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Abychom vám umožnili 
lepší plánování příspěv‑

ků do Starolískoveckého zpra‑
vodaje, naplánovala redakční 
rada termíny svých schůzek, 
na které jsou navázány i ter‑
míny uzávěrek. Cílem redakč‑
ní rady je zapojit do přípravy 
Starolískoveckého zpravodaje 
vás všechny, kteří v naší měst‑
ské části žijete. Plánujete zají‑
mavou akci, na kterou chcete 
své sousedy pozvat? Své pří‑
spěvky můžete nejpozději v 
termínech uvedených níže 
posílat na adresu noviny@
staryliskovec.cz
Číslo 1/2019 – redakční 
uzávěrka 14. ledna
Číslo 2/2019 – redakční 
uzávěrka 11. února
Číslo 3/2019 – redakční 
uzávěrka 11. března
Číslo 4/2019 – redakční 
uzávěrka 22. dubna
Číslo 5/2019 – redakční 
uzávěrka 20. května
Číslo 6/2019 – redakční 
uzávěrka 17. června

Termíny uzávěrek 
zpravodaje
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zpravodaj
Vážení spoluobčané, 

blíží se konec roku 
a s ním oslava nejkrás‑
nějších a nejpoetičtěj‑
ších svátků, na které se 
těší ze všeho nejvíce 
děti. Jsou to svátky vá‑
noční. Jsme ale přesvěd‑
čeni o tom, že nejenom děti, ale 
i mnoho dospělých má rádo tu 
kouzelnou atmosféru Vánoc, která 
přináší radost do srdcí mnohých 
z vás. Přáli bychom si, aby skuteč‑
ně právě ta radost v době Vánoc 
ze všeho nejvíce převládala nad 
vším ostatním. Bohužel se vánoční 
svátky staly v prvé řadě komerční 
příležitostí obchodníků, kteří se 
předhánějí v činnosti vedoucí k co 
nejvyšším tržbám. Více než sna‑
hu o jakousi vnitřní pohodu a klid 
máme starost o to, zda stihneme 
všechno uklidit, upéct, navařit, 
nakoupit… A to samotné kouzlo 
Vánoc se pak vytrácí za množstvím 

starostí, které 
řešíme napros‑
to zbytečně. 
Pod vánoční 
stromeček pak 
většinou use‑
dáme zcela vy‑
čerpaní a zni‑

čení a nepřejeme si nic jiného, než 
aby tento shon skončil a a my jsme 
se mohli vrátit ke každodennímu 
všednímu životu. Přejeme vám 
tedy, abyste se dokázali v době 
adventní, která je dobou přípravy 
na oslavu samotných Vánoc, za‑
stavit a zamyslet se nad tím, jestli 
je všechen ten shon nutný. Jestli 
nejde něco udělat jinak, v klidu, 
bez zbytečných starostí. Podaří ‑li 
se vám alespoň částečně omezit 
vyčerpávající předvánoční zmatek, 
budete mít ve svém srdci dostatek 
místa k načerpání atmosféry, kte‑
rou duch Vánoc přináší. Pocítíte 
pak to, co jste zažili naposledy 

v  době, kdy jste sami 
byli dětmi a kdy jste se 
tak moc těšili na to, až 
zazvoní zvoneček a ty 
pravé Vánoce konečně 
nastanou.

Přejeme vám všem 
proto krásné, šťastné 

a radostné svátky vánoční. Ať ra‑
dost, která kdysi vyšla z Betléma, 
naplní vaše srdce pokojem a lás‑
kou a betlémská hvězda prozáří 
vaše životy.

Do nového roku vám pak pře‑
jeme hodně zdraví, štěstí a hodně 
osobních i profesních úspěchů. To 
špatné ať se vám z daleka vyhýbá, 
a to dobré ať vám jde naproti. Ať 
se dokážete radovat z maličkostí 
a nad všemi těžkostmi dokážete 
mávnou rukou. Rok 2019 ať je pro 
vás šťastným a dobrým rokem.

Vaši
Vladan Krásný, starosta

Jiří Dvořáček, místostarosta

Novoroční přání

ˇ

Mikuláš u stromku

SportLIFE
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Město Brno poskytuje výhodné 
zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení 
Město Brno poskytuje vlastní‑

kům nemovitostí na území 
města Brna výhodné zápůjčky 
s roční úrokovou sazbou ve výši 
1,95 % na opravu a modernizaci 
bytových a rodinných domů a by‑
tových jednotek. Za tímto účelem 
vyhlašuje prostřednictvím Bytové‑
ho odboru Magistrátu města Brna 
dvakrát ročně výběrové řízení.

Výběrové řízení je zveřejněno na 
úředních deskách města a měst‑
ských částí a na internetové adrese 
www.brno.cz (Správa města > Ma‑
gistrát města Brna > Úsek školství 
a prorodinné politiky > Bytový od‑
bor > Dokumenty > Fond rozvoje 
bydlení města Brna ‑ zápůjčky).

