
Vážení občané Starého Lískov-
ce, přátelé a kamarádi, rok se 

s rokem sešel a tomu s označením 
2022 již tikají pomyslné poslední 
vteřiny. Vloni touto dobou jsme si 
přáli, aby nadcházející rok po dvou 
letech covidu byl konečně pro 
všechny lepší a šťastnější. Bohužel, 
naše přání se nesplnila a tento rok 
nebude patřit kvůli energetické 
krizi, válce na Ukrajině, vysoké in-
flaci a velkému růstu cen k těm, na 
které budeme radostně vzpomí-
nat. Navíc, budeme se s tím vším 
potýkat jistě i příští rok.

Ve stínu toho všeho si vám přes-
to dovolujeme do nového roku 
2023 všem popřát jen to dobré, 
hodně zdraví, klidu a pohody. Ať 
v novém roce děláte jen dobrá 
rozhodnutí a ať se vám daří v osob-

ním i profesním životě. Abyste 
mohli dělat to, co vás naplňuje 
a obohacuje, abyste mohli žít v kli-
du a beze strachu, mít kolem sebe 
své přátele, lásku a milující rodinu.

Současně vám přejeme krás-
né prožití nadcházejících svátků 
vánočních. Ať tento nejkrásnější 
svátek v roce prožijete co nejvíce 
v klidu a pohodě se svými nej-
bližšími a pokud možno v radosti 
z toho, že vůbec můžeme být, že 
se můžeme probouzet do nového 
dne. Nikdy nevíme, co nám přinese 

Novoroční přání
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V pondělí 5. prosince se na konečné trolejbusu na Osové opět rozzářil 
vánoční strom. Pamatujete, že loni byl jinde? Kvůli stavbě tramvajové 
trati a pohybu stavbařů po staveništi byl ozdobený náhradní strom 
na jiném místě. A nekonalo se ani slavnostní rozsvěcení, protože bylo 
kvůli covidu zakázané shromažďování. Letos se vše vrátilo ke starým 
pořádkům – strom je na svém tradičním místě, nemusí se krčit uprostřed 
staveniště a pondělní rozsvěcení bylo příjemnou předvánoční událostí. 
Foto: Jan Mikolášek.

Vánoční strom

zítřek, a tak si važme všeho toho, 
co máme. Nechť tedy naše srdce 
jsou po celé svátky naplněny lás-
kou, klidem, smířením, přátelstvím 
a pohodou. Neboť Vánoce vůbec 
nejsou o  hodnotných věcných 
darech, jak si někteří představu-
jí, ale naopak o našich vnitřních 

hodnotách, klidu a pokoře. Ať jsou 
tedy pro vás Vánoce skutečným 
svátkem lásky, která se rozdává 
a nehledí na všechny starosti a bo-
lesti tohoto světa.

Vaši
Vladan Krásný, starosta 

a Jiří Dvořáček, místostarosta

v pondělí 2. 1. 2023 v 18.30
na konečné trolejbusu Osová

Radnice městské části Brno-Starý Lískovec
vás  zve na

Starolískovecký 
novoroční ohňostroj
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Blíží se volba prezidenta České republiky
Volba prezidenta byla vyhlášena na dny 

13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a 27. a 28. led-
na 2023 (II. kolo). Informace o volebních okrs-
cích ve Starém Lískovci najdete v samostat-
ném článku na této straně Starolískoveckého 
zpravodaje.

Voličem je státní občan České republiky, který 
alespoň druhý den volby dosáhl věku 18 let. Ve 
druhém kole volby prezidenta může volit i ob-
čan, který alespoň druhý den konání druhého 
kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého 
seznamu voličů a prokáže své právo hlasovat 
ve volebním okrsku (trvalé bydliště v územním 
obvodu, pro který je volební okrsek zřízen), 
okrsková volební komise dopíše do výpisu ze 
stálého seznamu voličů a umožní mu hlasování.

V případě, že se volič dostaví do volební míst-
nosti s voličským průkazem, zapíše jej okrsková 
volební komise, jakmile prokáže svou totožnost, 
do zvláštního seznamu voličů. Volič je povi-
nen voličský průkaz okrskové volební komisi 
odevzdat.

Volba mimo volební místnost
Opět bude možné, aby volič ze závažných, ze-

jména zdravotních, případně rodinných důvodů, 
požádal Úřad městské části, aby mohl volit mimo 
volební místnost v územním obvodu volebního 
okrsku, pro který byla okrsková volební komise 
zřízena. Komise pak vyšle v dohodnutém čase 
k voliči své členy s přenosnou volební schránkou.

