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Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva JmK

Referendum: ano, či ne? Přečtěte si názory

Referendum je past
Čeká nás referendum o  br-

něnském železničním uzlu. De-
sítky let připravovaný projekt 
přestavby železničního uzlu Brno 
se stal obětí politických zájmů. 
Přitom Brno i Jihomoravský kraj 
naléhavě potřebují, aby byl co 
nejdříve uskutečněn. Přestavbu 
železničního uzlu Brno je možné 
provést v jedné ze dvou variant 
nazvaných Řeka a Petrov. Obě 
varianty znamenají výstavbu 
nového nádraží a liší se zejména 
jeho polohou. Posuzována je i tzv. 
nulová varianta, tj. pouhá oprava 
dosavadního nádraží. Ta by však 
znamenala konec nadějí města na 
zapojení vysokorychlostních tratí 
do hlavního nádraží a vymazání 
Brna z mapy evropských doprav-
ních tras. Dopadne-li referendum 
tak, jak si přejí aktivisté, kteří nám 
jej vnutili, zůstane nám na desítky 
let pouze nulová varianta. Existuje 
proto pouze jediné doporučení, 
které lze dát: referenda se neú-

častnit. Víme, že doporučovat ne-
účast na hlasování je v demokracii 
neobvyklé. Nyní však dochází ke 
zneužití institutu referenda v záj-
mu aktivistů a jiné doporučení dát 
nelze. Referendum se koná proto, 
že tito aktivisté v roce 2014 na-
sbírali dostatek podpisů nutných 
k tomu, aby zastupitelstvo města 
Brna muselo referendum vyhlásit. 
Během sbírání podpisů lidem lha-
li, že v referendu si budou moci 
vybrat mezi dvěma možnými 
polohami nádraží. Lidé připojo-
vali své podpisy v přesvědčení, 
že právě takové rozhodnutí re-
ferendum umožní. To však není 
pravda. Hlasování o otázce č. 1 
bude rozhodováním o tom, zda 
chceme nulovou variantu (od-
pověď „ANO“), nebo má otázka 
polohy nového nádraží zůstat 
nadále otevřená (odpověď „NE“). 
Hlasování o otázce č. 2 bude roz-
hodováním o tom, zda chceme, 
aby byly zastaveny přípravy no-
vého železničního uzlu (odpo-

Starosta městské části Brno - Starý Lískovec 
podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách 

do zastupitelstev krajů a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

1. Volby do zastupitelstev krajů
se uskuteční ve dnech: pátek 7. října 2016 
od 14.00 do 22.00 hod. a
sobota 8. října 2016 od 8.00 do 14.00 hod.

2. Místem konání voleb je:
– ve volebním okrsku č. 22001
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Mikuláškovo náměstí; Osová; Palachovo 
náměstí; U Penzionu
– ve volebním okrsku č. 22002
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Čermákova; Elišky Přemyslovny; Mácha-
lova; Pod Školou; Svah; Šoustalova; U Leskavy
– ve volebním okrsku č. 22003
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: ulice Kosmonautů 1–9 lichá; U Pošty
– ve volebním okrsku č. 22004
volební místnost: ZŠ Elišky Přemyslovny 10
ulice: Hermannova; Klobásova; Kroupova 2–40; 
Malešovská; Malostranská; Martina Ševčíka; 

Příčky; Pšikalova; Točná; ulice Kosmonautů 
11–15
– ve volebním okrsku č. 22005
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Jemelkova 1–8, 10–18 sudá; Karpatská; 
Kroupova 42–108; U Hřiště 1, 7, 2–22 sudá; ulice 
Kosmonautů 2, 17–23; Valašská
– ve volebním okrsku č. 22006
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská 1–11; Sevastopolská
– ve volebním okrsku č. 22007
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská 13–17; Irkutská; 
Krymská 3–15
– ve volebním okrsku č. 22008
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Jemelkova 9–17 lichá, 20–79; Krymská 1; 
Kurská; Kyjevská
– ve volebním okrsku č. 22009
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Oderská; Vltavská 5–13 lichá; 
Vltavská 2–8 sudá
– ve volebním okrsku č. 22010
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 1–25; U Hřiště 9–13 lichá; 
Vltavská 1, 3

