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zpravodaj
Vážení spoluobčané, ve vší nejistotě a nezvyklém režimu 
posledních měsíců je to vlastně úlevné – přestože byl 
letošní rok tak podivný a složitý, nakonec stejně přichází 
zima a Vánoce. Na koloběhu ročních období a svátků ani 
koronavirus a vládní opatření nic nezměnily – opět tu máme 
prosinec, advent a každoroční bilancování.

Loni jsme se na tomto místě 
zamýšleli nad tím, že Vánoce 

by měly být časem obdarovávání, 
klidu a času tráveného s blízkými. 
Posteskli jsme si také nad tím, že 
na to v bezhlavém nákupním sho‑
nu často zapomínáme, protože se 
ženeme za plnými košíky spíš než 
za radostí ze společně tráveného 
času.

Letošní (nejen) podzimní opat‑
ření nám v tomto ohledu dala za 
vyučenou více, než jsme si uměli 
představit. V době, kdy najdete 
tento zpravodaj ve schránce, už 
sice budou děti alespoň v něja‑
kém režimu opět chodit do školy, 
obchody snad budou opět ote‑
vřené a v provozu budou i restau‑
race. Nadále ale bude platit plno 
omezení a teprve se uvidí, jak to 
všechno bude pokračovat dál. Své 
předvánoční zvyky tak všichni mu‑
síme přehodnotit, ať se nám to líbí 
a hodí, nebo nelíbí.

V nejistotě jsme bohužel na rad‑
nici museli rozhodovat i o tom, 
jak budou vypadat naše Starolís‑
kovecké Vánoce a oslava Nové‑
ho roku. O vánoční strom jsme 
nikoho nechtěli ochudit. Před 
první adventní neděli tak ozdobil 
tradiční místo na Osové, i když je 
letos oproti zvyklostem obklopen 
částečně staveništěm.

Z  důvodu opatrnosti bylo 
ale nutné zrušit jeho slavnostní 
rozsvěcení s mateřskými škola‑
mi – a to i přesto, že to bývá díky 
nehrané dětské radosti jedna 
z  nejpříjemnějších adventních 
akcí v naší městské části. Ze stej‑
ného důvodu jsme zrušili i všech‑

ny další mikulášské a předvánoční 
akce.

A nakonec jsme se bohužel roz‑
hodli zrušit i novoroční ohňostroj. 
Sice je možné, že hygienická a epi‑
demická opatření by nám jeho 
pořádání nakonec mohla umožnit. 
Stejně tak se ale může stát, že by‑
chom ho museli na poslední chvíli 
rušit a peníze vyčleněné na tuto 
akci bychom zbytečně promrhali. 
Je nám to líto, ale v této době, kdy 
nikdo z nás neví, co bude za týden, 
nechceme riskovat pořádání akcí, 
které by mohly v době konání být 
buď zakázané, či nevhodné. Dělat 

například ohňostroj bez svařáku, 
bez možnosti společně se sejít, 
nedává smysl.

Věřím, že za rok už bude situace 
bezproblémová a že si to vše vy‑
nahradíme. A věřím, že toto naše 
letošní nepopulární rozhodnutí 
pochopíte.

Mnozí z vás jsou již všemi kom‑
plikacemi, které letošní rok přinesl, 
již unavení. V mnoha ohledech je 
to nyní obtížnější než na jaře – ro‑
dinám citelně chybí peníze, delší 
omezení přináší větší potíže fir‑
mám i živnostníkům, radosti člo‑
věku nepřidá ani to, že se nemůže 

scházet s přáteli a venku 
vládne sychravé počasí.

O to více je ale potřeba 
ocenit všechny, kteří se sna‑
ží situaci zlepšovat. Ať už 
jde o lékaře a zdravotníky 
pečující o nemocné, učite‑
le ve školách, kteří vymýšlí 

dětem zajímavý program, podni‑
katele, kteří se nevzdávají, rodiče 
bojující s domácím vzděláváním… 
A také všechny ostatní, kteří se 
třeba jen snaží zachovat si úsměv 
na tváři – věřte, že i za rouškou je 
to vidět.

Přejeme vám co možná nejvíce 
trpělivosti a zdraví pro vás i vaše 
blízké. A všichni dohromady si pře‑
jme, aby rok s letopočtem 2021 
přinesl méně komplikací než ten 
rok letošní.