Doručení hlasovacích lístků voličům
Pro volbu prezidenta byl stanoven nejzazší 

termín pro dodání hlasovacích lístků voličům, 
a to 10.  ledna 2023 – úterý. Hlasovací lístky 
pro jednotlivé zaregistrované kandidáty budou 
doručovány v jedné obálce pro každého voliče 
zvlášť.

Upozorňujeme, že hlasovací lístky se doručují 
podle aktualizovaného seznamu voličů. Tomu, 

kdo v seznamu uveden není – nemá tedy k datu 
aktualizace seznamu trvalé bydliště v městské 
části Brno-Starý Lískovec, nemohou být hlaso-
vací lístky doručeny.

Pro doručení hlasovacích lístků je rovněž důle-
žitá řádně a čitelně označená poštovní schránka 
(zejména v panelových domech).

Volič, kterému buď z důvodu, že nebyl uve-
den v seznamu, nebo neměl řádně označenou 
schránku, nebyly hlasovací lístky doručeny, si je 
může vyzvednout na Úřadě městské části, nebo 
je obdrží ve volební místnosti.

V tomto vydání Starolískoveckého zpravodaje 
najdete také podrobné informace o hlasování 
na voličský průkaz.

Další informace o volbách, např. o vydání 
voličského průkazu nebo o provedení volby do 
přenosné volební schránky získáte na tel. číslech 
547 139 231, 547 139 243, 547 139 242.

Žádost o vydání voličského průkazu
Volič, občan městské části Brno-Starý Lískovec, 

který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož 
stálém seznamu je zapsán, může osobně po-
žádat Úřad městské části Brno-Starý Lískovec, 
Oderská 4, Brno o vydání voličského průkazu, 
a to v úředních hodinách – Po, St 8.00–11.00 
a 12.00–17.15 hod. Osobně může volič požá-
dat o vydání voličského průkazu do okamžiku 
uzavření stálého seznamu, tj. 2 dny přede dnem 
voleb – 11. ledna 2023 – 16.00 hod.

Žádost lze podat také v  listinné podobě 
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče 
nebo prostřednictvím vlastní datové schránky 
voliče a doručit Úřadu městské části Brno-Starý 
Lískovec nejpozději 7 dnů přede dnem volby 
prezidenta – 6. ledna 2023.

Žádost musí obsahovat jméno, příjmení, 
datum narození, adresu místa trvalého po-
bytu a způsob doručení voličského průkazu. 
Požaduje -li volič jeho zaslání, musí uvést také 
adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

Úřad městské části Brno-Starý Lískovec může 
voličský průkaz předat osobně voliči nejdříve 
15 dnů přede dnem volby prezidenta – v na-
šem případě v první úřední den po 29. prosinci 
2022 – tedy nejdříve v pondělí 2. ledna 2023. 
Úřad předá voličský průkaz také osobě, kte-
rá se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu, nebo jej voliči zašle na jím uvedenou 
adresu na území České republiky do vlastních 
rukou nebo je, doručuje -li se do zahraničí, zašle 
na jím uvedenou adresu. Voličský průkaz oprav-
ňuje k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku 
na území České republiky nebo v jakémkoli 
zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Hlasování v zahraničí
Hlasovat je tedy možné i v zahraničí, a to ve 

zvláštních volebních místnostech zřízených 
v prostorách zastupitelských a konzulárních 
úřadů České republiky v zahraničí, s výjimkou 
konzulárních úřadů vedených honorárními kon-
zulárními úředníky, a to na voličský průkaz nebo 
na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů 
vedeného příslušným zastupitelským úřadem.

Volič, který hodlá hlasovat v zahraničí, může 
podle ustanovení § 31 zákona o volbě preziden-
ta republiky ve spojitosti s § 6 odst. 5 a 6 zákona 
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dal-
ších zákonů, ve znění pozdějších předpisů nej-
později do 40 dnů přede dnem volby – 4. prosin-
ce 2022 požádat o zápis do zvláštního seznamu 
voličů na zastupitelském úřadě České republiky, 
v jehož územním obvodu má bydliště. Žádost 
o zápis je třeba podat písemně a doložit originál, 
popřípadě ověřenou kopii dokladů potvrzují-
cích totožnost žadatele, jeho státní občanství 
České republiky a bydliště v územním obvodu 
zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do 
zvláštního seznamu voličů.