– ve volebním okrsku č. 22011
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Dunajská 27–45; Labská 31–37; 
U Hřiště 15, 17
– ve volebním okrsku č. 22012
volební místnost: ZŠ Labská 27
ulice: Labská 1–29; Vltavská 15–21 lichá
3. Právo volit v Městské části Brno-Starý Lís-
kovec do zastupitelstva Jihomoravského 
kraje má státní občan České republiky, který 
alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nej-
méně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu 
v městské části Brno-Starý Lískovec. Voliči bude 
umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji 
totožnost a státní občanství České republiky, 
popřípadě státní občanství státu, jehož občané 
jsou oprávněni volit na území ČR.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 
3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve 
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky 
i ve volební místnosti.
5. Volič může ze závažných, zejména zdravot-
ních důvodů požádat úřad městské části a v den 
hlasování okrskovou komisi, aby mohl hlasovat 
mimo hlasovací místnost.

Mgr. Vladan Krásný, starosta

Vážení čtenáři, 7. a 8. října mají všichni voliči v Brně možnost 
hlasovat v referendu o poloze brněnského nádraží. Starolís-
kovecký zpravodaj dává proto prostor představitelům obou 
názorů na referendum k vyjádření jejich postojů.

věď „ANO“), nebo to nechceme 
(odpověď „NE“). Avšak pozor, 
referendum je past. Nenechte se 
napálit! Účastí v tomto referendu 
byste se postavili proti městu. Bez 
ohledu na to, jak byste hlasovali. 
I kdybyste vhodili prázdný lístek 
nebo znehodnocený lístek.

Další informace našeho spolku 
k referendu najdete na stránkách 
www.referendum2016.cz

Robert Kotzian, předseda Brno+

Konec sporů o nádraží. 
7. a 8. října rozhodneme

Všichni víme, že brněnské hlavní 
nádraží potřebuje modernizovat. 
Svá nádraží v posledních letech 
přestavěla mnohá evropská měs-
ta – nikde ale nádraží neodsouvali 
ven z centra. Jen v Brně nádraží už 
mnoho let chátrá, protože někteří 
politici ve shodě s pozemkovými 
spekulanty prosazují za každou 
cenu plán odsunout nádraží o kilo-
metr na jih, až kamsi za Zvonařku. 
Není bez zajímavosti, že budovu 
nádraží s okolními pozemky má 
v pronájmu na 40 let jistá firma, 
která místo investic do moderni-
zace čeká až po zrušení nádraží 

pozemky developersky využije. 
Přitom odsun nádraží „k řece“ by 
znamenal vyčerpání městské po-
kladny na nutné vyvolané inves-
tice, chyběly by peníze na sociální 
služby, školství, veřejnou dopravu 
a další potřeby lidí v městských 
částech – tedy i u nás. Kvůli zkom-
plikování každodenních cest do 
práce by řada dojíždějících lidí z re-
gionu raději přesedla z vlaku do 
aut a zácpy v brněnských ulicích 
by se ještě zhoršily.

Tak jako jiná města by přitom 
i Brno mohlo své nádraží ku pro-
spěchu všech modernizovat v cen-
tru. Plány a projekty existují, stejně 
tak i zdroje – chybí jen vůle. Politici 
o poloze nádraží nedokázali roz-
hodnout za poslední desítky let. 
V referendu 7. a 8. října to koneč-
ně mohou udělat přímo občané. 
Pojďme rozhodnout a otevřít Brnu 
cestu k budoucnosti. K tomu, aby 
bylo referendum závazné, přitom 
stačí účast jen 35 % voličů. Nepro-
pásněme tuto příležitost přímo se 
podílet na rozvoji našeho města 
Brna.

Jiřina Továrková, zastupitelka 
a radní za Stranu zelených

MČ Brno-Starý Lískovec
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Tak jak psal v  minulém čísle 
ve svém článku starosta, pro 

naši radnici vůbec nebylo léto 
odpočinkovými měsíci. Téměř 
ve všech našich školských zaříze-
ních panoval čilý stavební ruch, 
který začal první červencový den 
a končil několik málo dní před za-
hájením školního roku. Nyní však 
již můžeme říci, že jsou všechny 
stavební práce, které by mohly ně-
jak omezovat výuku v mateřských 
a základních školách, hotové a při 
pohledu na všechna hotová díla 
můžeme s potěšením konstatovat, 
že to všechno stálo za tu námahu. 
Jen pro připomenutí vám sdělím, 
co se všechno během prázdnin 
stihlo. Mateřské školy Oderská, 
Kosmonautů a Bosonožská mají 

nová sociální zařízení. Mateřská 
škola Labská zase zrekonstruo-
vanou zahradu v podobě nových 
chodníků. Ty byly zrekonstruo-
vány také na zahradě Mateřské 
školy Oderská. Na Základní škole 
Bosonožská vznikly dvě nové od-
borné učebny a ani Základní škola 
Labská nepřišla zkrátka. Tam došlo 
k rekonstrukci zbylých sociálních 
zařízení a nové jsou také sprchy 
u bazénu. Bazén dostal nový pod-
hled a nové osvětlení splňující 
požadované normy.

