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Vážení spoluobčané, tentokrát 
pro vás mám hned tři důleži-

té zprávy. A ze dvou z nich mám 
opravdu velkou radost.

Rozšíření MŠ a ZŠ Elišky Přemy-
slovny, na které jsme tak dlouho 
čekali, začne v nejbližších dnech. 
Kdysi jsme já i pan místostarosta 
napsali, že je to jeden z našich snů, 
o kterém však víme, že bude velice 
těžko uskutečnitelný. O to větší 
radost nyní máme. Škola, učitelé 
i školáci si to jednoznačně zaslouží!

Druhá dobrá zpráva se týká 
Mikuláškova náměstí a  uvažo-
vané výstavby. Podařilo se nám 
přesvědčit vedení města, aby od 

záměru výstavby bytových 
domů upustilo. Nedávno 
jsem se zde ve zpravodaji 
snažil vysvětlit, že mezi 
záměrem a jeho realizací 
je většinou velký rozdíl. 
V předvolební době totiž 
někteří politici mluvili o „skandálu“ 
a strašili, že bude parkoviště na 
Mikuláškově náměstí kompletně 
zastavěno. Už tehdy jsem říkal, že 
panika je předčasná. A na má slo-
va došlo. Ve chvíli, kdy jsme byli 
k jednání o tomto záměru pozváni 
jako představitelé městské části, 
položili jsme na stůl dost argumen-
tů o tom, že výstavba na tomto 

Zápisník starosty
parkovišti vůbec není ro-
zumný a dobrý nápad. A že 
s tím jako městská část ne-
můžeme nikdy souhlasit.

Po několika dalších – při-
znávám, že docela tvrdých 
jednáních – se nám podaři-

lo přesvědčit vedení města, aby od 
tohoto nápadu upustilo. V této chví-
li je tak jisté, že na tomto parkovišti 
se bytové domy stavět nebudou.

To by mohlo být poučením pro 
ty, kteří zde před volbami megalo-
manskou výstavbou strašili. Nechci 
nikomu podsouvat, zda to bylo 
strašení z nevědomosti, nebo to 
byla jen vítaná příležitost k vyvo-

lání paniky. Příště bych jim však 
spíše doporučil lépe vážit slova…

Poslední důležitá zpráva se 
týká elektrifikace vlakové trati 
ze Zastávky do Brna. Výsledkem 
projektu bude tišší provoz vlaků. 
Se samotnou rekonstrukcí je ale 
bohužel spojen stavební ruch.

Rádi bychom vás co nejdříve 
informovali, jak bude stavba pro-
bíhat a jaká omezení to přinese. 
Správa železnic i stavební firma 
Skanska se však takovému pro-
jednání brání, dokud nebude 
k dispozici stavební povolení a vše 
nebude časově ukotvené.

(Pokračování na str. 5) 
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Tramvaj do kampusu: na webu MČ vznikne odkaz na uzavírky
Omezení pro řidiče, chodce 

i cestující MHD se kvůli stav-
bě tramvajové trati mění velice 
rychle. Situace v okolí staveniště 
je mnohdy matoucí. Městská část 
proto v nejbližších dnech spustí na 
svém webu stránku, kde o uzavír-
kách najdete nejpřesnější dostup-
né informace.

Co se na stavbě dělo
Pokračovaly stavební práce 

v místě parkoviště FN Bohunice, 
kde bude situován portál tunelu. 
Byla zrušena část kanalizace a po-
kračují práce na opěrné zdi, která 
bude oddělovat budoucí plochu 
parkoviště od kusých kolejí tram-
vajové tratě. V ulici Netroufalky 
probíhají práce na přeložkách 
vodovodu a dešťové kanalizace.

Ve stavební jámě mezi ulicemi 
Labská (U Penzionu) a Jihlavská 
pokračuje svařování výztuže a be-
tonování vodících zídek pro pod-
zemní stěny.

Pro pěší jsou nadále znepřís-
tupněny chodníky vedoucí napříč 

Mikuláškovým náměstím, kde 
pokračuje hloubkové odtěžování 
a odvoz zeminy.

Pokračuje dlouhodobá uzavírka 
Labské ulice (Ulice U Penzionu) 
a byla uzavřena ulice Netroufalky 
a přivaděč a nájezd komunikace 
I/23 (ul. Bítešská) u křižovatky ulic 
Jihlavská a Akademická. Současně 
došlo k omezení provozu na Jih-
lavské ulici, kde budou osazována 
mostní provizoria. Omezení na ul. 
U Penzionu se týká motorových 
vozidel. Pro pěší zůstává chodník 
otevřen po celou dobu stavby.