Lucie Honzová

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v MČ Brno-Starý Lískovec
■ Volební okrsek č. 22001
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Mikuláškovo náměstí; Osová; Palachovo 
náměstí; U Penzionu
■ Volební okrsek č. 22002
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Čermákova; Elišky Přemyslovny; Mácha-
lova; Pod Školou; Svah; Šoustalova; U Leskavy
■ Volební okrsek č. 22003
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: ulice Kosmonautů 1–9 lichá; U Pošty
■ Volební okrsek č. 22004
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Hermannova; Klobásova; Kroupova 2–40, 
47–65 lichá; Malešovská; Malostranská; Martina 
Ševčíka; Příčky; Pšikalova; Točná; ulice Kosmo-
nautů 11–15

■ Volební okrsek č. 22005
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Jemelkova 1, 3, 4–18 sudá; Karpatská; 
Kroupova 42–108 sudá; U Hřiště 1, 7, 2–22 sudá; 
ulice Kosmonautů 2, 17–23; Valašská
■ Volební okrsek č. 22006 
volební místnost:  ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská 1–11; Sevastopolská; Klo-
básova 71
■ Volební okrsek č. 22007
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská 13–17; Irkutská; Krym-
ská 3–15
■ Volební okrsek č. 22008
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Jemelkova 7–17 lichá, 20–79; Krymská 1; 
Kurská; Kyjevská

■ Volební okrsek č. 22009
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Oderská; Vltavská 5–13 lichá; Vltavská 2–8 
sudá
■ Volební okrsek č. 22010
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 1–25; U Hřiště 9–13 lichá;  
Vltavská 1, 3
■ Volební okrsek č. 22011
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 27–45; Labská 31–37; U Hřiš-
tě 15, 17
■ Volební okrsek č. 22012
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Labská 1-29; Vltavská 15-21 lichá
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Starolískovecký zpravodaj má novou redakční radu

Tramvaje začnou jezdit tunelem ke kampusu

Ve středu 23. 11. se poprvé po 
komunálních volbách setka-

la nová redakční rada Starolísko-
veckého zpravodaje. Z původní 
sestavy se účastníci seznámili 
s šéfredaktorkou Zuzanou Šrám-

kovou a členkou rady Michaelou 
Ambrožovou.

Sestavu doplnili předseda re-
dakční rady Jiří Filip, místopřed-
seda Lukáš Jahoda a členové Ven-
dula Svobodová, Jiří Nak a Josef 

Jaňura. Všichni přítomní se shodli 
na postupném aktivním zlepšová-
ní našeho zpravodaje.

Budeme rádi, když nás v naší 
činnosti podpoříte svými návrhy, 
komentáři i  samotnými články 

o dění v naší MČ, ať už e -mailem na 
adresu: noviny@staryliskovec.cz 
nebo poštou na adresu úřadu.

Celá redakční rada Vám přeje 
krásné a poklidné Vánoce a vše 
nejlepší do nového roku! (red)

Současně s celostátní změnou jízd-
ních řádů začíná od neděle 11. pro-

since fungovat i nová tramvajová trať 
z  Osové k  bohunickému kampusu. 
Změní se tím nejen doprava ve Starém 
Lískovci. Přímé tramvajové spojení kam-
pusu s centrem Brna a vznik přestupní-
ho terminálu Nemocnice Bohunice totiž 
změní trasy řady linek.

Linka 8 bude nově od zastávky Osová 
vedena po nové trati přes zastávku Zá-
padní brána do terminálu Nemocnice 
Bohunice.

Trasa linky 7 je prodloužena ze smyč-
ky Švermova až do Starého Lískovce, kde na-
hradí linku 8. Linka 7 bude v provozu pouze 
v pracovní dny přibližně od 5:00 do 20:30, kdy 
zajistí přímé spojení této části Starého Lískovce 
na hlavní nádraží. Ze smyčky Starý Lískovec 
bude jezdit i  linka 6 na Mendlovo náměstí, 
na Českou a dále do Králova Pole. Linky 6 a 7 
začínají zastavovat na nové zastávce Karpatská.

„Takto nastavený provoz budeme sledovat 
a vyhodnocovat, a to především ve vztahu 
k večerům a víkendům. Víme, že městská část 
požadovala stálé spojení ze smyčky k nádraží 
i o víkendu,“ uvedl dopravní ředitel DPMB Jan 
Seitl.

Změny se dotknou také regionálních linek 
401, 402, 405 a 406, které budou mít novou 
konečnou v terminálu Nemocnice Bohunice. 
Nebudou dále zajíždět na Mendlovo náměstí.

V souvislosti se zřízením nové tramvajové 
zastávky Karpatská a také s neustále se roz-
šiřujícím se počtem spojů s nízkopodlažními 

vozy v celém Brně budou zrušeny doplňkové 
autobusové linky 81 a 82.