V obecních domech stále pro-
bíhá výměna výtahů. K dnešnímu 
dni je vyměněno a zkolaudováno 
10 výtahů z celkového počtu 17. 
V termínu do 7. října bude vymě-
něno zbylých 7 výtahů.

Ze zápisníku místostarosty

Vítání 
starolískoveckých 

občánků

I když to podle sluníčka a dosahovaných teplot ještě 
tak nevypadá, je září, všem školákům začaly školní 
povinnosti a vláda léta pomalu začne předávat 
své žezlo podzimu. Ještě panuje opravdu velké 
teplo, ale dny se rychle zkracují a noci jsou chladné. 
Dovolte mi nyní, vážení čtenáři, malé ohlédnutí za 
uplynulým létem. 

Všechny naplánované 
rekonstrukce a opravy 
během letních prázd-
nin zrealizovány neby-
ly. Není v lidských silách 
stihnout vše v tak krát-
kém čase. Do čtrnácti 
dnů by měla být zahá-
jena rekonstrukce plotů 

okolo zahrad našich mateřských 
škol. Dále pak zbývá ještě několik 
drobností, které se teď v podzim-
ních měsících stihnou zrealizovat 
a v žádném případě neomezí pro-
voz našich školských zařízení.

Chtěl bych nyní na tomto mís-
tě poděkovat všem, kteří se na 
realizaci výše uvedených prací 
podíleli. Všem realizačním firmám 
za nasazení, protože termín i roz-
sah prací byly vskutku šibenič-
ní. Všem zaměstnancům úřadu, 
kteří měli s uvedenými akcemi 
něco společného, a také a pře-
devším ředitelkám a ředitelům 
našich základních a mateřských 
škol i všem jejich zaměstnancům. 
Jsem si vědom toho, že to pro 
ně nebylo vždy jednoduché a že 

hlavně závěr prázdnin byl pro 
ně doslova hektický. Díky vám 
za trpělivost, obětavost a velké 
pracovní nasazení.

Na závěr mi dovolte popřát 
všem školou povinným hodně 
úspěchů v novém školním roce, 
hodně trpělivosti a chuti při zís-
kávání nových vědomostí. Také 
vám žákyně a žáci přeji, abyste 
se nikdy ničeho nebáli a aby se 
vám vždy chtělo přijímat vše nové 
s otevřenou myslí. Všem pedago-
gickým i nepedagogickým pra-
covníkům škol přeji také hodně 
trpělivosti a pevné nervy. Velmi si 
vážím vaší práce. Vaše činnost je 
velmi odpovědná při vědomí, že 
se významnou měrou podílíte na 
výchově naší budoucí generace. 
Všem rodičům přeji také hodně tr-
pělivosti a pochopení pro slabosti 
vašich dětí. Vždyť přece, ruku na 
srdce, nebyli jsme jiní.

Všem ostatním přeji krásný 
barevný podzim a co nejvíce slu-
níčka.

Váš místostarosta 
Jiří Dvořáček

Za šest let půjdou do školy, nej-
spíš do nějaké starolískovecké. V so-
botu 10. září ale nové obyvatele 
Starého Lískovce teprve přivítali 
do života. Novopečeným rodičům 
popřál hodně štěstí ve výchově 
a hlavně hodně radosti i starosta 
městské části Vladan Krásný a mís-
tostarosta Jiří Dvořáček.
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„Eliška“ o prázdninách

