkovala.

V současné době se vyšvihl postup detektivů 
na vyšší úroveň: každý z nich bude pracovat 
nejen jako detektiv s pátráním po důkazech, ale 
především se začne zabývat jejich shromažďová-
ním. Vzhledem k tomu, že během své detektivní 
činnosti nasbírali žáci mnoho zkušeností, budou 
tentokrát pátrat na vlastní pěst. Jejich novým 
úkolem bude při procházkách pozorovat kve-
toucí byliny, které rostou planě, správně zajistit 
tento důkaz a vytvořit sedmipoložkový herbář. 

Už nyní mám informace s fotodokumentací 
průběhu tvorby herbáře od jednotlivců.

Na závěr se musím podělit o výňatek z e -mai-
lu, který mi večer poslala žákyně 6. A:

„Paní učitelko, chtěla bych se s vámi podě-
lit o nový zážitek. Dnes jsem zažila poprvé 
záchranu ptáčka. Našly jsme ho s mamkou 
na ulici. Nemohl lítat a sotva chodil. Volaly 
jsme do záchytné stanice a tam podle fotky 
určili, že je to mládě sýkory koňadry. Poradili 
nám, ať je dáme na 4 hodiny do tmavé krabice 
a dopřejeme mu klid. A pak jsme mu měly dát 
vodu s cukrem. Vše jsme udělaly, jak pán řekl, 
ale i tak nemohla létat, možná byla i zraněná. 
Nakonec jsme ji dovezly na stanici osobně, 
protože má prý velkou šanci na přežití. Nikdy 
jsem to nezažila. Bylo to poprvé a doufám ze 
sýkorku zachrání. Posílám fotky“

Tolik radosti a zájmu o věc, co na mně tato 
zpráva přenesla! Dovedu si představit, jak byl 
tento zážitek pro M. nevšední. Je chvályhodné, 
když si školák uvědomuje cenu života tvorů 
v přírodě. Za velmi výchovný aspekt tohoto 
prožitku bych označila i proaktivní řešení ma-
minky a zážitek dcery z jednání s ornitology. 
Všem patří velké poděkování.

Danuše Kotolanová
ZŠ Bosonožská

Ačkoli pořádání letních táborů 
ovlivní situace spojená s epi-

demií koronaviru, je Lipka připra-
vena dodržet všechny požadavky 
hygieniků a  tábory uskutečnit. 
V případě, že tábory kvůli epide-
miologické situaci nebudou moci 
proběhnout, budou přihlášeným 
vráceny peníze bez storno poplat-
ků. Podívejte se tedy na nabídku 
příměstských i pobytových táborů, 
ze které si určitě vyberete!

Pracoviště Lipová plánuje na 
začátek prázdnin 1.–3. července 
ověřený model tábora pro rodiče 
a prarodiče s dětmi od 3 let. Na pří-
městském táboře nazvaném Pojď-
me spolu na tábor do říše obrů! 
vytvoříme prostor pro společné 
objevování i samostatné tvoře-
ní. Děti od 7 do 11 let lákáme na 
Dovolenou v pravěku. Na poby-
tovém táboře 11.–18. července 
se naučíme rozdělávat oheň bez 
sirek, ulovíme mamuta a po boji se 
zrelaxujeme v pravěkém wellness. 
Pro čarodějnické učně od 7 do 
9 let otevíráme 13.–17. července 
Čarodějnou akademii na Lipové. 
Na rozvrhu tábora Živelné čaro-
vání bude Krocení živlů, Bylinná 

laboratoř i Čarosport a Tvořeniš-
tě. Na pobytový tábor Za hranice 
světů zveme táborníky od 9 do 
15 let. Příběh z říše fantazie pod 
hvězdnou oblohou prožijeme 
9.–21. srpna. Posledních pár míst 
hlásí také příměšťák Jak vycvičit…, 
24.–28. srpna na něm děti od 8 do 
12 let vyzkouší komunikaci s koň-
mi, psi, hlodavci a další zvířenou.

Pokud je vám od 9 do 11 let, mů-
žete se díky Rozmarýnku stát hned 
od začátku prázdnin 1.–5. červen-
ce Strážci Země. Na pobytovém 
táboře v srdci Českomoravské vr-
choviny zažijete dobrodružství při 

hledání klíčů k přírodě. Ostřílené 
táborníky od 15 do 20 let lákáme 
na ExpediciEKO. S batohem na 
zádech vyrazíme 6.–12. červen-
ce s partou kamarádů za zážitky 
i dobrovolnickou výpomocí na 
zámku. Příměšťák V kůži dospěláka 
nabídne dětem ve věku 9–13 let 
příležitost vyzkoušet, jak úžasné je 
naplánovat, připravit a zrealizovat 
vlastní nápad. Tábor se uskuteční 
ve dvou turnusech, 27.–31. čer-
vence a 17.–21. srpna. Léto zakon-
číme kulinářským táborem Jídlo 
na cestách. Od 24. do 28. srpna 
s dětmi od 9 do 13 let přijdeme na 

kloub tajemství místních potravin 
a něco dobrého z nich uvaříme.

