
Přichází konec kalendářního 
roku: připravujeme se na Vá‑

noce, sháníme dárky, propadáme 
různým depresím a stresům, aby‑
chom všechno stihli, bilancujeme 
svůj život, bilancujeme pracovní 
úspěchy či neúspěchy. Každý ko‑
nec roku mám pocit, že život nabí‑
rá jakési vysoké obrátky, ze kterých 
se mnohým točí hlava. Trápíme se 
tím, co jsme všechno ještě chtěli 
stihnout a nestihli…

Přiznám se, že i já často propa‑
dám v předvánočním čase těmto 
stavům, a při psaní tohoto článku 
jsem chtěl také bilancovat a hod‑
notit. Nakonec jsem se rozhodl, 
že to neudělám. V každém svém 
příspěvku vás informuji o dění 
v naší městské části, o tom, kde se 
co staví nebo se plánuje postavit. 
Dnes to ale dělat nebudu. Práce 
bude stále dost, a ta nám nikdy 
neuteče.

Chtěl bych se v tomto předvá‑
nočním čase raději ztišit a vybíd‑
nout k zastavení veškerého toho 
shonu i vás samotných. Prožíváme 
teď adventní dobu. Tak, jak se celá 
naše společnost mění a zapomíná 
na doby minulé, zapomněli jsme 
i na to, co to vlastně advent je. Slo‑
vo advent je odvozeno z latinské‑
ho slova adventus, což znamená 
příchod. Pro křesťany je advent 
dobou přípravy a radostného oče‑
kávání na Kristův příchod. Jeho na‑
rození si pak připomínáme v noci 
z 24. na 25. prosince. Dnes se Váno‑
ce označují jako svátky klidu, lásky, 
radosti a pohody. A na tyto dny 
bychom se skutečně měli dobře 
připravit. Ne zběsilým sháněním 
všeho možného, ale spíše vnitřním 
zklidněním se a zamyšlením se nad 
svým životem. Co mohu změnit ve 
svém životě ve vztahu k sobě a co 
mohu změnit ve vztahu ke svým 
blízkým, přátelům, kamarádům, 
známým? Myslím si, že to je ta pra‑
vá podstata adventu a následně 

i Vánoc. A myslím si také, 
že tato pravá podstata 
nám mnohým již dávno 
někde unikla.

O  Vánocích by lidé 
měli mít k sobě blíž. Je 
tomu ale skutečně tak? 
Podělím se s vámi o je‑
den příběh, který se možná stal, 
ale možná také ne.

Maruška se třásla zimou. Dny, 
kdy začalo venku mrznout a z nebe 
se snášel bílý sníh, ve kterém si 
ostatní děti hrály a skotačily, pro ni 
byly utrpením. Celý rok žila někde 
v závětří, přes den seděla na ulici 
a snažila se vyžebrat alespoň pár 
drobných na teplý čaj a kousek 
chleba. Během roku se jí nikdy 
nestalo, že by musela trpět hlady. 
Horší to však bylo v zimě, a zvláště 
pak v době, kdy se blížily Váno‑
ce. Každý se vymlouval, že nemá 
peníze, že nemá čas. Marušce to 
bylo líto. Ne proto, že by trpěla zi‑
mou a hlady, ale proto, že si v tuto 
chvíli vždy vzpomněla na svoji ma‑
minku, která ji objímala v zahřáté 
postýlce a vždy jí zdůrazňovala, 
že v životě není nejdůležitější mít 
spoustu peněz, ale je mnohem 
důležitější, aby se lidé měli rádi. 
Možná právě proto se Maruška 

bála každé další zimy 
a nevěděla, jestli nebu‑
de její poslední. Nevy‑
čítala nic své mamince, 
ale litovala toho, že jsou 
lidé v době Vánoc tako‑
ví. Nechápala, proč se 
všichni za něčím honí 