Vladan Krásný, starosta
Jiří Dvořáček, místostarosta

Novoroční přání

Přijměte přání radostných Vánoc 
a úspěšného nového roku

MČ Brno-Starý Lískovec

2021
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Vztyčili vánoční stromZvláštní podzim na Lince
Skutečnost, že je letošní pod‑

zim jiný, než jsme zvyklí, zajisté 
nikomu neunikla. Sotva jsme na 
Lince v říjnu začali tradičně novou 
sezónu kroužků, byli jsme i my nu‑
ceni svou činnost omezit. Ačkoli se 
tak může zdát, že se na Lince nic 
neděje, opak je pravdou. Některé 
kroužky jsme nabídli v online po‑
době a trávíme čas vytvářením 
nejrůznějších videonávodů. Také 
chceme inspirovat veřejnost, co 
vše se ve volném čase s dětmi 
dá dělat, a na našem facebooku 
zveřejňujeme nejrůznější nápady 
a zajímavosti.

Vypadá to, že v prosinci již bude 
situace trochu uvolněnější, přes‑

to se budeme muset obejít bez 
některých tradičních akcí. Místo 
předvánoční dílny pro vás chystá‑
me adventně laděnou cestu s úko‑
ly, na jejímž konci budou děti čekat 
malé dárečky. Stále také budeme 
zveřejňovat nápady na tvoření, 
i to vánoční, proto pro veškeré 
aktuální informace o dění na Lince 
sledujte náš web linka.luzanky.cz 
a facebookovou stránku luzanky.
linka.

Těšíme se, že se se všemi snad 
v  normálním režimu uvidíme 
v roce 2021 a přejeme Vám co nej‑
klidnější prožití Vánoc. Vaše Linka

Barbora Dedková

Vánoce 2020 
kostel sv. Jana Nepomuckého Brno-Lískovec

24. 12. 
Štědrý den

15.00 mše svatá pro děti 
22.30 „půlnoční“ mše svatá

25. 12. 
Slavnost Narození Páně 7.30 + 9.30 mše svatá

26. 12. 
Svátek sv. Štěpána 7.30 + 9.30 mše svatá

27. 12. 
Svátek Svaté rodiny

7.30 + 9.30 mše svatá 
s žehnáním manželům

28. 12. 
Svátek svatých Betlémských 
dětí, mučedníků

18.00 mše svatá

31. 12. 
sv. Silvestr 18.00 mše svatá

1. 1. 2021 
Slavnost Matky Boží Panny 
Marie

7.30 + 9.30 mše svatá

6. 1. 
Slavnost Zjevení Páně

18.00 mše svatá s žehnáním vody, 
kadidla a křídy

10. 1. 
Svátek Křtu Páně 7.30 + 9.30 mše svatá

Krásné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do Nového roku 2021
všem spoluobčanům přejí členové JSDH a SDH Brno-Starý Lískovec.

PF 2021 přejí hasiči
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Modernizace železnice: Starý Lískovec si od prací odpočine

Tramvaj do kampusu: bláta bude méně

V letošním roce proběhla rekonstrukce 1. tra‑
ťové koleje na trati Brno – Zastávka u Brna. 

Rekonstrukce 2. traťové koleje je v plánu v příš‑
tím roce. Kromě prací na železničním svršku 
a spodku koleje č. 1. provedl letos zhotovitel 
sdružení Skanska, a. s. + Elektrizace železnic 
Praha, a. s. demontáž kolejí č. 1, 2, 3 v železniční 

stanici Střelice, dále probíhaly práce na most‑
ních objektech a propustcích, byly zbudovány 
dvě protihlukové stěny a připravena část nové‑
ho podchodu ve Starém Lískovci.

Pracovalo se také na dvou nových zastáv‑
kách – Starý Lískovec a Ostopovice, které budou 
připraveny k uvedení do provozu v roce 2021. 
Byly provedeny přípravné práce na nástupišti 
nové zastávky Starý Lískovec.

Výluka na 1. koleji bude ukončena v pátek 
4. 12. a zároveň bude ihned zahájena výluka 
2. koleje, která skončí přibližně v polovině roku 
2021.

Do konce roku 2021 budou probíhat prá‑
ce v železniční stanici Střelice a rekonstrukce 
železniční trati ve směru na železniční stanici 

Hrušovany nad Jevišovkou a železniční zastávku 
Tetčice.

V úseku, který se dotýká Starého Lískovce, se 
tak začne opět pracovat až na jaře roku 2021. 
V každém případě děkujeme obyvatelům za 
trpělivost. Jakékoliv připomínky či dotazy je 
možné zaslat na e ‑mailovou adresu stavby 
brno ‑zastavka@skanska.cz. Odpovědi se poku‑
síme zajistit v co možná nejkratší době.