Prvňáky na Labské čekala nová sportoviště

Škatulata na Bosonožské: stěhovala se i sborovna

Když se poslední červnový den 
zavřou dveře za posledními 

žáky a začnou dětmi tolik očeká-
vané prázdniny, školy většinou 
využívají tuto dobu k opravám 
a rekonstrukcím. V naší škole se 
letos např. malovaly všechny třídy, 
vybavili jsme po mnoha desetile-
tích školní jídelnu novými jídelní-
mi stoly a židlemi, do tříd se stěho-
val nový žákovský nábytek apod. 
Ale škola o prázdninách i žila. Dva 
týdny prázdninovým provozem 
MŠ, za který našim učitelkám dě-
kuji. A také mimoškolními letními 
aktivitami. Dva týdny se vyučoval 
film, divadlo, muzikál, moderování 
a tanec. To v rámci letní divadelní 
a filmové školy – Ambroziády. Tu 
navštívil například slavný herec 
Jan Přeučil (na fotografii). Také 

Tak už zase utekl další školní rok. 
Prázdniny a hlavní část dovole-

ných jsou za námi a my jsme u nás 
ve škole přivítali nový ročník ma-
lých prvňáčků. Děti na jejich cestě 
do školy přivítalo pásmo písniček 
od jejich starších spolužáků a už 
tradičně je přišli pozdravit zástupci 
obce – pan starosta Vladan Krásný 
a místostarosta Jiří Dvořáček.

Oba pánové spolu s paní Rena-
tou Weissovou, která má na ÚMČ 
na starosti investice, byli letos 
v létě ve škole opravdu často. Pra-
videlně dohlíželi na několik staveb, 
které v areálu školy probíhaly díky 
financím z města Brna a hlavně 
z naší městské části.

Největší investicí byla celková 
rekonstrukce všech zbývajících 

Ani o letošních prázdninách ruch v ZŠ Bo-
sonožská neustal. Důvodem byly dvě sta-

vební akce, které v budově probíhaly. Chybějící 
prostory pro výuku žáků si vyžádaly nutnost 
vybudovat novou učebnu. K tomuto účelu bylo 
vhodně využito místo v šatnách 2. stupně, které 
byly přepaženy a vznikly tak sborovna (v té 
původní bylo vytvořeno centrum speciálně-pe-
dagogické péče) a nová učebna informatiky, vý-
hledově školní dílna. Zajištění lepší bezpečnosti 
žáků i pracovníků školy by do budoucna měla 
řešit vrátnice. Celá tato stavba byla financována 

z prostředků našeho zřizovatele, tedy MČ Starý 
Lískovec. K celkovému zkvalitnění a zútulnění 
celého prostoru přispělo rovněž zakoupení 
šatních skříněk pro všechny žáky, které bylo 
zčásti hrazeno ze sponzorských darů rodičů.

Druhou stavbou byla celková rekonstrukce 
školní cvičné kuchyňky. Zde byly nově provede-
ny elektroinstalace, včetně osvětlení, položena 
nová podlaha a samozřejmě pořízena nová 
kuchyňská linka se spotřebiči. Vzniknou tak 
tři nová cvičná pracoviště pro výuku vaření, 
které je u našich žáků velmi populární. Novou 

kuchyňku tak budou moci lépe využívat nejen 
žáci 2. stupně, ale i žáci 1. stupně a účastníci 
školní družiny. I na rekonstrukci cvičné kuchyň-
ky se finančně významně podílel náš zřizovatel, 
neboť škole poskytl dotaci ve výši 200 000,– Kč.

Dalšími „drobnými“ opravami i úpravami, které 
v budově o prázdninách proběhly, jsme se při-
pravovali na bezmála 400 žáků, kteří od 1. září 
navštěvují naši školu. Věříme, že čisté, estetické 
a příjemné prostředí přispívá k pozitivnímu so-
ciálnímu klimatu v celé škole i kvalitnímu vzdě-
lávání. Lenka Špačková, ředitelka školy

Děkujeme všem zaměst-
nancům Úřadu měst-

ské části ve Starém Lískovci, 
zvláště pak panu starostovi 
Vladanovi Krásnému a mís-
tostarostovi Jiřímu Dvořáčko-
vi za rekonstrukci umýváren, 
toalet, částečně i tříd, vody 
a elektřiny.

Na všechny děti čekalo po 
prázdninách velké překvape-
ní. Moderní umývárny, ladě-
né do barev jednotlivých tříd, 
zútulnily a esteticky doladily 
ostatní prostory mateřské 
školy.

Děkujeme i rodičům za po-
moc při úklidu, za vstřícnost 
a trpělivost. 