a nikdo si neužije příjemnou at‑
mosféru Vánoc. Každý večer se 
modlila, aby to všem už konečně 
došlo a nastávající Vánoce byly 
jiné. A snad byly její prosby vysly‑
šeny a andělé se slitovali nad ubo‑
hou dívkou. Jeden rok totiž začaly 
vánice už v listopadu a v prosinci 
bylo všude mnoho sněhu. Všech‑
ny noviny tuto skutečnost označi‑
ly za největší sněhovou kalamitu 
posledních sta let. Do městečka 
nebyl vůbec žádný příjezd. A tak 
se stalo, že do obchodů nepři‑
šlo žádné nové zboží. Lidé začali 
být nesví a nadávali na to, jaké to 
budou pokažené Vánoce. Neby‑
lo možné nikde nakoupit dárky. 
Lidé ale byli zvyklí si o Vánocích 
dárky dávat, tak jim nezbylo nic 
jiného, než začít vymýšlet dárky 
ručně vyrobené, aby mohli svým 
nejbližším dát alespoň nějakou 
malou drobnost. Také celý mě‑
síc žili ve strachu z toho, jestli jim 
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nedojdou zásoby a  neumřou. 
Přesto, když nadešel Štědrý den, 
byli všichni šťastní a měli z dárků 
radost jako nikdy před tím. Večer 
se pak všichni scházeli na náměstí 
a povídali si o tom, jaké to je být 
odříznutý od civilizace, a že to má 
i své výhody. Všichni byli radostní 
a měli k sobě hodně blízko. Do‑
kázali si pomáhat v těžké době, 
nikdo nikam nespěchal, všichni si 
užívali vánoční atmosféry. Nikdo si 
ale nevšiml malé dívky, která byla 
schoulená za kostelem. Maruška 
však všechno pozorovala, viděla, 
jak se chování všech lidí mění. 
Věděla, že tyto Vánoce budou její 
poslední. Přesto se však usmívala. 
Byly to ty nejkrásnější Vánoce, jaké 
si mohla přát.

Vánoce přináší již dva tisíce 
let stále stejné poselství. Je to 
doba, kdy si křesťané na celém 
světě připomínají narození Ježíše 
Krista. Evropa, do které patří i náš 
národ, byla a je křesťanská. Po‑
selství z Betléma, kde se narodilo 
malé děťátko jménem Ježíš, jenž 
pak toto poselství za svého života 
hlásal, je postavené na jednodu‑
ché filozofii. A ta zní: „lidé mějte 
se navzájem rádi, važte si práce 
druhého, važte si sebe navzájem, 
važte si každého takového, jaký 
je a lásku rozdávejte kolem sebe. 
Budete ‑li se takto chovat, to ostat‑
ní, vše dobré, přijde samo“. 

Společně s panem starostou 
Vladanem Krásným vám přeje-
me, abyste tuto radost s láskou 
šířili dál, předávali ji nezkaže-
nou a nezdeformovanou dalším 
generacím a nesli ji v srdci kaž-
dý den, nejen o Vánocích. Milí 
spoluobčané. Přeji vám všem, 
jménem svým i jménem pana 
starosty, hodně pohody, klidu, 
lásky, porozumění a do nového 
roku 2018 vše dobré.

Váš místostarosta Jiří Dvořáček
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Blíží se volba prezidenta České republiky
Volba prezidenta byla vyhlášena na dny 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) 

a 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo). Na jiném místě tohoto vydání 
Starolískoveckého zpravodaje najdete Oznámení o době a místě konání 
volby prezidenta.

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

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů a pro‑
káže 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 místnosti s voličským 
průkazem, zapíše jej okrsková volební komise, jakmile prokáže svou 
totožnost, do zvláštního seznamu voličů. Volič je povinen voličský 
průkaz okrskové volební komisi odevzdat.

Podrobné informace o podání žádosti a vydání voličského prů‑
kazu najdete na jiném místě tohoto vydání Starolískoveckého 
zpravodaje.

Volba mimo volební místnost
Opět bude možné, aby volič ze závažných, zejména zdravotních, případně 
rodinných důvodů, požádal Úřad městské částio volbu 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 hlaso‑
vacích lístků voličům, a to v úterý 9. ledna 2018. 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 hlasovací lístky doručeny.

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

Volič, kterému buď z důvodu, že nebyl uveden 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 přenos‑
né volební schránky, získáte na tel. číslech 547 139 242, 547 139 243, 
547 139 245.

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 požádat o vydání voličského 
průkazu do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. 2 dny přede dnem 
voleb – 10. ledna 2018 – 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 – 5. ledna 2018.

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

Trikralova
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 které udělí otec biskup Mons. Vojtěch Cikrle tříkrálovým 
koledníkům v katedrále na Petrově.