Petra Havrlantová

Informace o zprovoznění zastávky ve 
Starém Lískovci byly uvedeny v říjnovém 
čísle zpravodaje, který je nyní dostupný na 
webových stránkách městské části.

Starolískovecký zpravodaj 
ve spolupráci s  Doprav‑
ním podnikem města Brna 
a zhotovitelským sdružením 
firem FIRESTA – Fišer a ME‑
TROSTAV přináší další aktu‑
ální informace o průběhu 
stavby tramvaje z Osové do 
kampusu.

Deštivé počasí posledních týd‑
nů přineslo stavbě i obyvate‑

lům okolních ulic potíže s blátem. 
„S čištěním komunikací jsme po‑
slední týdny bojovali urputně, ale 
ne vždy to bylo vidět. Častější čiš‑
tění nepomohlo, silné a časté deště 
všechnu snahu hatily,“ povzdechl 
si manažer projektu Martin Langer.

Postupující práce ale nyní umož‑
nily změnit organizaci výstavby, 
opětovně zpevnit další plochy sta‑
veniště, přestat ve velkém vyvážet 
zeminu z mezideponie a učinit dal‑
ší efektivní opatření na zamezení 
znečišťování komunikací. „Věřím, 
že problém se znečištěnými komu‑
nikacemi se nám podařilo omezit 
na minimum. Omlouváme se a dě‑

kujeme za trpělivost,“ říká Martin 
Langer.

A co dalšího se v minulých týd‑
nech na staveništi odehrávalo?

Byla přerušena a odkopána ulice 
U Penzionu. Nyní je tedy otevře‑
ná stavební jáma od domu Miku‑
láškovo náměstí 10 (u Osové) až 
po konečnou stanici u Kampusu, 
na celé délce tunelu se pracuje.

U Západní brány je na krátkém 
úseku (cca 30 m) přesypán hotový 
strop a jezdí se přes něj.

Na Mikuláškově náměstí se teď 
betonují stropy tunelu, práce tam 
pokračují poměrně rychle. Když to 
půjde dobře, podaří se je dokončit 
do Vánoc.

Na dokončení po Vánocích bude 
čekat už jen cca 140 m stropů tu‑
nelu u ulice U Penzionu, které by 
měl být dokončen v březnu.

V prostoru zastávky Nová Jihlav‑
ská se dokončily výkopy a těžba 
zeminy, probíhají první betonáže 
dna tunelu, do konce roku bude‑
me mít z části zabetonovány stěny 
zastávky.

V prostoru točny u Kampusu 
byly dokončeny archeologické vy‑

kopávky. Probíhají zde také práce 
na konečné stanici – zakládají se 
přístřešky a pokládá kanalizace.

Co se bude dít příští rok
Poslední netknutá část tunelu je 

krátký kousek od Osové po dům 
Mikuláškovo náměstí 10. Tam za‑
čnou práce ještě letos, ale hrubé 
terénní práce a betonáže se budou 
provádět až na jaře.

Na příští léto je v plánu také 
avizovaná výluka tramvajového 
provozu na Osové. Stejně tak bude 
během příštího roku několikrát 
měněna dopravní situace na toč‑
ně u Kampusu, aby bylo možné 
dokončit konečnou stanici.

Na jaře je v  plánu zasypání 
a zprůchodnění podstatné části 
tunelu od Mikuláškova náměstí 
až po zastávku Nová Jihlavská, na 
podzim pak tuto oblast zkultivovat 
a ozelenit. V průběhu jara (cca du‑
ben) bude obnovena ulici U Penzi‑
onu a namísto ní ihned uzavřena 
ulice Okrouhlá u zastávky Osová. 
Ta už zůstane uzavřená na trvalo.

Podrobnější informace najdete 
vždy ve zpravodaji a také na webu 

městské části https://www.stary‑
liskovec.cz/cs/deni ‑v‑mc/

Martin Langer
manažer projektu, FIRESTA-Fišer
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Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. budou pro rok 2021 ve 
městě Brně uplatňovat následující tarify:

vodné 40,35 Kč/m3 bez DPH 44,39 Kč/m3 včetně 10 % DPH
stočné 37,11 Kč/m3 bez DPH 40,82 Kč/m3 včetně 10 % DPH
celkem 77,46 Kč/m3 bez DPH 85,21 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Tarify vstoupí v platnost od 1. ledna 2021.

Obyvatelé města Brna tak za‑
platí v roce 2021 za 1 m3, tj. 1 000 
litrů vody 85,21 Kč/m3 včetně 10% 
DPH. Cena za služby spojené s vý‑
robou a dodávku pitné vody včet‑
ně služeb spojených s následným 
odkanalizováním a vyčištěním vy‑
produkované vody odpadní tak 
činí zhruba 9 haléřů za jeden litr.