Nadále pokračují práce na pře-
ložkách vodovodních síti, kabelů 
vysokého napětí, veřejného osvět-
lení a vedení nízkého napětí. Byla 
dokončena pasportizace objektů 
v blízkosti budoucí trasy tunelu 
(tedy pasportizace bytů v pane-
lových domech, do kterých byl 
soudnímu znalci umožněn pří-
stup) a současně byl zjištěn stav 
konstrukce kancelářské budovy 
White Star.

S pokračujícími zemními pra-
cemi směrem k zastávce Osové 
dochází k dalšímu osazování inkli-
nometrů v rámci geomonitoringu 
(sledování vodorovných posunů 
v horninovém masivu).

Na Mikuláškově náměstí byly 
do některých domů osazeny ge-
odetické značky pro geodetický 
monitoring.

Co je v plánu 
v prázdninových 
měsících

Výhled na dva měsíce dopředu 
není možné stanovit zcela přesně, 
jde o příliš dlouhé časové období. 
Alespoň rámcově lze říci, že:

 –  budou pokračovat práce ve sta-
vební jámě mezi ulicemi Labská 
(U Penzionu) a Jihlavská a v ulici 
Netroufalky

 – bude osazeno mostní provizo-
rium v ulici Jihlavská

 –  bude dokončeno osazení inkli-

nometrů
 –  budou pokračovat práce na pře-

ložkách inženýrských sítí
 –  uzavírky ul. Netroufalky a I/23 

u křižovatky Jihlavská a Akade-
mická platí do 19. 7. 2020

 – ostatní dopravní omezení bu-
dou pokračovat

 –  přibližně v polovině prázdnin 
bude nutné uzavřít chodník 
na Mikuláškově náměstí, který 
vede k trolejbusové zastávce
Děkujeme za trpělivost!

Dopravní podnik města Brna

Koleje na Nových sadech 
prochází opravou

Tramvajová trať na Nových sa-
dech během letních prázdnin 

projde opravou. Přípravné práce 
začaly už o červnových víkendech, 
od 27. června se pak trať uzavřela 
úplně. V září vozy s cestujícími vy-
jedou po nových kolejích, k jejichž 
odhlučnění vedle standardních 
prvků přispěje i travnatá plocha 
s květinami.

„Tramvaje linek 8 a 10 jedou 
v úseku Nové sady – Krematori-
um odklonem ulicemi Hybešova, 
Václavská a Vídeňská. Náhradní 
dopravu zajišťují stávající auto-
busové linky 40 a 61 doplněné 

o výlukovou linku X8 z Hlavního 
nádraží přes zastávky Křídlovická, 
Vojtova do zastávky Milosrdných 
bratří. Linka 40 navíc společně 
s linkou X8 obsluhuje zastávku 
Vojtova,“ shrnul opatření dopravní 
ředitel Jan Seitl.

Náklady na opravu 690 metrů 
dlouhé trati vyjdou Dopravní pod-
nik města Brna na 46 miliónů Kč.

„Během opravy dojde v úseku 
Hybešova – Poříčí k obnově svršku 
tramvajové trati zahrnující výměnu 
opotřebených kolejnic a upevňo-
vadel. Místo betonových panelů 
sem umístíme travnaté pásy, které 
se funkčně i esteticky osvědčily 
v ulici Nádražní. Kolejnice budou 
nově opatřeny pryžovými bokov-
nicemi, což v kombinaci s travna-
tými plochami výrazně přispěje ke 
snížení celkové hlučnosti tramva-
jové dopravy v ulici,“ uvedl gene-
rální ředitel Dopravního podniku 
města Brna Miloš Havránek. Sou-
částí oprav jsou i stavební úpravy 
zastávek Soukenická a Křídlovická.

Podél tramvajové trati v minu-
losti vedl souvislý pás keřového 
porostu, který nahradí okrasný pás 
zeleně zahrnující trávník s lučními 
květinami. Zelené plochy potěší 
nejen oko, ale budou mít i příznivý 
vliv na snížení hlučnosti z tramva-
jové dopravy a zmírnění prašnosti 
na ulici Nové Sady. Plochy budou 
vybaveny závlahovým systémem, 
což navíc zvýší vzdušnou vlhkost 
mikroklimatu v oblasti.