Kvůli tomu se také změní trasa linky 51: ve 
směru z Ostopovic bude nově vedena přes 
zastávky U hřiště a Valašská na Osovou a dále 
po původní trase do Bystrce. V opačném směru 
pojede beze změny přes zastávku Čermákova. 
V dopoledních hodinách pracovních dnů bude 
v oblasti Bohunic a Starého Lískovce vedena 
polookružně od Nemocnice Bohunice ze za-
stávky Točná přes zastávky U hřiště a Valašská 
zpět do terminálu Nemocnice Bohunice a dále 
do Bystrce.

Zanikne naopak autobusová linka 61. „Zajiš-
ťovala přímé spojení od kampusu k hlavnímu 
nádraží. A když jsme investovali do nové tram-
vajové trati, nemá smysl provozovat souběžnou 
linku autobusovou,“ vysvětlil Jan Seitl.

Další podrobnosti a informace o dalších změ-
nách v jízdních řádech najdete na webových 
stránkách www.dpmb.cz

Velký zájem o tunel
Před spuštěním provozu na tramva-

jové trati měli lidé příležitost tunel si 
prohlédnout – jakmile bude v provozu, 
chodci už se tam nedostanou. Listopa-
dová akce vyvolala velký zájem, během 
tří hodin se do tunelu podívalo více než 
šest tisíc lidí.

Následně Drážní úřad povolil zkušeb-
ní provoz na trati a řidiči tramvají pro-
šli potřebným školením, „Uskutečnily 
se také všechny požadované zkoušky 
a cvičení, aby bylo možné novou trať 
zprovoznit,“ upřesnil generální ředitel 

DPMB Miloš Havránek.
V prvních měsících roku 2023 bude probíhat 

postupné kolaudování a předávání jednotlivých 
částí stavby institucím, které se o ně budou 
v budoucnu starat. Ať už jde o městskou část, 
DPMB, Brněnské komunikace, nebo třeba vo-
dárny. Tomuto tématu se budeme věnovat 
v některém z dalších čísel Starolískoveckého 
zpravodaje.

Hořelo jen cvičně
V úterý 6. prosince překvapila lidi v okolí 

Osové přítomnost mnoha hasičů u ústí nového 
tramvajového tunelu. „Hořelo“ tam naštěstí 
jen nanečisto – cvičení složek integrovaného 
záchranného systému je podmínkou spuštění 
provozu v tunelu, aby se aktéři případného 
zásahu seznámili s terénem. Cvičení se zúčast-
nila i Jednotka Sboru dobrovolných hasičů ze 
Starého Lískovce (na snímku).

Zuzana Šrámková

UZÁVĚRKY STAROLÍSKOVECKÉHO ZPRAVODAJE

Aby se vám lépe plánovaly příspěvky do Starolískoveckého zpra-
vodaje, zveřejňujeme termíny uzávěrek a dat vydání na další 

měsíce. Připravujete zajímavou akci nebo nábor do kroužků pro děti? 
Potkalo vás něco zajímavého? Máte povedené fotky z  dění ve Starém 
Lískovci, tvoříte zajímavá dílka s dětmi, vyrážíte na výlety do přírody 
nebo se chcete podělit o zajímavé zážitky z Brna? Budeme rádi za 
příspěvky. Můžete je posílat na adresu noviny@staryliskovec.cz
Leden 2023: uzávěrka 2. 1. 2023 / datum vydání 13. 1. 2023
Únor 2023: uzávěrka 30. 1. 2023 / datum vydání 10. 2. 2023
Březen 2023: uzávěrka 27. 2. 2023/ datum vydání 3. 3. 2023

Termíny uzávěrek najdete také na webu městské části, stejně jako 
zásady vydávání, podle kterých zpravodaj vzniká. 

(red)
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Pomazánkové dopoledne a adventní dílny

Svatomartinský lampionový 
průvod na ZŠ Labská

Adventní koncert podpoří činnosti Hospice sv. Alžběty 

V rámci spolupráce Základní 
školy Bosonožská s mateřskou 

školou proběhlo další setkání 
předškoláků. Tentokrát se děti 
potkaly ve školní cvičné kuchyňce, 
kde na ně čekal program nazvaný 
Pomazánkové dopoledne. Pro děti 
byly nachystány zdravé suroviny, 
ze kterých si samy připravily do-
polední svačinku.

Ve čtyřech skupinách se čtvrťáci 
postarali o své mladší kamarády, 
pomáhali jim, radili, ale také sami 
vytvářeli dobroty – ať už slané jed-
nohubky, které jen zářily barvami 
různých druhů zeleniny, nebo oblí-
bené sladké banánové jednohub-
ky máčené v čokoládě.