Při spotřebě 106,5 l/osobu/den, 
tj. 39 m3/rok je měsíční výdaj za 
vodné a stočné jednoho obyvatele 
cca 276 Kč, při cenové úrovni roku 
2020 se jedná o navýšení o 6 Kč/
měsíc.

Tarify vodného a  stočného 
v městě Brně tak i nadále zůstanou 
pod celorepublikovým průmě‑
rem. V roce 2020 byla průměrná 
cena v ČR 90 Kč/m3, v městě Brně 
80,63 Kč/m3.

Oproti tarifům platným v roce 
2020 dochází k navýšení vodného 
a stočného celkem o 5,7 % (z toho 
vodné 6,7 %, stočné 4,5 %).

Do tarifů je zahrnut vývoj spo‑
třeby a cen základních vstupů, ze‑
jména tvorba zdrojů na obnovu, 
opravy a údržbu vodohospodář‑
ské infrastruktury.

Nárůst tarifů a výše tvorby zdro‑
jů na obnovu vodohospodářské 
infrastruktury jsou v  souladu 
s Podmínkami přijatelnosti vo‑
dohospodářských projektů pro 
Operační program Životní pro‑
středí v programovacím období 
2007–2013.

Tvorba zdrojů na obnovu in‑
frastrukturního majetku formou 
nájemného hrazeného vlastníkům 
infrastruktury se v roce 2021 zvy‑

šuje o 30 mil. Kč., tj. meziroční na‑
výšení o 3,3 %.

Díky vynakládaným prostřed‑
kům do oprav, údržby a obnovy 
infrastruktury, systematické péči 
o ni a úspěšným identifikováním 
skrytých poruch, dochází k pokle‑
su havárií. Tato péče se rovněž pro‑
jevuje vynikajícími výsledky v pa‑
rametru „ztrát vody v síti“. V roce 
2019 dosáhly ztráty na vodovodní 
síti provozované Brněnskými vo‑
dárnami a kanalizacemi, a. s. hod‑
noty pod 9 % (republikový průměr 

18 %). V Brně se tak se ztrátami 
vody řadíme mezi velmi vyspělá 
města Evropy.

Kromě již zmíněných opatře‑
ní Brněnské vodárny a kanaliza‑
ce, a. s. pokračují v realizaci dalších 
projektů zaměřených na udržitel‑
nost zdrojů a hospodaření s vodou 
jako jsou např. ochrana vodního 
zdroje Březová nad Svitavou, pro‑
jekt Smart vodoměry – dálkový 
odečet spotřeby vody.

Brněnské vodárny a kanalizace

Poplatky i daň 
z nemovitosti se 

příští rok nezmění

Svátek Slabikáře

Školní družina ZŠ Labská 

Nové tarify vodného a stočné v městě Brně v roce 2021 

V jedno listopadové úterý bylo u prvňáčků 
na naší škole velmi rušno. Žáci 1.C totiž 

přišli do školy v kostýmech postav z pohádek 
a příběhů, aby oslavili Svátek Slabikáře. Od září 
udělali velký kus práce: poznali první písmena, 

ta se pak naučili spojovat do slabik, slabiky do 
slov a slova do vět. K tomu jim pomáhala Živá 
abeceda. Ta byla ale už u konce a děti dostaly 
svou první opravdovou knihu – Slabikář!

Dostat Slabikář ale nebylo vůbec jednodu‑
ché. Nejprve se každá maska literární postavy 
musela představit, říci, z kterého příběhu přišla 
a prokázat své čtenářské dovednosti poznává‑
ním písmen a čtením krátkého příběhu. Také 
se hodně vyprávělo o dalších knížkách a po‑
hádkách a na závěr všichni kreslili a malovali.

Přejeme dětem, aby je čtení bavilo tak, jako 
doposud a aby je svět krásných knížek provázel 
po celý život.

Mgr. Markéta Kubová, ZŠ Labská

I přes uzavření škol kvůli koronavirové pan‑
demii zůstávala naše školní družina s dětmi 

v kontaktu. Paní vychovatelky připravovaly 
pro děti různé aktivity na vyplnění volného 
času. Děti byly zásobeny náměty na podzimní 
tvoření a malování, mohly se zapojit do pátrání 
po kamínkách pro štěstí, které byly schované 
před školou. Jelikož se nemohl konat tradiční 

Svatomartinský pochod, byla pro děti připra‑
vena stezka s úkoly v okolí školy, na kterou se 
mohly vydat se svými rodiči a zjistit tak zajíma‑
vé informace o svatém Martinovi. Nyní se už 
paní vychovatelky těší na návrat dětí a na další 
společné chvíle strávené ve školení družině.