Hana Tomaštíková, 
Dopravní podnik města Brna
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Městská část poslala námitky k územnímu plánu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

online přihláška na www.staryliskovec.cz  (od 1.9.2020) 
e-mail přihláška na filip.zeiner@staryliskovec.cz 
na místě v den závodu od 12:00 do 13:00 hodin 
 
 

Pípni a jeď: za lístek na MHD 
zaplatíte i kartou

Město Brno připravuje nový 
územní plán. Návrh tohoto 

nového plánu byl v posledních 
týdnech představován veřejnosti. 
Jak jsme informovali v minulém 
čísle zpravodaje, do 30. června se 
k tomuto návrhu bylo možné vyjá-
dřit. Zastupitelstvo městské části 
Starý Lískovec se proto tomuto 
důležitému dokumentu věnovalo 
na červnovém zasedání. Zastu-
pitelé odhlasovali pět námitek, 
které by městská část do územní-

ho plánu chtěla zapracovat. Zde 
najdete jejich shrnutí a stručné 
vysvětlení:

Oblast ulice Dvořiště
Návrh územního plánu počítá 

s tím, že při ulici Dvořiště může 
vyrůst zástavba vysoká 3–10 me-
trů, respektive 9–22 metrů. A až 
za touto zástavbou by byla zeleň. 
Městská část s tímto nesouhlasí 
a požaduje v tomto místě pouze 
zeleň bez možnosti výstavby.

Dopravní podnik města Brna 
spustil od 1. července 2020 druhou 
vlnu elektronického odbavování 
cestujících. Cestující si díky tomu 
mohou zakoupit jízdenku přímo 
ve voze bezkontaktně. Stačí, když 
po nástupu přiloží kartu k validá-
toru. Celý systém stál podnik 65 
miliónů korun, třetinu pokryje 
dotace, kterou se DPMB podařilo 
získat. Zároveň zůstávají v platnos-
ti i papírové jízdenky.

„Do všech vozů jsme nechali 
nainstalovat na 3000 nových vali-
dátorů, které umožní bezkontaktní 
nákup jízdenky, a to jak platební 
kartou, tak obdobnými platební-
mi prostředky, jako jsou mobilní 
telefon nebo hodinky vybavené 
příslušnou platební aplikací,“ uvedl 
radní města Brna pro oblast dopra-
vy Petr Kratochvíl.

Základním principem celého 

systému je jednoduchost. „Pro 
nákup jednorázové jízdenky platí 
jednouché pravidlo – pípnout si 
u validátoru při každém nástupu 
do vozu MHD. Systém tak automa-
ticky započítá hodinovou jízdenku 
za 25 Kč. Pouze pokud má cestu-
jící zájem o jízdenku na 15 minut, 
pípne si i při výstupu. Systém na 
konci dne jízdy vyhodnotí a zvolí 
pro cestujícího nejvýhodnější va-
riantu,“ vysvětlil generální ředitel 
Dopravního podniku města Brna 
Miloš Havránek.

Kde získat více informací?
Kompletní informace včetně 

konkrétních příkladů najdou 
cestující na webových stránkách 
www.pipniajed.cz nebo www.
dpmb.cz.

Hana Tomaštíková
Dopravní podnik města Brna

Oblast Jihlavské
Při ulici Jihlavská počítá nový 

územní plán s prostorem pro umís-
tění výškových staveb. Městská 
část považuje za vhodnější, aby 
byla pro výškové stavby vymezena 
jen oblast přiléhající k Jihlavské 
a Osové v místě takzvané Západní 
brány. Výšková stavba v tomto mís-
tě by s protější nemocnicí tvořily 
dojem brány. V oblasti blíže dálnič-
nímu přivaděči však městská část 
považuje za vhodnější zachovat 
stávající výšku zástavby 9 až 22 
metrů.

Plocha pro bydlení
Pokud je v územním plánu uve-

dena plocha pro bydlení, umožňu-
je současná legislativa stavbu ro-
dinných i bytových domů. Městská 
část však považuje za vhodnější, 
aby územní plán tyto požadavky 
více specifikoval a vyčlenil plo-
chy pro výstavby rodinných domů. 
Tak lze zabránit situaci, kdy je ve 
staré zástavbě zbourán rodinný 
dům a je nahrazen domem by-
tovým, který svým objemem ani 

charakterem se starou zástavbou 
nekoresponduje. Tato situace se 
netýká jen Starého Lískovce, ale 
celého Brna.