Přestože nás tentokrát bylo v ku-
chyňce více než obvykle, vše jsme 
zdárně zvládli a děti odcházely 
nadšené a mnozí s čokoládovým 
úsměvem (často i oděvem).

Žáci 4. B letošní adventní ob-
dobí ve škole zahájili výrobou ad-
ventních věnců. Tradici, symbolice 
a výrobě se věnovali celé dopole-
dne. Třídou vonělo nejen čerstvé 
jehličí, ale i skořice, cedr a vanilka. 
Všichni pracovali kreativně, s ra-
dostí a velkým zájmem. Všechny 
věnce byly krásné a během 1. ad-
ventní neděle se na nich doma 
rozzářila první adventní svíčka.

Pavla Nováková, ZŠ Bosonožská

V úterý 8. 11. 2022 v pozdních odpoledních hodinách zorganizovala 
naše školní družina Svatomartinský lampionový průvod spojený 

s tradicí oslavy svatého Martina.
S pestrými lampióny a rozžatými světýlky se děti, rodiče, paní vycho-

vatelky i paní učitelky vydali na procházku po lískoveckém sídlišti, kterou 
ukončili na školním hřišti naší školy. Bylo zde pro všechny nachystané 
občerstvení a oheň na opékání špekáčků. Strávili jsme příjemný podvečer 
s dětmi a jejich rodiči. Za rok se těšíme zase!

Hana Spěváková,
vedoucí vychovatelka

Adventní čas vybízí ke ztišení 
a zamyšlení. Jedním z témat, 

která se nás bytostně dotýkají, je 
bezesporu závěr života. O pacien-
ty v terminální fázi onemocnění 
se stará tým odborníků Hospice 
sv. Alžběty v Brně. Nyní tuto nezis-
kovou organizaci můžete podpořit 
díky adventnímu koncertu nebo 
zakoupením výrobků na vánoč-
ních trzích.

„Nevyléčitelně nemocní a umí-
rající si zaslouží důstojný život až 
do konce, nemají být na okraji zá-
jmu společnosti. Doba adventu je 
dobou zamyšlení nad naší životní 
cestou a pobídkou k intenzivnější 
modlitbě, pokání, ke skutkům milo-
srdenství. A nejrůznější forma sou-
citné služby trpícím a umírajícím je 
velkou příležitostí, kterou bychom 
neměli promarnit,“ říká ředitel Hos-
pice sv. Alžběty MUDr. Josef Drbal.

Koncert Misterios de Navidad – 
Tajemství zrození se uskuteční 
v sobotu 17. prosince 2022 od 
17.00 hod. v bazilice Nanebevzetí 
Panny Marie na Mendlově náměs-
tí v Brně. Pořádá jej hudební sou-
bor Plaisirs de Musique společně 
s Hospicem sv. Alžběty. Program 

bude složen z děl na pomezí žán-
rů klasického, lidově -tradičního 
a jazzového, která vycházejí z in-
spirace biblickým příběhem. Na 
koncertě vystoupí: Eliška Tesa-
řová, Plaisirs de Musique a jako 
host OctOpus Vocalis. Vstupenky 
můžete zakoupit v předprodeji 

Turistického informačního centra 
Brno.

Od 16. do 23. prosince 2022 bude 
mít Hospic sv. Alžběty svůj prodejní 
stánek v rámci Adventu u Jošta na 
Moravském náměstí v Brně. Zakou-
pením drobných dekoračních před-
mětů uděláte radost nejen sobě, ale 
přispějete i na dobrou věc. Kromě 
toho se hospic zapojil také do pro-
jektu Daruj kelímek, v němž mohou 
návštěvníci brněnských vánočních 
trhů věnovat vratnou zálohu za ke-
límek neziskové organizaci, kterou 
si vyberou.

Za jakoukoli formu pomoci 
bude Hospic sv.  Alžběty ob-
zvláště v této složité době velice 
vděčný, finanční dary je mož-
né směřovat na dárcovský účet 
2200422047/2010. Bližší informace 
naleznete na www.hospicbrno.cz.

Mgr. et Mgr. Beatrix Křížová
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Jak se vyváží odpad 
během svátků? 

Na Vodově i za 
Lužánkami už se bruslí

Letos nám Ježíšek nadělil Štědrý den 
na sobotu, což znamená, že první 

svátek vánoční připadá na neděli a dru-
hý na pondělí.