Vychovatelky školní družiny

Poplatek za svoz komunálního odpadu

V tuto chvíli se neočekává změna ve výši 
poplatku.

Místní poplatek ze psů

Výši stanovují městské části, město vydává 
pouze vyhlášku. Pro příští rok plánují 

jednotlivé městské části nechat stejnou výši 
poplatků s výjimkou Medlánek a Jehnic, 

kde dojde k mírnému navýšení.

Daň z nemovitosti

Město stanovuje pouze koeficient, ten 
zůstává neměnný.

Poplatky za parkování 
na modrých zónách

Zůstávají beze změny.

Tiskové středisko Magistrátu města Brna
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V březnu příštího roku plánu‑
jeme s  Odborem životního 

prostředí a městskou společností 
SAKO rozmístit celkem tisíc nádob 
určených pro sběr bioodpadu. Ty 
budou rozmístěny na těch stano‑
vištích sběrných nádob, které vy‑
berou městské části. Nákup nádob 
pokryje dotace ze Státního fondu 
životního prostředí.

Jedná se o přelomový okamžik. 
Doposud Brno jako jedno z mála 
měst systematicky bioodpad ne‑
sváželo. Pro sběr bioodpadu vždy 
sloužila poměrně hustá síť 38 sběr‑
ných středisek odpadů, případně 
v některých městských částech 
mobilní sběr velkoobjemovými 
kontejnery ve vegetační sezóně. 
Nyní chceme po celém městě 
v první fázi rozmístit 1000 hně‑
dých nádob o objemu 240 litrů. 
Ty budou určeny především pro 
kuchyňský bioodpad.

Z  úrovně města v  současné 
době začínáme oslovovat měst‑
ské části s žádostí o upřesnění 
stanovišť, kam konkrétně chtějí 
nové nádoby na bioodpad umístit. 
Všech tisíc nových nádob bude 
rozmístěno v průběhu března roku 
2021.

Zatím máme naplánovaný svoz 
tohoto odpadu ve čtrnáctiden‑
ním intervalu. Závěrem roku 2021 
chceme vyhodnotit efektivitu 
svozu, zda frekvence vývozu je 
dostatečná a zda je dostatečná 
i velikost nádob. Podle toho sys‑
tém upravíme na další rok. Během 
příštího roku také budeme připra‑

vovat systém svozu bioodpadu od 
rodinných domů.

Chceme obyvatelům Brna blíže 
ukázat, že bioodpad je cenná su‑
rovina. Předně takový odpad díky 
kompostérům nemusí vzniknout, 
proto i nadále budeme podporovat 
domácí kompostování. Ne každý 
Brňan však má pro kompostování 

vhodné podmínky, proto chceme 
zajistit svoz do centrální kompostár‑
ny a zároveň plánujeme výstavbu 
zařízení na výrobu bioplynu, díky 
kterému budeme moci pohánět 
popelářské vozy nebo autobusy 
městské hromadné dopravy.

Mgr. Petr Hladík
1. náměstek primátorky

Brno pořídí tisíc sběrných nádob na bioodpad

Škola v době koronavirové – podzim 2020 na Bosonožské
Od poloviny října 2020 přešla většina žáků 

naší školy na distanční výuku. Na základě 
jarních zkušeností jsme různými formami zajiš‑
ťovali, aby nyní již povinná výuka v domácím 
prostředí probíhala co možná nejlépe. Díky 
dobrému vybavení školy ICT i dalšímu nákupu 
techniky z dotace MŠMT mohli všichni naši 
učitelé i asistenti pedagoga pracovat s žáky 
online. Mohli jsme rovněž pomoci těm žákům, 
kteří potřebovali zapůjčit tablet nebo notebook.

Čas, který žáci museli trávit většinou doma, 
jsme zpestřovali výchovnými a „výzkumnými“ 
aktivitami. Žáci 7. ročníku vedle svých klasic‑
kých povinností v podobě účastí na výuce 
prostřednictvím online hodin či samostatné 
práce měli možnost také provádět různé ba‑
datelské pokusy. Jedno ze zadání znělo jedno‑
duše: Jaké zatížení snese slepičí vejce? Nejprve 
jsme v našem „setkání na dálku“ diskutovali 
nad výsledkem. Odhady – čili jejich badatelské 
hypotézy – byly velmi různorodé: od několika 
desítek gramů až po 5 kg. Diskuze byla zpočátku 
chladná, ale jakmile padla první odhadovaná 
čísla, rozproudila se celkem bouřlivě, ale kulti‑
vovaně – k hádkám nedošlo. No a pak to doma 
začalo. Postupy zjišťování byly celkem podobné, 