4. ledna 2018 v 16.00 hod. – PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ
 vyráží na koních, s velbloudem od Petrova přes Zelný 

trh, ulicí Masarykovou na náměstí Svobody (králové se 
pokloní Jezulátku v živém Betlémě) a stejnou cestou se 
vrátí na Petrov. Průvod doprovodí zpěvem studenti  
ze Schola BiGy Brno. 

4. ledna 2018 od 16.00 hod. – ŽIVÝ BETLÉM
 na nám. Svobody. Zpěvem bude doprovázet Musica Felix.

7. ledna 2018 v 18.00 hod. – TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
 jeho přímý přenos můžete sledovat na ČT 1. 

Tříkrálovou sbírku můžete podpořit:
– zasláním dárcovské SMS: DMS KOLEDA na číslo 87777,
– odesláním finančního daru na účet: 66008822/0800 VS 777, 

u České spořitelny. DĚKUJEME!

Od 1. do 14. ledna 2018 se opět v ulicích našeho města rozezní kroky 
malých i velkých koledníků. Přijdou do Vašich domovů s poselstvím 
Tříkrálové sbírky. Prosíme, otevřete jim nejen dveře, ale také svá srdce. 
Vaše dary pomohou lidem v nouzi, kteří si sami pomoci nemohou 
či neumějí. DĚKUJEME! 

www.dchb.charita.cz/sbirky
www.facebook.com/trikralovasbirka
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Úřad městské části Brno‑Starý Lískovec může voličský průkaz 
předat osobně voliči nejdříve 15 dnů přede dnem volby preziden-
ta – v našem případě v první úřední den po 28. prosinci 2017 – tedy 
nejdříve ve středu 3. ledna 2018. Úřad předá voličský průkaz také 
osobě, která 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 jej, doručuje ‑li se do zahraničí, zašle na jím uvedenou adresu. 
Voličský průkaz opravňuje k hlasování v  jakémkoliv volebním okrs‑
ku na území České republiky nebo v  jakémkoli zvláštním volebním 
okrsku 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 konzulárními 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 prezidenta 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 dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
nejpozději do 40 dnů přede dnem volby – 3. prosince 2017 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 
potvrzujících totožnost žadatele, jeho státní občanství České republiky 
a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán 
do zvláštního seznamu voličů.

Bc. Eva Novosádová, pověřená osoba
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Letos je nejkratší advent

Stromky do popelnice nepatří

Po loňském nejdelším možném 
adventu máme letos ten nej‑

kratší. Stále ho tvoří čtyři neděle, 
ale jen tři týdny. Adventem nás 
často provází symbol věnce, na 
kterém se postupně, jak ubíhá 
čas, rozsvěcují svíce. A věnec je 
od nepaměti symbolem vítězství 
a  královské důstojnosti. I  Bible 
mluví o věnci jako o projevu úcty, 
radosti a vítězství. Adventní věnec 
je holdem tomu, kdo je očekáván 
a kdo zároveň přichází jako vítěz, 
jako král a osvoboditel: Ježíš Kristus. 
A světlo svící, které postupně sílí, 
nám podle asi nejznámějšího staro‑
zákonního proroka Izaiáše, ukazuje 
na toho, který se objevil jako světlo 
pro lid, jež chodí ve tmách. Aby 
ukázal a pozval člověka k pravé 
cestě. A starým anglosaským zvy‑
kem je na Štědrý večer uprostřed 
adventního věnce rozsvítit ještě 
pátou svíci: jako symbol toho, na 
jehož příchod jsme se připravovali 
a který je právě uprostřed nás.

Tajemství Vánoc, tajemství bet‑
lémského dítěte nám ukazuje, jak 
je Bůh Bohem blízkým člověku. Jak 

na sebe bere podobu bezbranné‑
ho dítěte, aby nám jasně ukázal: 
jsem tu pro každého, není třeba se 
mě bát. Když chceš, můžeš se ke 
mně přiblížit. Nabízím ti přátelství, 
pomoc, smysl života i sílu toho 
všeho dosáhnout.

Do betlémské jeskyně postupně 
přichází nejen pastýři z blízkého 
okolí, ale i mudrci z dalekých zemí. 
A všichni šíří tuto zvěst o betlém‑
ském dítěti dál. A říkají: Jeho jmé‑
no je Emmanuel, to znamená Bůh 
je s námi. Ale to už je další část 
jedinečného příběhu, který se začí‑
ná odvíjet od Ježíšova narození…

Přeji vám krásné a požehnané 
Vánoce.