Popeláři vyjedou hned po svátcích, 
tedy v úterý 27. prosince a zkrácený 
pracovní týden si protáhnou do soboty.

V úterý budou svážet lokality, které se 
jinak sváží v pondělí, ve středu přijdou 
na řadu úterní ulice, ve čtvrtek středeční 

a tak dále až do soboty 31. prosince.
Nový rok – tradiční volno popelářů – 

letos připadá na neděli, takže šestá ho-
dina ranní v pondělí 2. ledna 2023 bude 
z hlediska svozu odpadu již normální, 
obyčejný pracovní den a svoz proběhne 
podle běžného harmonogramu.

Co se týče sběrných středisek odpa-
dů – i mezi vánočními svátky fungují dle 
standardní otevírací doby, zavírají pouze 
na státní svátky (sobota, neděle, pondělí), 
na Silvestra a Nový rok (sobota, neděle).

Vyhledávač a další informace ohledně 
svozu směsného i separovaného odpa-
du z Vaší ulice a okolí najdete na webo-
vých stránkách www.sako.cz.

Michal Kačírek, 
tiskový mluvčí SAKO Brno

Začátek zimy každoročně ohlašuje také otevření kluzišť. 
Městská společnost STAREZ – SPORT zprovoznila kluziště 

Vodova již na konci listopadu. Kluziště na Lužánkami se ote-
vřelo 7. prosince a 18. prosince plánují za Lužánkami Adventní 
bruslení s doprovodným programem. Areály pod širým nebem 
zůstanou pro zájemce otevřeny až do února příštího roku.

Obě kluziště převážně v dopoledních hodinách poslouží 
jako tréninkové plochy hobby hráčům hokeje. V rámci výuky 
je budou moci využívat také školy.

Pro veřejnost je otevřeno ve všední dny od 15 do 20 ho-
din, o víkendu už od 9 hodin. Při využití čipových hodinek 
společnosti STAREZ – SPORT navíc sportovce čekají výhody. 
Při nabití hodinek minimální částkou tisíc korun získají na 
vstup slevu 20 procent, a navíc projdou turnikety bez nutnosti 
čekání u pokladny.

Na obou kluzištích najdou bruslaři zázemí se šatnami, 
skříňkami a občerstvením. Na obou místech fungují půjčovny 
bruslí, zdarma lze vypůjčit také nové kovové trenažéry pro 
výuku dětí. Na Kluzišti Vodova je novinkou kvalitnější ozvučení 
ledové plochy i šaten. Přibyla také druhá pokladna, díky níž 
budou zájemci trávit delší dobu na ledě než ve frontě.

Více informací o případných změnách v provozu kluziště 
Vodova na webu https://kluzistevodova.starez.cz/bruslení za 
Lužánkami potom https://brusleni.starez.cz/

Michaela Dittrichová, STAREZ – SPORT, a. s.

Nabídka platí pro držitele Karty výhod Dr.Max v kamenných lékárnách Dr.Max od 1. do 31. 12. 2022 nebo do vyprodání zásob. Výhodné nabídky také na e-shopu www.drmax.cz.

Poliklinika, U pošty 402/14
Brno-Starý Lískovec 

pondělí–pátek 7.30–17.30
sobota–neděle zavřeno

Lékárna ve Starém Lískovci

Voltaren 
Forte  
20 mg/g, gel
180 g

Pečlivě čtěte příbalovou informaci. Léčivý přípravek s účinnou 
látkou diclofenacum diethylaminum ke kožnímu podání.  
Minimální prodejní cena za 1 ks za posledních 30 dní 535 Kč.

• analgetikum ve formě  
gelu s účinkem až na 24 hodin při použití 2× denně

• tlumí bolest zad, svalů a kloubů
• snadno otevíratelný uzávěr

Při nákupu 2 balení získáte NAVÍC dárkový obal za 0,01 Kč.

sleva
280 Kč

399  Kč/ks
Při koupi 2 ks

Běžná cena 539 Kč/ks

Doplněk stravy. (1 sáček = 17,76 Kč)
Minimální prodejní cena za posledních 30 dní 799 Kč.

• 10 g hydrolyzovaného kolagenu v denní dávce
• mangan přispívá k normální tvorbě pojivových tkání
• vitamin C přispívá ke správné tvorbě  

kolagenu pro normální funkci kostí a chrupavek

Dr.Max
Collagen 
Drink, 30 + 15 sáčků

Běžná cena 1 199 Kč

799  Kč
Akční cena

Doplněk stravy. (1 tbl. = 3,97 Kč)
Minimální prodejní cena za posledních 30 dní 149 Kč.