Při ulici Osová při ulici 
Elišky Přemyslovny

Návrh územního plánu zde po-
čítá s plochou pro bydlení a výš-
kou výstavby 12–28 metrů. Měst-
ská část považuje za vhodnější, 
aby zde byla plocha pro komerční 
vybavenost. Došlo by tak k ochra-
ně existujících ploch s provozov-
nami a administrativou. Cílem je 
zachování ploch pro občanskou 
vybavenost.

Albert při Osové poblíž 
tramvajové trati

Návrh územního plánu zde po-
čítá s plochou pro komerční vy-
bavenost a výškou výstavby 6–16 
metrů. Městská část považuje za 
vhodnější, aby zde byla zacho-
vána současná výšková úroveň 
3–7 metrů.

Zuzana Šrámková

Co je územní plán
Územní plán je závazný dokument, který definuje, jak se bude Brno 

v příštích letech rozvíjet. Stanovuje plošné a prostorové uspořádání 
sídelní struktury, tedy urbanistickou koncepci města.

Územní plán schvaluje a vydává Zastupitelstvo města Brna.

K čemu územní plán slouží?
Cílem územního plánu je najít vyvážené podmínky pro další vý-

stavbu a udržitelný rozvoj území. Je to klíčový dokument mimo jiné 
pro všechny, kdo chtějí na území města stavět. Slouží jako základ 
pro rozhodování o změnách v území.

Platný územní plán
Dosud platný Územní plán města Brna (ÚPmB) byl vydán v lis-

topadu 1994, zpracovatelem bylo UAD studio. Brno tak má jeden 
z nejstarších územních plánů v České republice. Podle novely 
stavebního zákona platnost dnešního územního plánu vyprší na 
konci roku 2022.
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Srandiáda aneb Den dětí na ZŠ Bosonožská

Zakončení školního roku na ZŠ Labská

Den dětí jsme letos pojali jako den, 
který je opravdu pro děti, a právě 

ty si ho mají nejvíce užít. Slovo „Sran-
diáda“, které zvolil pan vychovatel 
pro třídu 2.B, už mluví samo za sebe. 
Hlavním cílem všech skupin dětí, které 
jsou koronavirovými opatřeními roz-
děleny do žákovských skupin, bylo 
najít poklad.

Děti se k  pokladu přibližovaly 
postupným plněním úkolů – vědo-
mostních, sportovních, rychlostních 
i zkouškou zručnosti a přesnosti. Často 
si musely poradit s rozšifrováváním 
zpráv, za které získávaly různé indicie, 
které sloužily jako nápověda k hledání 

pokladu.Skupinka dětí ze 4.A a 5.B se 
postupně dostala až do dílny pana 
školníka, který jim předal mapu – pu-
zzle se zakresleným místem ukrytého 
pokladu.

Po složení mapy musely děti sejít 
až do temného podzemí školy, kde 
na ně čekalo překvapení – předání 
pokladu paní ředitelkou. Závěrečná 
zpětná vazba od dětí paní učitelky 
velmi mile překvapila. Děti akci hod-
notily slovy, že to byl „nejlepší Dětský 
den v jejich životě“ a „tento Dětský 
den byl lepší než Vánoce!“. Takové 
hodnocení potěší!

kolektiv 1. stupně při ZŠ Bosonožská

Přišel konec veskrze zvláštní-
ho školního roku… Jak by se 

vyjádřili sportovní komentátoři, 
zatímco první poločas proběhl 
v relativním klidu a bez větších 
překvapení, ve druhé půli nebyla 
o dramatické momenty nouze.

Žádnému ze zúčastněných – 
dětí, rodičů i pedagogů – z pamě-
ti nezmizí datum 11. března, kdy 
se na dlouhé týdny pro všechny 
zavřely brány škol a před námi 
zůstalo neprobádané území di-
stančního vyučování. Výuka pak 
probíhala pouze na dálku a děti se 
najednou do školy začaly těšit…

11. května se po dvou tichých 
měsících naše škola otevřela 
nejprve pro žáky 9. tříd. Většina 
rodičů přivítala možnost, aby se 
děti připravovaly za přísných hy-
gienických podmínek k přijímacím 
zkouškám na střední školy. Žáci 
přicházeli ve skupinách 2× týdně 
na dopolední bloky věnované ma-
tematice a českému jazyku.