Pavel Opatřil, farář

Společnost SAKO Brno se o svoz 
směsného a tříděného odpadu 

postará i během vánočních a no‑
voročních svátků. Svážení odpadu 
proběhne v tomto období podle 
běžného harmonogramu. Jedinou 
změnou je přesun svozu z pon-
dělí 1. ledna na úterý 2. ledna 
a dále vždy posun o jeden den. 
V praxi to znamená, že ponděl‑
ní odvoz bude nahrazen v úterý, 
úterní ve středu atd.

Provozní doba brněnských sběr‑
ných středisek bude na konci roku 
omezena jen minimálně. Uzavřená 
budou pouze o státních svátcích, 
tedy 24. až 26. prosince a 1. ledna. 
Navíc v neděli 31. prosince pro‑
běhnou na všech sběrných stře‑
discích inventury, proto nebudou 
v provozu.

Stejně jako každý rok i  letos 
společnost SAKO zajistí odvoz 
odstrojených vánočních stromků. 
Brňané mají hned několik mož‑
ností, kam stromek odevzdat: buď 
využijí kterékoliv sběrné středisko 
odpadu, nebo ho mohou odlo‑
žit na vyhrazená stanoviště, kte‑
rá zřizují některé městské části. 
Další možností je nechat stromek 
ležet na stálém stanovišti svozu 
směsného komunálního odpadu, 
tedy u černých popelnic. Pokud 
je průměr kmene větší než 5 cm, 
měli by občané stromek rozřezat 
přibližně na metrové kusy. Lisovací 
lopata popelářského vozu totiž 
není schopna silné a dlouhé kme‑
ny stromků zpracovat a mohlo by 
dojít k poruše lisovacího zařízení 
na vozidle.

Skautský
ples

Junák – český skaut, středisko Starý 
Lískovec Brno, z. s., si vás dovoluje 

pozvat na

26. 1. 2018 v 19.30 hodin
Orlovna Brno-Bosonohy, Pražská 55

hraje kapela Byznys TIME
Cena: 100 Kč, předprodej na www.staryliskovec.skauting.cz

Příjemné prožití svátků vánočních a vše nejlepší 
do nového roku 2018 přejí
všem spoluobčanům členové jednotky a sboru 
dobrovolných hasičů Brno-Starý Lískovec
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Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České republiky 
Starosta městské části Brno ‑Starý Lískovec 
podle § 34 odst. 1 písm. a) a § 34 odst. 3 zákona 
č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky 
a o změně některých zákonů ve znění pozděj‑
ších předpisů oznamuje:
1. I. kolo volby prezidenta České republiky se 
uskuteční ve dnech 12. ledna 2018 od 14.00 
do 22.00 hod. a 13. ledna 2018 od 8.00 do 
14.00 hod.

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, 
47–65 lichá; Malešovská; Malostranská; Martina 
Ševčíka; Příčky; Pšikalova; Točná; ulice Kosmo‑
nautů 11–15
ve volebním okrsku 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
ve volebním okrsku č. 22006
volební místnost: ZŠ Bosonožská 9
ulice: Bosonožská 1–11; Klobásova 71; Sevas‑
topolská
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 7–17 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; Vl‑
tavská 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

2. Případné II. kolo volby prezidenta republiky 
se uskuteční ve dnech:
pátek 25. ledna 2013 od 14.00 do 22.00 hod. a
sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 do 14.00 hod.

3. Právo volit v městské části Brno ‑Starý Lís‑
kovec prezidenta republiky má státní občan 
České republiky, který alespoň ve druhý den 
voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Voliči bude 
umožněno hlasování poté, co prokáže svoji 
totožnost a státní občanství České republiky 
(platným občanským průkazem, cestovním, 
diplomatickým nebo služebním pasem České 
republiky).

4. Volič, občan městské části Brno‑Starý Lísko‑
vec, který nebude volit ve volebním okrsku, 
v jehož stálém seznamu je zapsán, může po‑
žádat Úřad městské části Brno ‑Starý Lískovec, 

Oderská 4, Brno o vydání voličského průka‑
zu. Průkaz pak opravňuje voliče k hlasování 
v I. event. II. kole volby v jakémkoli volebním 
okrsku na území České republiky, případně na 
zastupitelském úřadě v zahraničí.