Zaměstnanci Mateřské 
školy Kosmonautů

Poděkování
jsme letos vypomohli pronájmem 
prostor tělocvičny volnočasovému 
centu Labyrint, které z důvodu re-
konstrukce nemohlo v některých 
termínech realizovat ve svých pro-
storách příměstské tábory.

Tak by to myslím mělo být. Mám 

radost, když instituce v našem okolí 
společně spolupracují. Ráda bych 
poděkovala majitelce B-Fresh studia 
Veronice Opluštilové za velmi vstříc-
ný postoj k prázdninovým aktivitám 
dětí nejen z jejich tanečního studia. 
Také správcům naší starolískovecké 
sokolovny, kterou jsme využili. Bo-
hužel i v tomto období se stalo, že 
školu navštívil někdo, kdo tu neměl 
co dělat. A v průběhu večerního 
programu se našim vedoucím ztra-
tily poměrně cenné věci. I to je daň 
za to, že chceme i o prázdninách 
nabízet dětem plnohodnotné k ně-
čemu směřující aktivity.

Léto bylo krásné, ale krátké. 
Nejen prázdniny, i škola nás baví. 
Proto přeji krásný nový školní rok 
2016/2017!
Margita Kotásková, ředitelka školy

sociálních zařízení, včetně šaten 
a  sprch u  bazénu. Dále výmě-
na stropu a osvětlení u bazénu 
a nejvíce viditelnou změnou pa-
trnou i z okolí školy byla revita-

lizace sportovního oválu a hřišť 
s umělými povrchy. Sama škola 
pak provedla další menší opravy, 
které možná nejsou tak patrné, ale 
jsou také nezbytné pro provoz – 

revitalizace trávníku fotbalového 
hřiště, oprava svodů dešťové vody, 
investice do výukové techniky 
(tabule, dataprojektory), školení 
pedagogů, aj.

Některé práce ještě dobíhají na 
začátku školního roku a některé nás 
čekají během podzimu, např. opra-
va schodů u hřiště a koupě nového 
žákovského nábytku pro 3 učebny.

Přestože akcí bylo opravdu 
hodně a organizace nebyla jed-
noduchá, můžete z přiložené fotky 
vidět, že jsme se na naše prvňáčky 
připravili opravdu dobře.

Přeji jménem všech zaměstnan-
ců našim žákům i rodičům hodně 
úspěchů a pohody v tomto škol-
ním roce.

Petr Urbánek, ředitel školy
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Půjčka na bydlení? Od Brna za 1,52 %

Linka znovu otevírá

Výběrové řízení je zveřejněno 
na úředních deskách města 

a městských částí a na internetové 
adrese www.brno.cz (Správa měs-
ta > Magistrát města Brna > Úsek 
hospodářský > Bytový odbor > 
Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení 
města Brna).

O zápůjčku, která bude poskyto-
vána v roce 2017, mohou vlastníci 
nemovitostí požádat v termínech 
od 1. 9. 2016 do 15. 10. 2016 a od 
1. 12. 2016 do 15. 1. 2017. Žádosti 
na předepsaném formuláři jsou 
přijímány na Bytovém odboru 
na Malinovského nám. 3 nebo na 

úřadech městských částí, na jejímž 
území se opravovaná nemovitost 
nachází. Formuláře jsou k dispozici 
na všech úřadech, kde se žádosti 
podávají, a na výše uvedené inter-
netové adrese.

K zajištění zápůjček z Fondu roz-
voje bydlení nepožaduje město 
ručitele. Tyto zápůjčky jsou jištěny 
zřízením zástavního práva k opra-
vované nemovitosti ve prospěch 
města po dobu splácení. Výběr 
žadatelů o zápůjčku provádí Ko-
mise bydlení Rady města Brna. 
O výsledku výběrového řízení jsou 
všichni žadatelé písemně vyrozu-

Léto letos nějak zákeřně uběhlo! 
Patrně tím, že nenastala žádná 

již lidmi poslední dobou očekáva-
ná živelná pohroma jako tropická 
vedra či dlouhé pršení s násled-
nými povodněmi… Zvykli jsme 
si předpokládat extrém a pokud 
se nedostavil, mám pocit, že nám 
vlastně něco chybí. Léto bylo totiž 
ukázkové – spousta slunce, sem 
tam deštík, žádné extra výkyvy tep-
lot… Takže počasí jako stvořené na 
tábory. A že jich letos bylo! Během 
prázdnin Linka podnikla celkem 
11 příměstských táborů, kdy mají 
vedoucí připravený program přes 

den a noc děti tráví doma, což se 
hodí pro děti mladší, či ty co se 
rády přitulí večer ve své postýlce. 
Pro větší a náročnější „fajnšmekry“ 
Linka připravila tři pobytové tábory 
ve stanech – v Moravském Krasu 
a na Českomoravské vrchovině.