O čtrnáct dní později následo-
valy deváťáky také děti z prvního 
stupně. Značky v barvě sluníček 
před školou, upravená školní jí-
delna a maximálně patnáctičlenné 
třídy, to byly některé z novinek 
restartu školní docházky. Rozzáře-
né oči dětí i paní učitelek mluvily 

za vše. Konečně jsme zase spolu.
Jako poslední dostali možnost 

návratu do lavic 8. června druho-
stupňoví žáci. Na přihlášené děti 
z 6.–8. tříd čekaly navzdory složi-
tým organizačním nárokům dva-
krát týdně pětihodinové vzdělávací 
bloky. Škola se probouzela k životu.

Vysvědčení jsou rozdána. Uza-
vřela se další etapa školního ži-
vota. Děkujeme všem, kterých se 
jakkoli týkala, za vstřícnost, snahu 
a lidskost. Přejeme krásné letní 
prázdniny a těšíme se na setkání 
v novém školním roce.

Kolektiv ZŠ Labská
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Starolískovecká letní noc 2020

V sobotu 20. 6. 2020 proběhla 
v krásném venkovním areálu 

DTJ na Klobásově ulici již 4. Staro-
lískovecká letní noc, tentokrát ne-
tradiční zábava „pod rouškou noci“. 
Akce se uskutečnila opět ve spolu-
práci Orelské jednoty ze Starého 
Lískovce a SDH Starý Lískovec. 
V den akce v sobotu dopoledne 
se sešli Orli a hasiči při přípravě 
celého areálu a všichni doufali, 
že i přes nepříznivou předpověď 
počasí všechno dobře dopadne. 
Stejně jako minulé roky bylo sice 
hodně práce s nachystáním areálu, 
ale finální výsledek stál za to. Bylo 
poledne a areál byl připraven. Bo-
hužel, předpověď počasí nelhala 
a v odpoledních hodinách zača-
lo pršet. Naštěstí se počasí večer 
umoudřilo, a tak 4. starolískovecká 
letní noc mohla začít.

Během celého večera provázela 
návštěvníky známá místní hudební 
skupina EU!BURG. Členové kapely 
si během večera pozvali na pódi-
um hosty, kteří s nimi zpívali a hráli 
a atmosféra tak byla ještě krás-
nější. Velkým lákadlem byl také 
„kouzelný koutek SDH“, kde člen 
SDH Michal Pospíšil připravoval na 

grilu různé speciality. A když pak 
tyto dobroty rozvoněly areál DTJ, 
leckterý návštěvník neodolal. Ko-
lem jedné hodiny v noci bohužel 
začalo opět pršet, ale návštěvníky 
déšť nevyhnal a naopak tančili o to 
víc až do samého ukončení zábavy.

I přesto, že počasí nevyšlo zrov-
na podle našich představ, věříme, 
že se lidé dobře bavili a že si všich-
ni užili po docela dlouhé době ko-
nečně trochu zábavy, i když ještě 
v lehce omezeném režimu – „pod 
rouškou noci“.

Na závěr se ještě sluší podě-
kovat všem, kteří pro nás tento 
krásný zážitek ve Starém Lískovci 
připravili. Zejména Orelské jed-
notě ze Starého Lískovce a SDH 
Starý Lískovec. Poděkování patří 
i naši partnerské organizaci, a to 
zástupcům DTJ Starý Lískovec.

Josef Jaňura

Poplatek za odpad je splatný 
až do konce srpna

Zápisník starosty

Od poloviny června je opět zprovozněna magistrátní pokladna na 
Šumavské 35, kde je možné uhradit poplatek za odpad. Aby šlo 

dodržovat mezi lidmi dvoumetrové rozestupy, je prozatím v provozu 
pouze jedna pokladna.

Stále je možné poplatek ve výši 670 korun za osobu zaplatit i pře-
vodem na účet 111220022/0800, přičemž variabilní symbol je rodné 
číslo poplatníka, nebo také na www.brnoID.cz. V obou případech se tak 
vyhnete frontám a případnému riziku nákazy.

Splatnost poplatku byla kvůli výjimečnému stavu a karanténě posunuta 
až do konce srpna 2020.

Tiskové středisko Magistrátu města Brna

Šikovné ruce
Bylinkové svícny

Letní večer u stolu si můžete 
zpříjemnit jednoduchými a při-

tom velmi dekorativními bylinko-
vými svícny.