ale přesto se u jednotlivých žáků něčím lišily. 
Mnozí z nich z momentu „M“ pořídili fotodo‑
kumentaci anebo poslali videosnímek. Ještě 
štěstí, že žáci mají maminky, které mají pro 
naše experimenty pochopení! Děkujeme jim za 
vstřícnost, spotřebu části potravinových zásob 
a omlouváme se za případné škody s bádáním 
spojené. Již se těšíme na naše první shledání 
face to face ve škole, kdy provedeme společný 
závěr a výsledky badatelsky orientované výuky 
prodiskutujeme.

Vyučující výchovných předmětů se snažili 
žáky odvést od počítačů různými aktivitami 
a výzvami, které je mohly zabavit, či potěšit 
je i  jejich blízké. Vybrat si mohl každý podle 
svého zájmu.

V pracovních činnostech opět vařili, a pak 
posílali fotky svých produktů, nebo byli ponou‑
káni, aby pomohli s úklidem, něco opravili nebo 
vyrobili – třeba zásobník na igelitové pytlíky, 
nádobu na pastelky nebo puzzle podložku.

Ve výtvarné výchově byla vyhlášena soutěž 
nazvaná „Díky první linii“. Hlavní myšlenkou 
soutěže, bylo vytvořit obrázek, kterým žáci 
vyjádřili poděkování a podporu hrdinům v prv‑
ní linii – zdravotníkům, pracovníkům sociál‑

ních služeb, hasičům, pracovníkům v obcho‑
dech atd. Těšíme se, že z obrázků před Vánoci 
uspořádáme výstavu ve škole.

Tělocvikáři zase přišli se sportovní výzvou. 
Každý den měli žáci do tabulky zaznamenávat 
počet dřepů, kliků a planků a věnovat se i dal‑
ším doporučeným aktivitám. Vždy po 10dnech 
se počet cviků zvedal. Na vítěze čeká v prosinci 
florbal proti vyučujícím.

Paní psycholožky nezapomínaly také na duši 
našich žáků a formou dotazníkového šetření 
zjišťovaly, jak se žáci v této době mají, co je těší, 
zda je něco netrápí, něco nepotřebují nebo 
jak se vyvíjí vztahy ve třídě. Šetření rovněž 
sledovalo komunikaci žáků na sociálních sítích 
a prevenci kyberšikany.

Ve chvíli, kdy píši tento příspěvek, je jasné, 
že se nám vrátí téměř všichni žáci naší školy 
(střídavě pouze bez 2, resp. 3 tříd). Už se moc 
těšíme. Věřím, že letošní advent prožijeme 
v naší škole sice komorněji, hodně pracovně, 
ale o to více soustředěni na jeho poselství.

Srdečně přeji všem hodně zdraví v závěru 
roku 2020 a vše dobré do roku 2021.

Lenka Špačková
ředitelka ZŠ Brno, Bosonožská 
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Inzerce
 � PERNÍKOVÝ RÁJ NA ULICI JEMELKOVA – vedle Alberta, modrozelená 
prodejna. Nabízíme široký výběr cukrovinek – turecký med, kokos, 
marcipán, cukrovou vatu. Nádherné vánoční perníky, svícny, adventní 
věnce, také z perníku a jiné. Přijďte ochutnat teplý lázeňský oplatek, 
horké jablko a vynikající nealko svařák. Budeme se těšit na vaši návštěvu!

 �Hledáme pracovitého důchodce, který by se staral o dům ve Starém 
Lískovci. Jedná se o celoroční údržbu okolí domu. Letní údržba – údržba 
zeleně, sečení trávy. Zimní údržba – úklid sněhu. Celkový úklid domu, 
vývoz popelnic před dům. K dispozici křovinořez, sekačka i sněhová fréza. 
Práce na cca 5 hodin týdně. Volejte či pište na 602 853 520.

 �Dobře zaplatím tomu, kdo mě naučí upravovat video. MP4.  
Tel.: 702 574 217.

 �Opravy, úpravy, přetvarování oděvů. Vltavská 5, termín si zamluvte 
a tel. č. 737 405 554.

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

 �MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/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

 � 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.

 � Vodoinstalatér,  tel.: 602 861 402.