• kombinace vysoké dávky  
vitaminu C s podpůrnými látkami 

• vitamin C přispívá ke správné  
funkci imunitního systému  
a ke snížení míry únavy a vyčerpání 

• šípky přispívají k podpoře přirozené obranyschopnosti

Dr.Max 
Vitamin C 
1000 mg 
High Effect 
30 tbl.

Běžná cena 149 Kč

119  Kč
Akční cena

sleva
400 Kč sleva

30 Kč

Liskovec-11-2022-190x140mm.indd   1 24/11/2022   20:02

Užitečné odkazy
• kdy se sváží černé popelnice: https://www.sako.cz/harmonogram -svozu/cz/
• kdy se sváží tříděný odpad: https://www.sako.cz/sberna -strediska -a-kontejnery/cz/
• otevírací doba sběrných středisek: https://www.sako.cz/pro -brnaky/cz/1080/
sberna -strediska -odpadu/
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Inzerce
 �Opravím počítač/seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

 � Vodoinstalatér, tel. 602 861 402.

 � Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství, 
návrh, realizace na klíč. Tel.: 513034551, mob.:704/458187, e-mail: 
info@tzbcentrum.cz; www.tzbcentrum.cz.

 � Psí salón Čeníšek nabízí koupání, česání, stříhání a trimování i velkých 
plemen psů na adrese Lány 7, Brno-Bohunice. V nabídce také široký 
výběr šamponů a hřebenů. Tel.: 607 126 523, www.psisaloncenisek.cz

 � Vyměním SB 2+1 v klidné lokalitě Černovic za SB 2kk nebo 2+1 ve 
St. Lískovci. Tel.: 776 364 133.

 �MALBY 21 Kč/m², nátěry dveří 450Kč/ks, radiátorů, oken, střech, zábra-
dlí, 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.

 � SERVIS a OPRAVA NOTEBOOKŮ a POČÍTAČŮ. Diagnostika ZDARMA! 
Vyzvednutí u Vás. Rozumné ceny, rychle a spolehlivě, 25 let praxe. 
Bednář, Tel.: 608 880 107.

 � Rádi bychom vás přivítali ve znovu otevřeném kadeřnictví na ulici 
Dlouhá 3 u Alberta. Pánské, dámské a dětské kadeřnictví za původní 
ceny, odteď však v novém krásném prostředí s možností založení věr-
nostního programu s bonusovým stříháním. Otevírací doba pánského 
a dětského: po–čt 9:00–18:00, pá 7:00–15:00, a to bez objednání, 
607 623 093. Otevírací doba dámského: po–pá 10:00–16:00, s nutností 
objednání na čísle 737 987 431. Dřívější provozovna byla rozdělena 
do dvou vchodů, nyní však pouze s jedním vstupem. Přijďte za námi, 
budeme se na vás těšit.

 � ŽALUZIE – PLISÉ – ROLETY – SÍTĚ. Vnitřní hliníkové žaluzie, rolety 
DEN a NOC, vertikální žaluzie, zastínění lodžie, sítě proti hmyzu. Akční 
sleva 20 %. Tel.: 605 374 881, www.domove.cz.

 �Opravy a servis počítačů a notebooků. Chcete zrychlit počítač, za-
chránit data, odvirovat, nastavit tiskárnu, wifi, internet? Se vším Vám 
ochotně poradím a přijedu. Miroslav Novotný, tel. 731 248 454, e-mail: 
novotnymir@volny.cz

 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skříňky a pracovní desky 
na míru. Vrba 603 438 707.
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Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám umožnili stát se zastupiteli ve 
Starém Lískovci. Do voleb jsme šli s několika prioritami – otevřenost, péče 
o zeleň, komunita a bezbariérovost. Dnes začneme otevřeností, a ta jde 
ruku v ruce s předáváním informací a setkáváním. Facebookové diskuze 
nevyužívají veškerého potenciálu komunikace a nápady se často rodí při 
pohybu, proto Vás zveme na novoroční výšlap do troubské Vechtrovny. 
Sraz v sobotu 7. 1. ve 14 hod na zastávce U Hřiště. Projdeme si trasu, na 
jejíž části bychom rádi viděli cyklostezku a širší chodník, a pak dále podél 
železniční trati, kterou čekají velké změny. Věděli jste o nich? O těchto 
plánech, ale i Vašich nápadech si cestou popovídáme. Ve Vechtrovně si 
dáme něco teplého a zpátky můžete jít s námi zase pěšky nebo se svézt 
autobusem, případně vlakem.