5. Každému voliči budou dodány nejpozději 
3 dny přede dnem volby prezidenta, tj. 9. led‑
na 2018 hlasovací lístky pro I. kolo volby. Ve 
dnech volby může volič obdržet hlasovací 
lístky i ve volební místnosti. Pro II. kolo volby 
prezidenta obdrží volič hlasovací lístky až ve 
volební místnosti.

6. Volič může ze závažných, zejména zdravot‑
ních, případně rodinných důvodů, požádat 
úřad městské části a v den hlasování okrskovou 
komisi, aby mohl hlasovat mimo hlasovací 
místnost.

7. Voliči, který nebude volit ve volebním okrsku, 
v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá Úřad 
městské části Brno ‑Starý Lískovec voličský prů‑
kaz, a to na základě písemné žádosti opatřené 
ověřeným podpisem voliče, jež bude doručena 
nejpozději 5. ledna 2018 (pátek). Žádost 
může být zaslána i v elektronické podobě pro‑
střednictvím vlastní datové schránky voliče do 
stejného termínu. Volič může o voličský prů‑
kaz požádat i osobně nejpozději do 16. hod. 
dne 10. ledna 2018 (středa). Voličský průkaz 
opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního 
seznamu voličů ve dnech voleb v kterémkoli 
volebním okrsku.

V Brně dne 9. prosince 2017
Mgr. Vladan Krásný v. r.
starosta MČ Brno‑Starý Lískovec

Abychom vám umožnili 
lepší plánování příspěv‑

ků do Starolískoveckého 
zpravodaje, rozvrhla redakční 
rada termíny uzávěrek. Cílem 
redakční rady je zapojit do 
přípravy Starolískoveckého 
zpravodaje vás všechny, kte‑
ří v naší městské části žijete. 
Plánujete zajímavou akci, na 
kterou chcete své sousedy 
pozvat? 
Své příspěvky můžete posílat 
na adresu: noviny@starylisko‑
vec.cz nejpozději v termínech 
uvedených níže:
Číslo 1/2018 – 4. ledna
Číslo 2/2018 – 8. února

Termíny uzávěrek 
zpravodaje
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Kateřinský košt letos připomněl vína ze Znojemska

Maličcí i stařičcí: 
společně se radujeme

ZŠ Bosonožská navštívil kanadský profesor Clarke

Kateřinský košt by se měl 
stát příležitostí popovídat si 

s přáteli u dobrého vínka nebo 
si zazpívat naše pěkné moravské 
písničky. Kromě toho bychom rádi 
každý rok představili blíže jednu 
podoblast Moravské vinařské 
oblasti spolu s jednou vinařskou 
obcí. Letos jsme se sešli v sobotu 
25. listopadu a zaměřili jsme se na 
Znojemskou podoblast s centrem 
ve Znojmě. Toto město bylo po‑
výšeno na královské město roku 
1226 a mimo jiné zde nalezneme 

národní kulturní památku, kterou 
je románská rotunda svaté Kate‑
řiny z 11. století. Svátek svaté Ka‑
teřiny Alexandrijské, který se slaví 
právě 25. listopadu, dal symbolický 
název i našemu koštu vín.

V centru znojemské podoblasti 
mezi Miroslaví a Moravským Krum‑
lovem se nachází vinařská obec 
Miroslavské Knínice, kterou jsme 
během koštu blíže představili. Za‑
jímavostí je, že první zmínky o pěs‑
tování vína v této obci pochází už 
z roku 1364. A my jsme se na koštu 

dozvěděli, že zde žijí vinaři, kteří 
loni postavili a požehnali kapli 
svatého Urbana – patrona vina‑
řů, aby dohlížel a žehnal tamním 
vinohradům.