Pokud se chcete potkat se svý-
mi kamarády či vedoucími z léta, 
informovat se na kroužek nebo 
se do nějakého přihlásit, můžete 
tak učinit na Jablkobraní v sadech 
Starý Lískovec 16. 9. , 24. 9. na Dni 
radnice hřišti na u ZŠ Bosonožská 
a 23. 9. na Lince pro vás MÁME 
OTEVŘENO!

měni prostřednictvím Bytového 
odboru Magistrátu města Brna. Do 
výběrového řízení nejsou zařazo-
váni žadatelé, kteří již k předmětné 
nemovitosti zřídili zástavní právo 
nebo jiný obdobný závazek.

Za vyřízení smlouvy žadatel 
nehradí žádný poplatek. Smlou-
vu o zápůjčce vyhotoví Bytový 
odbor také zdarma a poplatky 
za vedení účtu hradí město. Fi-
nanční prostředky čerpá žadatel 
dle konkrétních účelů na základě 
faktur nebo paragonů, a  to po 
dobu 6 měsíců až 1 roku od ote-
vření účtu. Po uplynutí 6 měsíců 

od otevření účtu zahájí splácení 
formou měsíčních splátek.

Po úplném splacení zápůjčky 
připraví město podklady k pro-
vedení výmazu zástavního práva 
v katastru nemovitostí. Zápůjčku 
je možno žádat na více účelů v jed-
nom termínu.

Bližší informace o zápůjčkách 
z Fondu rozvoje bydlení mohou 
občané získat na Bytovém odbo-
ru MMB na Malinovského nám. 
3, dveře.č. 280 a  281, nebo na 
telefonních číslech 542 173 245 
a 542 173 287. Jiří Lahoda

vedoucí Bytového odboru MMB

Město Brno poskytuje vlastníkům nemovitostí na území 
města Brna výhodné zápůjčky s roční úrokovou sazbou ve 
výši 1,52 % na opravu a modernizaci bytových a rodinných 
domů a bytových jednotek. Za tímto účelem vyhlašuje 
prostřednictvím Bytového odboru Magistrátu města Brna 
dvakrát ročně výběrové řízení.

Inzerce
 � Žaluzie – výměny, opravy, sítě a dveře proti hmyzu. Hanák Tel: 604 850 396.

 � Převody družstevních bytů do osobního vlastnictví, prohlášení nemo-
vité věci, zakládání SVJ, zaměřování bytů a domů. Informace zdarma na 
tel.: 724 304 603.

 � Rakouská realitní společnost hledá pro své klienty byty a domy ke 
koupi a pronájmu. I.E.T. Reality, s.r.o., nám. Svobody 18, Brno, info@
iet-reality.cz, 800 111 711.

 �Obchůdek s barefoot boty Pippinožka Brno, Plachty 12, Nový Lískovec. 
www.pippinozka.cz

 �OPRAVY, ÚPRAVY I PŘEMODELOVÁNÍ ODĚVŮ provádím na Vltavské 5. 
Volejte 737 405 554. Termín Vaší návštěvy domluvíme ihned.

 �Oblékáte se originálně a k tomu věříte i na působení barev, symbolů 
a energií? Pak trička, která tvořím, jsou ta pravá i pro vás. Navštivte www.
atelier-sarka.cz

 �Nevíte si rady s počítačem? Potřebujete kamerový a dohledový systém? 
Kontaktujte mě: 608 887 655, www.pecka.info

 �Hledáme na koupi byt, děkuji za nabídku. Volat nebo SMS: 728 945 527.

 � Firma OLMAN SERVICE s.r.o. hledá do svého týmu šikovné pracovníky 
na pozici Uklízeč/ka do FN Brno Bohunice na HPP. Pracovní pozice vhodná 
pro OZP, OZZ. Volejte 734 360 001, životopisy na email: nabor@olman.
cz. Přehled všech volných míst na www.olman.cz

 � Firma OLMAN SERVICE s.r.o. nabízí osobám se zdravotním omezením 
pracovní pozici Uklízeč/ka na MU Brno – Bohunice. Jedná se o úklid 
kanceláří. Práce na HPP, zkrácený úvazek 6 hodin denně. Nástup ihned. 
Volejte 734 360 001, životopisy na email: nabor@olman.cz. Přehled všech 
volných míst na www.olman.cz.