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

Gourmet
Žloutkové vandličky

Cukr, žloutky a pár kapek cit‑
ronu to je opravdové klasické 

a oblíbené vánoční cukroví. Před‑
ností je snadná příprava a navíc 
chutnají celé rodině. Jsou tak jem‑
né a krásně tají na jazyku. Recept 
je ještě po mojí babičce.

Ingredience: 250 g moučko‑
vého cukru, 5 žloutků „A“, čajová 
lžička vanilkového extraktu, 4 kap‑
ky citronové šťávy. Ještě potřebu‑
jeme malé formičky a máslo na 
vymazání

Příprava: do mísy dáme pečlivě 
oddělené žloutky, přidáme pro‑
sátý cukr, vanilkový extrakt a pár 
kapek citronové šťávy. Šleháme 
tak dlouho (asi 20 minut), dokud 
nemá těsto světlou barvu a cukr 
je zcela rozpuštěný.

Formičky vymažeme důklad‑
ně máslem a plníme těstem jen 
do 2/3. Pečeme je ve velmi mírné 
troubě do růžova (horkovzdušná 
140° C). Doba pečení je 15–20 mi‑
nut. Záleží na troubě a také veli‑
kosti formiček.

Přeji pohodový předvánoční 
čas.

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Vánoční hvězdičky 

z párátek

Podobné vánoční ozdoby se 
dříve vyráběly ze slámy. Líbí se 

mi jejich čistý a jednoduchý tvar. 
Protože není snadné získat kvalitní 
slámu, vyrobila jsem si vánoční 
hvězdičky z obyčejných párátek 
a červené vyšívací bavlnky.

 
Co potřebujeme: 
párátka, lepidlo Herkules, nůžky, 
červená vyšívací bavlnka

Jak na to:
1. Položte dvě párátka 2, 5 cm ve‑
dle sebe, pak vezměte další dvě 
párátka a přilepte je křížem na 
první dvě. Jsou od sebe vzdálená 
také 2, 5 cm. Hlídejte si pravé úhly. 
V křížení párátka slepte. Lepidlo 
jde dobře nanášet párátkem.
2. Slepte si ještě jednu stejnou 
čtveřici párátek a nechte lepidlo 
zaschnout.
3. Místa, kde se párátka setkávají, 
omotejte třikrát bavlnkou. Pře‑
bytečnou bavlnku odstřihněte 
a konec přilepte.
4. Oba párátkové čtverce položte 
na sebe podle obrázku a slepte je.
5. Na vytvoření poutka k zavěšení 
si ustřihněte 10 cm dlouhou ba‑
vlnku. Provlečte ji na hvězdičce 
v místě spoje a zavažte uzlíkem.

Hvězdička je připravená k za‑
věšení nejen na stromeček, ale 
můžete ji zavěsit do okna nebo 
na větvičku ve váze. Pěkně vypadá 
i na svátečně vyzdobeném stole. 
Výrobu s vaší pomocí zvládnou 
i děti.

Taťana Absolínová

Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů

Rok 2020 byl velice obtížný rok pro nás všechny, 
přinesl nám spoustu obtížných momentů, kdy 

jsme nemohli vídat naše blízké, museli jsme se řídit 
nařízeními, které se nám nemuseli líbit. Na druhou 
stranu, nám tento rok ukázal, že i v těchto těžkých 
časech se dokážeme semknout a společně čelit neče‑
kaným a obtížným situacím. Ještě nemáme vyhráno 
a nějakou dobu budeme muset vydržet a bojovat, 
obzvlášť když nás čeká čas Vánoční. Bohužel tyto 
Vánoce nebudou probíhat, tak jak jsme zvyklí, ale 

jenom tím, že vydržíme a budeme chránit naše rodiny 
i v čase, který máme spojený s opačnými vzpomín‑
kami a emocemi, jako jsou radost, klid a další šťastné 
chvíle, tak jen takto můžeme tuto situaci společně 
zvládnout a ochránit tak naše nejbližší. Dovolte nám 
za nás 4 Vám popřát, ať tyto vánoční svátky prožijete 
co nejklidněji a poslední dny tohoto roku budou pro 
Vás aspoň trochu příjemné a šťastné. 

Zastupitelé Růžička, Němeček, Šimánek a Plch
(Příspěvky zastupitelů neprošly jazykovou korekturou.)

Odvoz směsného a tříděného odpadu bude probíhat i během 
vánočních a novoročních svátků podle běžného harmonogramu. 
Jedinou výjimkou bude pátek 1. ledna, kdy svoz neproběhne. 
Proveden bude hned v sobotu 2. ledna 2021.
Provozní doba brněnských sběrných středisek bude na konci 
roku omezena jen minimálně. Všechna střediska budou pracovat 
podle běžného harmonogramu. Uzavřená budou pouze o státních 
svátcích, na Silvestra a na Nový rok.