Na letošním koštu se sešlo skoro 
dvě stě vzorků vína dvaceti dvou 
odrůd bílého a jedenácti odrůd 
červeného a růžového vína. Kromě 
vína zde mohli příchozí ochutnat 
vybrané lahůdky z Přímětického 
Poctivého uzenářství. Program 
obstarali svým zpěvem Kníničtí 
vinaři a cimbálová muzika Kyni‑

čan z Moravských Knínic. Během 
večera se také soutězilo v degu‑
staci vína a první příčku obsadil 
Jan Privarčák z Nového Lískovce. 
Doufáme, že příští rok představíme 
další podoblast Moravské oblasti 
spolu s další vinařskou obcí. Jaká 
to bude? To se nechte překvapit na 
dalším Kateřinském koštu, který by 
se měl uskutečnit v sobotu 24. lis‑
topadu 2018. Srdečně Vás zve Orel 
jednota Brno‑Starý Lískovec, která 
košty pořádá.
Lubomír Janda, Orel Starý Lískovec

Začal advent – kouzelná doba 
čekání na Vánoce. Všichni 

jsme v tento čas empaticky na‑
ladění a myslíme na druhé. Paní 
učitelky a děti z MŠ Kosmonautů si 
vzpomněly na babičky a dědečky 
z Domova seniorů na Mikuláškově 
náměstí ve Starém Lískovci již za‑
čátkem školního roku. Domluvili 
jsme se a pravidelně navštěvujeme 
seniory, kde společně zpíváme, 
tvoříme, učíme se a  vzájemně 
se mezigeneračně poznáváme 
a obohacujeme. Přítomnost ma‑
lých předškoláčků přináší senio‑
rům velkou radost, a ti nejmenší 
se zase učí vážit si starších lidí, 
být ohleduplní a pohlížet na stáří 
s úctou a láskou.

V době adventu mají děti z MŠ 
Kosmonautů opět nabitý program: 
nejdříve se zúčastnily Uspávání 
zahrady, ekologického programu 

Linky ‑ centra volného času. V úte‑
rý 5. prosince si malí předškoláčci 
užili rozsvěcování vánočního stro‑
mu (akce pořádaná ÚMČ Starý Lís‑
kovec), kde dostali drobné dárečky 
a zazpívali si koledy s Mikulášem, 
čertem a andělem.

V období adventu nechybí ani 
vánoční dílničky spojené s vánoč‑
ním posezením a malou besíd‑
kou pro rodiče, kterou pořádáme 
18. prosince. Po tradičních vánoč‑
ních zvycích nadělí Ježíšek dětem 
dárky, které si přejí: stavebnice, 
divadelní kostýmy, knížky, sadu 
zdravotních pomůcek, spoustu 
didaktických pomůcek, atd.

Přejeme všem krásné Vánoce, 
hodně zdraví, štěstí, spokojenost, 
klid a pohodu v novém roce.

Za kolektiv zaměstnanců MŠ 
Kosmonautů

H. Ondráčková

ZŠ Bosonožská je Fakultní školou Pedagogic‑
ké fakulty MU v Brně, se kterou velmi úzce 

spolupracuje na výchově budoucích učitelů. 
Pravidelně třikrát do roka probíhá ve škole 
vzdělávání našich žáků za přítomnosti studentů 
4. a 5. ročníku učitelství v rámci učitelských pra‑
xí, během kterých budoucí pedagogové, a nově 
i asistenti pedagoga, výuku sledují i aktivně 
vyučují. Odborný dohled jim poskytují přidělení 
provázející učitelé z naší školy.

Díky spolupráci s vysokou školou navštívil uči‑
telskou praxi studenta anglického jazyka a dějepi‑
su Tomáše Pálky odborník na slovo vzatý: profesor 
Anthony Clarke z University of British Columbia 

v kanadském Vancouveru. Mnoho let působil 
jako učitel v Austrálii a nyní se zabývá praktickou 
přípravou studentů a její reflexí. Se zájmem sledo‑
val první vyučovací hodinu eléva učitelství, která 
proběhla ve třídě 8. D v tandemu s třídní učitelkou 
a také učitelkou angličtiny Janou Vašíkovou. Po 
hodině proběhla diskuse o všech sledovaných 
aspektech vzdělávání žáků v této třídě, během 
které bylo zajímavé vyslechnout názory našich 
i zahraničních odborníků z vysokých škol.

Anthony Clark se velmi zajímal o běžný život 
školy, během prohlídky tříd i celého areálu měl 
mnoho zajímavých praktických dotazů. Velmi oce‑
nil estetičnost celé budovy školy, upravenost tříd 

a velmi dobré materiální vybavení. Na závěr jeho 
prvního pracovního dne v České republice, který 
strávil v naší škole, uskutečnil workshop pro učitele 
brněnských škol, během kterého všem předal 
nejen svůj náhled na problematiku výchovy bu‑
doucích učitelů, ale také spoustu praktických rad.