 �  MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350Kč/ks, radiátorů, oken, střech, zábradlí, 
rýn, fasád, plotů, zednické práce, tapetování. 606 469 316, 547 225 340, 
www.maliribrno-horak.cz, Brno, Lískovec a okolí. Platba hotově = sleva 
250 Kč!

 �  Rekonstrukce bytů, jader, koupelen, práce. Zednické, obkladačské, 
instalatérské, sádrokartonářské. Tel. NONSTOP 777 141 165, 773 518 654.

 �  ŠATY – svatební a společenské půjčovna – prodej – komise. Mikuláškovo 
nám. 14, Po-Pá 14 -18 hod. Facebook.com: šaty půjčovna – prodej na tel. 
736 620 266.

 �  Čištění koberců a čalouněného nábytku, tel: 605 983 853.

 �  Akutně hledám ke koupi byt, peníze mám. Spěchá! Děkuji moc za 
nabídku. 605 514 210.

 �  KOUPÍM DŮM V LÍSKOVCI A OKOLÍ. TEL 728 945 527Č í s l o  1 0 / 2 0 1 6   –  r e d a k č n í  u z á v ě r k a  3 .   ř í j n a
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Rozvrh hodin

Pondělí

1 2 3 4 5 6 7

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Gourmet

Tohle kuře je, upřímně řečeno, 
úplně nejlepší z jídel z jedné 

pánve. Už jsem tu jednou podob-
né kuře dávala, ale toto je určitě 
předčí. Kousky slaniny a houby 
dávají omáčce úžasnou vůni. No 
a nesmím zapomenout na tymián. 
Tymián je jedna z mých oblíbe-
ných bylinek, kterou používám při 
vaření. Krémová omáčka je vážně 
nadpozemská.

Porce: 4
Čas na přípravu: 10 minut
Doba pečení: 25 minut
Celkový čas: 35 minut

Ingredience:
• 4 vykostěná kuřecí stehna nebo 

prsa
• olivový olej 1 lžíce
• 2 lžičky italského koření

• sůl a pepř
• Na smetanovou omáčku
• olivový olej 1 lžíce
• 250g bílých žampionů, kráje-

ných
• 6 plátků slaniny nakrájené 

a opečené
• 1 šálek smetany (40%)
• ½ lžičky soli
• 1 lžička pepře
• 1 lžička česnekového prášku
• 1 lžíce čerstvého tymiánu bez 

stonků
Předehřejte troubu na 180 stup-

ňů. Kuřecí maso ochuťte italským 
kořením, solí a pepřem. Na středně 
rozehřáté velké pánvi maso opečte 
po obou stranách 1–2 minuty až 
je pěkně hnědé a potom je dejte 
do trouby. Pečte 20 minut a až je 
maso hotové předejte ho na talíř.

Na pánev přidejte olivový olej, 

osmahněte houby doměkka. Při-
dejte slaninu, smetanu, sůl, pepř, 
česnekový prášek a tymián. Přiveď-
te k varu. Až omáčka začne houst-
nout, přidejte kuře zpět do pánve, 
minutu povařte. Ihned podávejte. 
Nám doma chutná s bagetou.

Taťana Absolínová

Smetanové kuře se slaninou, houbami a tymiánem

Šikovné ruce
Rozvrh hodin

Připravila jsem pro vás něco, 
co budete po celý školní rok 

dost potřebovat. Rozvrh hodin si 
jednoduše vystřihnete a podlepíte 
tvrdým kartonem. Umístěte jej na 
viditelném místě a budete mít po 
celý školní rok přehled o každém 
dnu a hodinách nejen ve škole, ale 
i v kroužcích.

Taťana Absolínová

 � Ke koupi sháníme byt v Lískov-
ci a okolí. RK nevolat. Děkuji. 
TEL 605 514 210

 � KOUPÍM MENŠÍ PANELOVÝ BYT 
1+kk – 2+kk HOTOVOST IHNED 
K DISPOZICI. Tel.: 733 514 600

 �Obecní byt 1+1 ve Slatině se 
zaskleným balkonem v 1P ze 3P, 
vyměním za byt 2+kk ve St. Lís-
kovci – 2 či 3P. Tel: 774 875 799.