Co potřebujeme: prázdné skle-
ničky (třeba od malých aperitivů), 
svíčky, vodu a čerstvě uříznuté 
bylinky.

Jak na to: Do umytých skleni-
ček vložíme snítky čerstvých byli-
nek a zalijeme je téměř po okraj 
vodou, která nám zajistí stabilitu 
svícnů. Spodní konce svíček se-
řízneme nožem podle průměru 
hrdla skleniček a upravené svíčky 
umístíme na skleničky. Uvidíte, jak 

vám rozsvícené svíčky spolu s vo-
ňavými bylinkami krásně zpříjemní 
atmosféru večera.

Taťana Absolínová

Poslední červnový víkend jsme v naší městské části přivítali hned 
16 miminek. Pro všechny to byla slavnostní událost.
Pokud se chcete se svým děťátkem i vy zúčastnit tradičního obřadu 
Vítání občánků, je třeba zapsat je do seznamu nově narozených dětí. 
Městská část totiž informace o narození dětí automaticky nedostává. 
Kontaktovat můžete Márii Liptákovou na emailu maria.liptakova@ 
staryliskovec.cz nebo telefonicky na čísle 606 318 474.

Vítání nových občánků

(Dokončení ze str. 1)
Bohužel se nám je nedaří pře-

svědčit, že lidé potřebují informa-
ce včas, i kdyby měly být nejprve 
jen rámcové.

Ačkoliv se projekt dotkne naší 
městské části, nejsme pány inves-
tice, nemůžeme si proto diktovat 
termíny. Počítejte proto prosím 
s tím, že veřejné projednání může 
být svoláno velice rychle, mož-
ná i během prázdnin. V každém 
případě vás budu informovat, jak 

nejrychleji to bude možné.
Každý jiný rok bych vám na tom-

to místě popřál pěkné prázdniny 
a dětem pogratuloval k vysvědče-
ní. Letos však za sebou už všichni 
máme několik podivných měsíců 
se školou a přitom bez ní. Rodičům, 
učitelům i dětem chci proto podě-
kovat, že tuto situaci zvládli. A všem 
popřát pevné nervy, hodně zdraví 
a co nejvíce opravdových prázdni-
nových zážitků v dalších měsících.

Váš starosta Vladan Krásný
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Inzerce
 � Elektrikář Brno Lískovec a okolí, telefon: 
731 372 489.

 �ÚPRAVY, PŘETVAROVÁNÍ A KREATIVNÍ 
PŘETVÁŘENÍ ODĚVŮ. www.atelier-sarka.
cz na Vltavské 5. Tel. pro domluvu termínu 
737 405 554.

 �  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. 

 �MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350Kč/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

 �  Rekonstrukce bytových jader, koupelen 
a topení. Poradenství, návrh, realizace na klíč. 
Tel: 513 034 551, Mob: 704 458 187, e-mail. 
info@tbzcentrum.cz, www.tbzcentrum.cz

 �  SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ  
tel. 608 880 107.
 �Opravím počítač/seřídím. P.Beller@seznam.
cz, 776 187 490.

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

 � Vodoinstalatér tel: 602 861 402.

Gourmet
Klasické třešňové clafoutis

Prostor pro vyjádření názoru 
zastupitelů

Výsadba zeleně podruhé
Na uplynulém zastupitelstvu městské části podala 

spoustu dotazů a komentářů k situaci ohledně stavu 
zeleně. V lednovém článku jsme se věnovali této proble-
matice, ale je vidět, že radnice nás vůbec neposlouchala. 
A to jsme tuto situaci řešili, ještě předtím, než nám začali 
kopat prodloužení šaliny do Campusu. Velmi nás mrzí, ž 
po následující měsíce budeme muset žít se zdevastovanou 
krajinou, snad nám to do budoucna něco přinese. Ale proč 
jsme doteď neřešili žádnou náhradu? Vždyť to není tak těž-
ké vysadit nové stromy, keře či květinové záhony na volných 
plochách, které u nás máme. Takový živý plot kolem silnice, 
by nejenom tlumil hluk z projíždějících aut, ale zvýšil by 
i bezpečnost. Vysazená zeleň přispěje k zadržování vody 
v krajině. Má pozitivní vliv na její vzhled i na rozmanitost 
rostlinných i živočišných druhů a v neposlední řadě dokáže 
ochladit naši rozpálenou městkou část v letních měsících. 
Snad tentokrát padnou naše připomínky na úrodnou půdu.