Děkujeme tímto vedoucí katedry pedago‑
giky paní doc. Mgr. Janě Kratochvílové, Ph.D. 
za zprostředkování zahraniční návštěvy pana 
profesora Clarka s týmem odborníků z brněnské 
katedry pedagogiky na naší škole a za možnost 
rozšířit obzory výuky studentů i provázejícím 
učitelům ostatních brněnských škol.

D. Kotolanová, ZŠ Bosonožská, říjen 2017

Sobota 23. 12.
7.00 roráty

Neděle 24. 12. / 4. adventní 
neděle + Štědrý den
7.30 mše svatá / 15.00 mše svatá 
pro děti / 22.30 „půlnoční“ mše 
svatá

25. 12. / Slavnost Narození Páně 
7.30 + 9.30 mše svatá / 16.00 
Živý betlém

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

27. 12. / Svátek sv. Jana 
18.00 mše svatá se žehnáním 
vína

28. 12. /  
Svátek svatých Mláďátek
18.00 mše svatá

29. 12.
18.00 mše svatá

Neděle 31. 12. / Svátek Svaté 
rodiny Ježíše, Marie a Josefa 
7.30 + 9.30 mše svatá se žehná‑
ním manželům / 15.00 děkovná 
adorace na zakončení roku

1. 1. 2018 / Slavnost Matky 
Boží Panny Marie 
7.30 + 9.30 mše svatá

6. 1. 2018 /  
Slavnost Zjevení Páně
18.00 mše svatá s žehnáním 
vody, kadidla a křídy

7. 1. 2018 Svátek Křtu Páně
7.30 + 9.30 mše svatá

Po bohoslužbách a během akcí 
je možné navštívit betlém.

Vánoce 2017 v kostele sv. Jana 
Nepomuckého v Brně – Starém Lískovci
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Gourmet
Vánoční punč

Šikovné ruce
Ježíšek v jesličkách

Líbí se vám a chcete si vytvořit 
vlastní? Nebojte, ještě je čas. 

Tvořit se svými dětmi v adventním 
čase je skvělá věc.

Co potřebujete: Karton, tužku, nůž‑
ky, korkovou zátku, kousek bavlnky 
na vlásky, tavnou pistoli, fix na na‑
kreslení obličeje, kousek bílé látky 
(10 × 10 cm), trochu slámy (dřevité 
vlny nebo nastříhaný papír).
Na A4 tuhého kartonu a pak jen 
obkreslíte předlohu. Všechny tři 
díly vystřihnete a poskládáte do‑

hromady. Je to snadné, ani jsem 
nepoužila lepidlo. Obdélník složíte 
na polovinu, prostřihnete štěrbiny, 
do kterých vložíte nohy jeslí. Pou‑
žijete trochu slámy (nebo dřevitou 
vlnu či nastříhaný papír). Děti vám 
pomůžou vložit slámu do jesliček. 
Teď vytvoříte Ježíška: použila jsem 
korkovou zátku, kterou jsem očis‑
tila kouskem jemného skelného 
papíru. Pomocí tavné pistole při‑
lepíte vlásky a namalujete obličej. 
Najděte si doma kousek bílé látky 
na zabalení miminka. Tak, teď je 

miminko kompletní a můžete ho 
položit do jesliček. Bude vám pěk‑
ně zdobit byt a připomínat pravý 
význam Vánoc.
Přeji veselé Vánoce!

Taťana Absolínová

 � Předvánoční úklid, půjčovna: Čističe na okna, ko‑
berce, sedačky, auto‑sedačky. Parní čističe: podla‑
hy, koupelny. Přivezeme‑předvedeme‑odvezeme. 
Termíny, informace: 721 821 943
 � Vánoční stromky z Vysočiny, rozvoz po Brně 
zdarma, jedle 700Kč smrk 450Kč, výška 160–200cm, 
t: 702 909 454
 � Rychlá pomoc s počítačem/notebookem/tabletem 
a kamerové systémy. Kontakt: 608 887 655, www.
pecka.info
 � Květinářství Anemos na Jemelkové 56, hledá 
výpomoc na rozvoz květin (hlavně v odpoledních 
a večerních hodinách) vhodné i při zaměstnání, 
pro studenty, ženy na MD, důchodce. Vlastní auto 
podmínkou. Více informací na tel. 774 409 360.
 � Kompletní počítačové služby, odborně. www.
bednapc.cz 608 880 107
 � Žaluzie – výměny, opravy, sítě a dveře proti hmyzu. 
Hanák Tel: 604 850 396
 �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!