SAKO Brno

Svoz odpadu mezi svátky
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N E J L E V N Ě J Š Í  S V O Z  V  B R N Ě
   

firmy
živnostníky
instituce, úřady 

svoz komunálního a tříděného odpadu pro:

V y p r á z d n í m e  
v a š e

p o p e l n i c e ,
 n e  v á š  ú č e t !

četnost svozu dle vašich potřeb

jednoduché a rychlé objednání

www.sako.cz 

PO-PÁ:12-18 HOD
SO: 10-14, 14:30-18 HOD

Bezobalový
obchod Zvaž to
Přijďte si nakoupit sušené ovoce, oříšky, různé
dobrůtky, luštěniny, kaše, cereálie, vločky, koření,
oleje, mléčné výrobky, veganské výrobky, limonády,
piva, sypané čaje, kávu, čokolády, semínka,
těstoviny, rýži, zeleninu, marmelády, bujóny, ovoce,
obiloviny, mýdla, kosmetiku, šampóny, šetrnou
drogerii, pečivo... lokální, v bio i nebio kvalitě. 
Pestrý výběr vánočních dárků, kterými  potešíte 

• ekologicky - bez obalu, vše na váhu a do vlastních nádob

• ekonomicky - koupíte jen tolik, kolik opravdu potřebujete

potraviny
drogerie
kosmetika

Dlouhá 3, Bohunice
pasáž u Kalinky naproti radnici 

/bezobalovyobchodbrno
www.bezobalovyobchod.cz

KDE NÁS NAJDETE?

vánoční dárky

medové perníčky

suroviny na

vánoční pečení

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.
Objednávkový prodej a rozvoz 
na www.rybarnajura.cz 

od 5. 12. prodej STROMKŮ
od 18. 12. prodej KAPRŮ

od 21. 12. VÁNOČNÍ TRHY
Starý Lískovec směr Ostopovice, 

ul. B. Němcové

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
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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

LIDL BOHUNICE 
Pod Nemocnicí 817/41 

19.12. – 23. 12. 2020
Vždy od 7 hod. 

SLUŽBY: omráčení, kuchání,  letování, 
stahování, porcování, vnitřnosti na polévku.

Další služby po domluvě.
Nebráníme se ničemu. Jediné co neděláme, 

JE OBALOVÁNÍ A SMAŽENÍ :)

VÁNOČNÍ PRODEJ 
KAPRŮ U V3S 

   Štefánikova 14, Brno-Ponava  |  po–pá: 11–17, so–ne: 11–13 
Způsob platby: Hotově, platebními kartami, některé druhy stravenek i elektronických.

Česká poctivá kuchyně pro sebe i rodinu do jídlonosičů 
nebo sklenice či krabičky. Více než 50 druhů hlavních jídel, 

více jak 10 druhů polévek, sladké.

AKTUÁLNÍ vánoční nabídka:
Vánoční cukroví, vánočky…

Smažený kapr, bramborový salát
Chlebíčky a obložené mísy…

OBJEDNÁVEJTE:
 domacikuchynejanca | Tel.: 723 193 928

WEB: Domacikuchynejanca.cz

PRODEJ DOMÁCÍCH 
HOTOVÝCH JÍDEL

VETERINÁRNÍ
ORDINACE
MVDr. Jiří Žák

Telefon: 732 876 442Renneská 22

Navštivte naši novou veterinární ordinaci na ul. Renneská 22.
    Setkáte se u nás se vstřícným lidským přístupem
      a profesionální péčí na vysoké odborné úrovni.

Nově

otevře
no!

Zveme Vás do nové

rodinné, moderně

zařízené veterinární

ordinace.

Ošetřujeme psy, kočky, ale i  drobné savce
(králíky, morčata, činčily, potkany, křečky, myši aj.) 
Nabízíme prevenci, očkování, vyšetření krve, ultrazvuk, 
rentgen, chirurgické zákroky v inhalační anestezii,
hospitalizaci, ošetření zubů vč. komplikovaných extrakcí.

Navštivte naši novou veterinární ordinaci na ul. Renneská 22.Navštivte naši novou veterinární ordinaci na ul. Renneská 22
    Setkáte se u nás se vstřícným lidským přístupem
Navštivte naši novou veterinární ordinaci na ul. Renneská 22

Zastávka Vojtova

  |      U Hřiště 21      |      sledujte nás na   husaliskovec 530 34 34 34rezervace

1,5 km

Děkujeme všem 
našim zákazníkům 
za přízeň v roce 2020