S pracovištěm Rychta se mohou 
všichni akční nadšenci od 14 let 
vydat na oblíbený putovní tábor. 
Letos nás 21. –26. srpna zavede 
putování do opuštěného kraje 
Rychlebských hor.

Kamenná láká na příměstské 
tábory, jejichž cílem je dětem při-
blížit historii i přírodu ve městě. 
Tábory na Špilberku pro děti od 8 
do 12 let se uskuteční 27.–31. čer-
vence a 17.–21. srpna.

Pracoviště Jezírko hlásí poslední 
volná místa na vesmírném poby-
ťáku Tauri pro starší děti od 13 do 
17 let. Uskuteční se 3.–7. srpna 
přímo na Jezírku.

Celou nabídku příměstských 
i pobytových táborů najdete spo-
lu s přihláškami na stránce www.
lipka.cz/tabory.

Nezapomínáme ani na plánová-
ní následujícího školního roku. Od 
1. června spustíme přihlašování na 
zájmové kroužky. Nabídku všech 
pracovišť Lipky najdete ke konci 
května na stránce www.lipka.cz/
krouzky.

Amálka Čípková, Lipka
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S návrhem nového územního plánu vyráží do městských částí
Rubín, Musilka, hvězdárna 

a Dělnický dům. Celkem čty-
ři setkání s Brňany připravila na 
červen Kancelář architekta města. 
Společně se zástupci vedení města 
a Odboru územního plánování 
a rozvoje chtějí seznámit veřej-
nost s návrhem nového územního 
plánu před jeho veřejným projed-
náním. Lidé se mohou přijít zeptat 
na vše, co je k územnímu plánu 
zajímá, třeba jak se promění jejich 
ulice nebo kde se počítá s novou 
výstavbou či prodloužením tram-
vajové trati.

Setkání jsou náhradou za dub-

nové jízdy Plán jede k vám!, které 
byly odvolány kvůli nouzovému 
stavu. „Chceme, aby měli Brňané 
možnost seznámit se s návrhem 
územního plánu před jeho veřej-
ným projednáním. Dvakrát jsme 
živě vysílali přímo z naší kancelá-
ře na Zelném trhu a zodpověděli 
jsme téměř dvě stě dotazů veřej-
nosti. Jsme rádi, že nyní můžeme 
vyjet do městských částí,“ shrnul 
ředitel Kanceláře architekta města 
Brna Michal Sedláček.

První setkání odstartuje v úte-
rý 9. června v KD Rubín, o dva 
dny později proběhne setkání 

ve středisku Omega na Musilově. 
Na hvězdárně se zájemci sejdou 
v úterý 16. června a 18. června 
sérii setkání zakončí prezentace 
v Dělnickém domě v Židenicích. 
Začátky budou vždy v 18:00. Vstup 
je zdarma. Kvůli zvýšeným hygi-
enickým opatřením je kapacita 
všech setkání omezená a je nutné 
se zaregistrovat na webu www.
kambrno.cz nebo zavolat na číslo 
770 176 560.

„I  přes nepříznivé podmínky, 
které nám současné projednávání 
územního plánu komplikují, jsem 
opravdu rád, že se nám podaří zre-
alizovat alespoň tato setkání před 
samotným veřejným projednáním. 
Věřím, že zodpovíme všechny dota-
zy, které současný nový návrh územ-
ního plánu u veřejnosti vyvolává,“ 
uvedl radní města Brna pro územní 
plánování a rozvoj Filip Chvátal.

Vzhledem k omezené kapacitě 
bude KAM ze setkání zveřejňovat 
záznam. Třetí setkání z brněnské 
Hvězdárny a planetária bude navíc 
přenášeno online. Zájemci jej mo-
hou sledovat živě na Facebooku 
Kanceláře architekta města Brna.

S návrhem nového územního 
plánu se může veřejnost seznámit 
také na portálu územního pláno-
vání www.upmb.brno.cz. Veřej-
ná projednání se budou konat 
ve dnech 22. a 23. června 2020 
vždy od 15 hodin v areálu br-
něnského výstaviště. Připo-
mínky, námitky a stanoviska je 
možno uplatnit nově ve lhůtě 
do 30. června 2020.