 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka a skříň‑
ky a pracovní desky na míru. Vrba 603 438 707
 �OPRAVY, ÚPRAVY I PŘEMODELOVÁNÍ ODĚVŮ 
provádím na Vltavské 5. Volejte 737 405 554. Termín 
Vaší návštěvy domluvíme ihned. 
 � Tip na zvláštní dárky: energetické obrazy, trička 
i šátky – www.atelier‑sarka.cz
 �Nabízím opravy oděvů, zakázkové šití byt. textilu 
a oděvů. Tel: 773 481 500
 � PŮJČOVNA ŠATŮ – svatby, plesy, maturity, taneční. 
736 620 266 Mikuláškovo nám. 14
 � PRODAVAČ/KA. Oblíbená podniková prodejna 
Ovocnářského družstva HLEDÁ nové kolegy na 
pozici „PRODAVAČ/KA“. Práce na hlavní pracovní 
poměr a dobu neurčitou. Možný i zkrácený úva‑
zek na dohodu. Práce je vhodná pro muže i ženy. 
PERSPEKTIVNÍ jsou i STARŠÍ UCHAZEČI! Důležité je 
pro nás nadšení pro práci, komunikativní a vstřícné 
jednání se zákazníky a ochota učit se novým věcem. 
Práce je vhodná i pro osoby ve starobním důchodu. 
Dobré platové podmínky a další bonusy. V případě 
zájmu volejte nebo pište, ozveme se všem zájem‑
cům. Kontakt: Sady Starý Lískovec, tel. 774 917 083, 
e‑mail: info@jobbees.cz.

Základní ingrediencí vánočního 
punče je sladké červené víno, 

pak sušené nebo čerstvé ovoce 
a voňavé koření. Pokud chcete 
dopřát punč svým dětem, ideální 
je nealkoholická verze s čajem.

Ingredience:
100 g rozinek
50 g sušených brusinek
30 ml rumu
1 l sladkého nebo polosladkého 
červeného vína
½ l silného černého čaje
1 bio citron nakrájený na plátky
1 bio pomeranč nakrájený na filety 
ke ozdobení
2 lžíce pomerančového likéru co‑
intreau nebo marnier
4 svitky skořice
Třtinový cukr podle chuti

Postup:
Rozinky zalijte rumem a nechejte 
několik hodin máčet. Čaj dejte do 
hrnce spolu s červeným vínem, ci‑
tronem, třtinovým cukrem, skořicí 
a pomerančovým likérem. Přiveďte 
těsně pod bod varu a zahřívejte 
15 minut. Směs se nesmí vařit, aby 
se neodpařil alkohol.
Do nahřátých sklenic rozdělte 
rozinky s rumem, zalijte punčem 
a podle chuti oslaďte. Chcete ‑li 
silnější punč, přidejte více rumu. 
Vylaďte si punč podle svého. Nalé‑
vejte do čajových nebo punčových 
sklenic a ozdobte pomerančem.
Punč se podává po jídle s přilože‑
nou lžičkou.

Taťana Absolínová
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Otrhej stromek
a oprav s námi

domek!

�  .netbox.cz/liskovec
Jak na to, najdeš na

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

Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit 
a ještě vyděláte – odevzdejte k nám staré vysloužilé 
elektrospotřebiče.  Za starý sporák, pračku či myčku 
dostanete na ruku 50,- Kč. Platí při vlastním dovozu.

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

Tu pravou vánoční pohodu 
a nohy v teple po celý rok 

přejí Teplárny Brno.

PF 2018

www.teplarny.cz
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Prodej vánočních kaprů 
z Třeboně, Litomyšle a Vysočiny

zahájení 18. 12. 2017 
•  dopňkový prodej: lín, amur, jeseter, pstruh, siven
•  prodej vanočních stromků 
•  21. 12. zahájení vánočních trhů
•  22. 12. ve 14 h. vystoupení kapely Na Starý Kolena 

tel.: 777 043 833

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.: 547 222 056
 mob.: 606 738 758
www.stin.cz jarek.sotek@volny.cz