Zastupitelský klub David Růžička, Michal Němeček
Pavel Šimánek, Miroslav Plch

(Příspěvky zastupitelů neprocházejí jazykovou korekturou)

 �  Opravy a servis počítačů, notebooků, tabletů a telefonů. Chcete u vás doma nastavit bezdráto-
vou tiskárnu, wi-fi, internet nebo kameru? Se vším Vám ochotně poradíme, přijedeme. Miroslav 
Novotný, tel. 731 248 454, e-mail: novotnymir@volny.cz, www.hwtech.eu

Taková neděle bez sladké-
ho dezertu, to není nedě-

le. Včera jsme natrhali košík 
krásných třešní a volba na 
sváteční moučník byla jasná. 
Tento klasický francouzský 
recept v naší rodině už zdo-
mácněl. Je rychlý, snadný 
a  velmi dobrý. „Clafoutis“ 
(vyslovuje se kla -fu -tíí) je jed-
ním z těch legračních fran-
couzských slov, které zní tak 
fantasticky a lákavě. Takže, pokud jste se 
nikdy doma nepokusili udělat třešňový 
clafoutis, vyzkoušejte ho se mnou, budete 
se divit, jak snadná příprava to je!

Ingredience: 
1 polévková lžíce másla na vymazání 

zapékacích misek, 300 ml plnotučného 
mléka, 130 g krupicového cukru, 3 velká 
vejce,1 polévková lžíce vanilkového ex-
traktu, 1 polévková lžíce třešňovice, 1/2 
lžičky soli, 70 g hladké mouky, 3 šálky 

vypeckovaných třešní, mouč-
kový cukr na pocukrování

Postup: 
Předehřejeme troubu na 

200 °C (horkovzdušnou na 
180 °C). Třešně důkladně 
omyjeme a vypeckujeme. Ve 
větší míse ušleháme vejce 
s cukrem, mlékem, vanilkou 
a třešňovicí. Přidáme mouku 
a šleháme do hladka. Tři za-
pékací misky nebo pekáček 

vymažeme máslem, na dno misek dáme 
třešně a zalijeme těstem. Pečeme přibliž-
ně 40 minut do zlatohnědé barvy. Zda je 
dobře propečený zjistíte vpichem špejle.

Clafoutis pocukrujte a podávejte horký 
s kopečkem vanilkové zmrzliny. Je také 
výborný se studenou vanilkovou omáč-
kou, ale jíme ho i samotný.

Přeji krásné prázdniny plné vůní, Bon 
Appétit!

Taťana Absolínová
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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

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.

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

Zajistíme prodej nemovitosti 
z pohodlí Vašeho domova

800 800 099

PEDIKÚRA
Veronika Konečná

Starý Lískovec
Irkutská 3

777 225 842

ELEKTROINSTALACE

- kompletní elektroinstalace 
- bytová jádra
- rekonstrukce

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

Pro sportovní komplex fit4all centrum
HLEDÁME PRACOVNICE ÚKLIDU.
Plný i zkrácený úvazek, směny 5–9, 5–13:30,
16–20, 11:30–20 hod., možnost práce o víkendech.
Požadujeme spolehlivost, samostatnost,
důraz na detail.
Plat 19 000–21 000 Kč, benefity.
Volejte 792 732 364.

Veškeré opravy počítačů, notebooků, tabletů, telefonů a jiné techniky.
Měníme displeje, napájecí konektory, porty, klávesnice.
Chcete zrychlit počítač, zachránit data, odvirovat nastavit tiskárnu,
wi-fi, internet, kameru, nebo chytrou domácnost
Se vším Vám ochotně poradíme a přijedeme. 
Miroslav Novotný | tel. 731 248 454 | novotnymir@volny.cz | Brno-Starý Lískovec

?

Křenová 19, Brno; tel.: 543 235 156

 PRODEJNA SPOTŘEBIČŮ

 NÁHRADNÍ DÍLY

 SERVIS

www.chladservis.cz

VINOTÉKA 
POD PEŘINOU
DENNĚ 14–21 HOD.
VÍNA Z VLASTNÍ PRODUKCE
LETNÍ ZAHRÁDKA
PŘES LÉTO TOČÍME PIVO A LIMO

JIŽ 5 LET S VÁMI
více na FB vinotekapoperinou