Plán jede k vám!
Setkání s vedením města, KAM 

a  OÚPR nad návrhem nového 
územního plánu. Začátek vždy 
v 18 hodin, je nutné se registrovat 
na webu kambrno.cz nebo zavolat 
na číslo 770 176 560.
út 9. 6. Kulturní dům Rubín, Ma-
kovského náměstí 3
čt 11. 6. Kulturní středisko Omega, 
Musilova 2
út 16. 6. Hvězdárna a planetárium 
Brno, Kraví hora 2 (živý přenos na 
Facebooku KAM)
čt 18. 6. Dělnický dům Židenice, 
Jamborova 65

Jana Běhalová
Kancelář architekta města Brna

O víkendu jsme byli s přáteli na 
pikniku. Každý z nás něčím 

přispěl do společného hodování. 
Já jsem tentokát upekla jahodo-
vý koláč, ale také jsem každému 
připravila vlastnoručně vyrobený 
košík naplněný jahodami.

Co potřebujete: Papírový talí-
řek o ø 20 cm, nůžky, tužku, obou-
stranně lepící pásku, stužku nebo 
provázek na ozdobu

Jak na to: Výroba košíku vám 
zabere jen pár minut a jídlo v něm 
vypadá moc pěkně. Použijte lev-
né papírové talířky o  průměru 
20 cm. Talířek na čtyřech místech 
nastřihněte (asi tak 4 centimetry) 
a následně přeložte, aby vznikl 
košíček jako na fotce. Složte koší-
ček a slepte strany pomocí obou-

stranné lepící pásky. Můžete místo 
lepící pásky použít kancelářskou 
sešívačku.

Je hotovo! Košíky jsem naplnila 
jahodami, převázala ozdobným 
provázkem a doplnila jmenovka-
mi. Vypadaly na pikniku nádherně. 
Vyzkoušejte to také.

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Košík z papírového talířku
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Inzerce
 � Čištění koberců, čalouněného nábytku a ma-
trací, 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.

 � Rekonstrukce bytových jader, koupelen a to-
pení. Poradenství, návrh, realizace na klíč. Tel.: 
513 034 551, Mob: 704 458 187, e -mail: info@
tbzcentrum.cz, www.tbzcentrum.cz
 �Opravím počítač/seřídím. 
P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

 � Vodoinstalatér, tel.: 602 861 402.
 � SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ, 
tel. 608 880 107.

 �MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radi-
átorů, oken, střech, zábradlí, rýn, fasád, plotů, 
zednické práce, tapetování, sádrokartony, pod-
lahy, elektřina, voda. Živnostníci pro STARÝ 
LÍSKOVEC. Tel.: 606 469 316. Platba hotově = 
sleva 250 Kč! www.maliribrno -hezky.cz

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

Koláč, který se hodí třeba k obě-
du. Je úžasně měkký, přitom 

v okraji krásně křupavý. Neublíží 
mu ani trasport v piknikovém ko-
šíku. Se šlehačkou chutná báječně.

Ingredience: 80 g másla poko-
jové teploty, 190 g hladké mouky, 
1,5 čajové lžičky prášku do pečiva, 
0,5 čajové lžičky soli, 150 g krupi-
cového cukru + lžíce na posypání, 
jedno vejce L, 100 ml mléka, 1 ča-
jová lžička vanilkového extraktu, 
500 g jahod

Postup: Troubu předehřejeme 
na 160 °C. Koláčovou formu vy-
ložíme pečícím papírem a okraje 
formy vymažeme máslem. Más-
lo, 150 g cukru smícháme s celým 
vejcem a ušleháme do pěny. Při-
dáme mouku, prášek do pečiva, 
sůl, vanilkový extrakt a mléko, vše 
krátce umícháme. Těsto naplníme 

do formy. Jahody očistíme a pokla-
deme na koláč. Pokud jsou jaho-
dy příliš velké, rozpůlíme je. Koláč 
posypeme lžící cukru a dáme péct 
přibližně na 50 minut do zlatova.

Taťana Absolínová

Gourmet
Rychlý jahodový koláč

MALÍŘSTVÍ MALÍŘSTVÍ 
NATĚRAČSTVÍNATĚRAČSTVÍ

• malování pokojů, bytů, domů, kanceláří...
• nátěry oken, dveří, konstrukcí...
• stříkání radiátorů
• úklid po malování
• nátěry fasád, střech

tel.: 603 243 852  info@profimalby.cz
tel.: 547 211 709   www.profimalby.cz

MALÍŘSTVÍ MALÍŘSTVÍ 
NATĚRAČSTVÍNATĚRAČSTVÍ

• malování pokojů, bytů, domů, kanceláří...
• nátěry oken, dveří, konstrukcí...
• stříkání radiátorů
• úklid po malování
• nátěry fasád, střech