Inzerce
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TANEČNĚ-POHYBOVÉ 
AKTIVITY PRO SENIORY                                                                                           
Přijdete si k nám zacvičit tělem i myslí!
 
Ceitec Masarykova univerzita a Fakulta 
sportovních studií Masarykovy univerzity 
v Brně nabízí ZDARMA tanečně-pohybový 
program pro seniory.  
Těšit se  se můžete na  polku, country, tango. 

Je Vám 60 let a více, jste nekuřák, nemáte 
neurologické nebo psychiatrické problémy? 

V rámci studie nabízíme ZDARMA vyšetření paměti a jiných 
funkcí (1 hodina) a CD s podrobnými snímky z magnetické 
rezonance vašeho mozku vytvořenými špičkovým přístrojem. 
Po absolvování celé studie získáte odměnu 300 Kč.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na 
tel.: 549 497 766 nebo email: balazzu@gmail.com

Pohřebnictví NOSTALGIE s.r.o.

Nepřetržitý svoz zesnulých
tel.: 533 424 046, 

602 891 347
www.nostalgie.cz

Objednávková místa:

Křídlovická 31, Brno
Po–Pá: 7.30–15.30 hod.

Tel.: 533 42 40 42
Parkování ve dvoře

Pražská 71a, Bosonohy
Po–Pá: 7.00–16.00 hod.

Tel.: 547 211 918



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.cz Září 20158

Autorizovaný prodejce a servis počítačů

– Servis a prodej notebooků,  
počítačů a příslušenství

– Odvirování, záloha dat
– Instalace a poradenství
– Renovace tonerů do tiskáren
– Správa a montáž datových sítí

http://www.stofcom.cz
Tel./fax: 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno

Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
dům služeb

U Hřiště 21a, 625 00 Brno-Starý Lískovec
250 m od zastávky Dunajská
vedle restaurace
Amur

Otevřeno PO–NE 14.00–21.00 hod.

Kvalitní burčák přímo od výrobce

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

rekonStrukce
BYTOVÝCH JADER 

A KOUPELEN
NA KLÍČ

Křenová 52
Brno

 vertikální, horizontální žaluzie ISSO�
� sítě proti hmyzu – okenní, dveřní
� markýzy, parapety, rolety
� garážová vrata, plastová okna
� čištění horizontálních žaluzií

jarek.sotek@volny.cz

MARKÝZY
ŽALUZIE SÍTĚ

RAŠINO a.s.
www.ford-rasino.cz

PRO DOBROU JÍZDU

zdarma*
po předložení tohoto  kuponu

Nechte si zkontrolovat 
tlumiče, brzdy a pneumatiky. 

Objednejte se u našich přijímacích techniků. Platnost akce  do 30. 9. 2016.  
Brno,  Vídeňská 98, tel: 543 213 090 • Kuřim, Brněnská 1085, tel: 541 231 331. 

Gastronomický kalendář akcí hotelu MYSLIVNA
5. 9.–2. 10.  Dýňové speciality
3. 10.–30. 10. Nabídka z hub
29. 10.  Halloween párty – Od 14.00 hodin v hotelu. Program DJ Chabičovského.  
 Děti, přijďte v masce a obdržíte odměnu.
31. 10.–13. 11. Zvěřinové hody
8. 11.–13. 11.  Svatomartinská husa
16. 11.–4. 12.  Rybí speciality
24. 12.  Štědrovečerní večeře – rezervace možná již nyní.
31. 12.  Silvestr 2016 – Více o programu na stránkách hotelu.  
 Konzumační lístek 990 Kč. Prodej od 1. 10. 2016.
Více informací: info@hotelmyslivna.cz, 547 107 555, www.hotelmyslivna.cz

www.ts-dagmar.cz, tel.: 736 727 007

Naučte se tančit!
Taneční škola Dagmar pořádá

Taneční pro dospělé a VŠ
Kurz má 8 lekcí a ples v Boby centru

Zahájení: říjen 2016

PRAČKA  EWT 1262 TDW

CHLADSERVIS.CZ
Křenová 19 | Brno | tel.: 775 214 728

Instalace
A odvoz starého

Spotřebiče 

ZDARMA *
* Platí v rámci Brna

DOPRAVA 

ZDARMA

6.990 Kč