Nestíháte? Vaše dotazy, podněty nebo nápady můžete posílat nám – 
Vendula Svobodová (vendula.svobodova@pirati.cz) a Martin Novák 
(martin.novak@pirati.cz) nebo na náš FB. Budeme se těšit!

Na závěr Vám přejeme klidné prožití adventního času a nadýchanou 
vánočku k tomu.

Vendula Svobodová a Martin Novák, zastupitelé MČ Starý Lískovec

Děkujeme všem našim voličům za jejich hlasy a za projevenou důvěru 
v záříjových komunálních volbách. Díky Vám jsme získali dva mandáty 
v zastupitelstvu ve Starém Lískovci. Velice si toho vážíme a budeme se 

i jako opoziční zastupitelé snažit prosazovat náš volební program.
Budeme pracovat v kontrolním výboru a v několika komisích, o jejichž 

činnosti Vás budeme pravidelně informovat. Můžete se na nás obracet 
se svými náměty, názory a připomínkami. Kontaktujte nás buď e -mailem 
na stan -staryliskovec@email.cz nebo prostřednictvím facebooku.

Přejeme všem klidný advent.
Simona Ondroušková, Jiří Nak (Starostové a nezávislí)

Poděkování voličům v komunálních volbách
My, zvolení zastupitelé za Restart pro Brno děkujeme všem, kteří nás 
volili v komunálních volbách. Zároveň slibujeme, že i když nám nedali 
jako nejsilnější opoziční straně předsedu kontrolního výboru, který dali 
nejslabší volené straně Pirátům, tak i přesto budeme pečlivě sledovat 
a kontrolovat vše co se na naší radnici děje. Samozřejmě Vás budeme 
o všem informovat.

Dovolte, abychom Vám popřáli krásné prožití Vánočních svátků, hodně 
štěstí, zdraví a pohody v Novém roce.

Petr Hudlík, Ing. Andrea Březnová, Jaroslav Opluštil

(Příspěvky zastupitelů neprocházejí jazykovou korekturou.)

Krásné prožití svátků vánočních a vše nejlepší do 
Nového roku 2023 všem spoluobčanům přejí členové 
jednotky a sboru dobrovolných hasičů Brno-Starý 
Lískovec.

Karatisté sbírali medaile
První listopadový víkend byl pro členy 

klubu Nidoshinkan Dojo ve znamení 
Mistrovství republiky v karate stylu Goju-
-Ryu.

V dopoledním bloku se představily ty nej-
menší děti v několika disciplínách. Odpole-
dne se předvedli již zkušenější závodnici ve 
dvou disciplínách – kata a kumite. Členové 
klubu nesbírali pouze cenné zkušenosti, ale 
i mnoho medailí. V celkovém hodnocení 

klubů na turnaji se klub Nidoshinkan Dojo 
umístil na prvním místě! Dohromady získal 
9 titulů mistra České republiky, 10 titulů 
vicemistrů ČR a 21 bronzových medailí.

Gratulujeme všem medailistům!
Závěrem mi dovolte popřát všem, nejen 

těm, kdo nás sledují a podporují, veselé 
Vánoce a šťastný nový rok 2023.

Trenérský tým Karate na ZŠ Labská, 
Jaromír Musil, NIDOSHINKAN Dojo

NÁZORY ZASTUPITELŮ
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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.

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 Tel.: 604 213 611, e-mail: info@fronton.cz

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

od 5. 12.  prodej STROMKŮ
od 5. 12.  prodej KAPRŮ
od 21. 12.  VÁNOČNÍ TRHY
od 23. 12.  od 15 h. VÝPRODEJ  
 VÁNOČNÍCH KAPRŮ

Otevírací doba:
18. 12. 9.00–17.00
19. 12.  9.00–17.00
20. 12.  9.00–18.00

21. 12.  9.00–18.00
22. 12.  8.30–19.00
23. 12.  8.30–19.00
24. 12.  9.00–12.00

ul. B. Němcové
Starý Lískovec 
směr Ostopovice

CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?

+420 601 153 200

Zadarmo Vám uděláme kontrolu 
jedné šachty kamerou

– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou baktérie, plísně, 
alergeny, choroboplodné zárodky, karcinogeny.

před čištěním po vyčištění

www.plicedomu.cz
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klvana-interier.cz

Návrhy
interiérových
designérů

Výroba
nábytku
na míru

* Akce platí pouze
 do 31. 12. 2022.

Realizace
interiérů bytů
a domů

Vytvoříme
ho pro Vás...

Bubeníčkova 38, 615 00 Brno

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

Děkujeme všem našim 
zákazníkům za přízeň 
v roce 2022