tel.: 603 243 852  info@profimalby.cz
tel.: 547 211 709   www.profimalby.cz

Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů

Otištění článků

Ze zápisníku místostarosty

Vážení spoluobčané dovolte mi 
se vyjádřit k současné situaci 

ohledně tištění článků ve Staro-
lískoveckém zpravodaji. V  sou-
časnosti platí tzv. „Tiskový zákon“ 
č.  46/2000 Sb., který upravuje 
vydávání radniční periodik, který 
zní: „Vydavatel periodického tisku 
územního samosprávného celku 
je povinen poskytovat objektivní 
a vyvážené informace o územním 
samosprávném celku a poskytnout 
přiměřený prostor pro uveřejnění 
sdělení, které vyjadřuje názory čle-
nů zastupitelstva územního samo-
správného celku, týkající se tohoto 
územního samosprávného celku.“ 
Radnice městské části přijala však 
pravidla, která upravují prostor nás 
zastupitelů následovně: „Každý za-
stupitel má právo v rámci jednoho 
čísla opublikovat text o délce 250 
znaků (včetně mezer a interpunk-
ce).“ Což dle mého osobního ná-
zoru je v rozporu s nadřazeným 
zákonem, a z tohoto důvodu jsem 
po dodržení všech zákonných lhůt 
rozhodl dne 20. 5. 2020 podat žalo-
bu na radnici městské části.

Zastupitel Petr Hudlík

(Příspěvky zastupitelů neprochází 
jazykovou korekturou)

Upřesnění redakční rady:
Starolískovecký zpravodaj vy-

chází obvykle v rozsahu 6 redakč-
ních stran. Starý Lískovec má 21 
zastupitelů. 

Zpravodaj si klade za cíl přinášet 
pestré informace o dění v městské 

části, ve zdejších školách, školkách 
i zájmových organizacích. Vzhle-
dem k počtu zastupitelů a rozsahu 
zpravodaje proto Zásady pro vy-
dávání Starolískoveckého upravují 
rozsah příspěvků zastupitelů takto:

7. V zájmu čtenářů a ve snaze 
dostát objektivnímu zobrazování 
samosprávné činnosti městské 
části stanovuje redakční rada záko-
nem danou přiměřenost příspěvku 
zastupitele (vzhledem k velikosti 
zpravodaje i počtu členů zastu-
pitelstva):

a) Každý zastupitel má právo 
v rámci jednoho čísla opublikovat 
text o délce 250 znaků (včetně 
mezer a interpunkce).

b) Každý zastupitel má právo 
se zřeknout svého přiděleného 
prostoru ve prospěch jiného za-
stupitele. Nezbavuje se však spo-
luzodpovědnosti za obsah zve-
řejněného.

c) Zastupitelé v rámci politic-
kého subjektu mohou sdružit své 
přidělené kapacity do jednoho 
celku.

d) Nárok na přidělený prostor je 
časově nepřenositelný. Tzn., týká 
se pouze jednoho čísla, a  není 
možné je mezi jednotlivými čísly 
převádět.

Zásady pro vydávání Starolísko-
veckého zpravodaje schválila Rada 
městské části v roce 2019.

Otištění výše uvedeného pří-
spěvku Petra Hudlíka umožnili po-
skytnutím svého prostoru další tři 
zastupitelé: Miroslav Plch, Michal 
Němeček a David Růžička.

(Dokončení ze str. 1)
Na závěr mám pro vás ještě 

jednu zprávu. Pokud půjde vše 
tak, jak má, začátkem července 
bude zahájena další velká stavba, 
a to rekonstrukce MŠ a ZŠ Elišky 
Přemyslovny. Po celou dobu, co 
jsme na radnici, se o realizaci dru-
hé etapy rekonstrukce této školy 
snažíme. Finanční náročnost nám 
to však nedovolovala. Až nyní se 
podařilo najít finanční prostředky 
z části z dotace ministerstva škol-

ství, z města Brna a z naší městské 
části. Jen pro vaši informaci, první 
etapa byla realizována před dva-
ceti lety. A co se bude ve škole dít? 
Dojde k výstavbě nové tělocvičny, 
šaten, sociálního zařízení, kabinetů 
a odborných učeben. Vše škola 
velmi nutně potřebuje a my jsme 
velice rádi, že to všechno dostane.

Přeji vám všem hodně zdraví, 
radosti ze života a co nejvíce krás-
ných a pohodových dnů.

Váš místostarosta Jiří Dvořáček
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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

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

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

Zajistíme prodej nemovitosti 
z pohodlí Vašeho domova

800 800 099
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� husaliskovec

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.