O zápůjčku, která bude poskyto‑
vána v roce 2019, mohou vlastníci 
nemovitostí požádat v termínech 
od 1. 12. 2018 do 15. 01. 2019. Žá‑
dosti 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‑
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 ne‑
hradí žádný poplatek. Smlouvu 
o zápůjčce vyhotoví Bytový odbor 
také zdarma. Finanční prostřed‑
ky čerpá žadatel dle konkrétních 
účelů na základě faktur nebo pa‑
ragonů, a to po dobu 6 měsíců až 
1 roku od otevření účtu. Po uply‑
nutí 6 měsíců od otevření účtu 
zahájí splácení formou měsíčních 
splátek. Poplatky za vedení účtu 
hradí město.

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 odboru 
MMB na Malinovského nám. 3, 
dveře.č. 225, nebo na telefonních 
číslech 542 173 245, 542 173 287.

Bytový odbor MMB
(Tabulku typů zápůjček najdete na 
vedlejší straně.)

MČ Brno-Starý Lískovec

MIKULÁŠ U STROMKU: Staroslískovecké děti se radovaly z mikulášské 
nadílky. Čert, Mikuláš a Anděl potkali malé i větší ve středu 5. prosince do-
poledne u rozsvíceného Starolískoveckého vánočního stromu na konečné 
trolejbusu Osová. Kouzelné chvíle se zúčastnili i starosta Starého Lískovce 
Vladan Krásný a místostarosta Jiří Dvořáček. Vladan Krásný zahrál na 
kytaru a všichni si zazpívali koledy, vánoční i mikulášské písničky. (red)

Mikuláš u stromku
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Advent slavíme 
ručními pracemi

Blíží se Vánoce. Období adventu naplňuje 
děti i dospělé štěstím a radostí, a také ru‑

kodělnou činností. Mateřská škola Kosmonautů 
letos využila toho, že se již v loňském roce 
začlenila do projektu PolyGram, výuky poly‑
technického vzdělávání. Základní myšlenkou 
tohoto projektu je vzbudit u dětí zájem o tech‑
niku a přírodovědné obory, zlepšit schopnost 
přijímat s porozuměním základní poznatky 
vědy a techniky, uvědomovat si, jak prakticky 
ovlivňují život každého z nás. Cílem pedagogů 
je proto hravou formou podporovat a rozvíjet 
dětskou zvídavost, praktické, technické myš‑
lení, tvořivost, manuální zručnost a verbální 
schopnosti.

Polytechnické vzdělávání se ovšem netýká 
jen odpoledního kroužku v mateřské škole 
„Dílničky pro ruce a ručičky“, kam přichází ta‑
tínkové, maminky a dědečkové pomoci svému 
dítku seznámit se s plánkem a také vyrobit 
funkční model. Prolíná i dopoledním vzdělává‑
ním v mateřské škole. Děti si tak letos napekly 
a nazdobily perníčky, linecké cukroví, se svými 
učitelkami vyzdobily třídy, vytvořily dřevěné 
vánoční ozdoby. Naučily se spoustu koled a bás‑
niček, vyrobily přáníčka a drobné dárečky svým 
nejbližším a v jednotlivých třídách si nazdobily 
stromeček.

A protože o Vánocích nemá být nikdo sám, 
šli jsme potěšit krátkým vánočním pásmem 
babičky a dědečky, jubilanty na Obecní úřad ve 
Starém Lískovci a do Domu seniorů na Mikuláš‑
kově náměstí. Naše děti pravidelně navštěvují 
domov, kde společně se seniory zpívají, vytváří, 
učí se, vzájemně se mezigeneračně obohacují 
a poznávají. Přítomnost malých předškoláčků 
přináší obyvatelům domova velkou radost a ti 
nejmenší se zase učí vážit si starších občanů 
a pohlížet na stáří s úctou, láskou a ohledu‑
plností.
Za kolektiv MŠ Kosmonautů Hana Ondráčková

Proč zahodit to, co bylo?
Jednoduše na to navažte.

Aby to dobré v novém roce zůstalo
a bylo ještě lepší, přeje SAKO BRNO.

PF 2019

O váš odpad se postaráme i během vánočních svátků. V těchto dnech budeme kontejnery a popelnice vyvážet podle běžného 
harmonogramu. K jediné změně dojde na Nový rok v úterý 1. ledna, kdy svoz probíhat nebude a nahradíme ho v následujících dnech. 
Úterní vývoz popelnic tedy zajistíme ve středu 2. ledna a dále v prvním týdnu roku 2019 dojde k posunu svozu vždy o jeden den.

Provozní doba brněnských sběrných středisek bude na konci roku omezena jen minimálně. Uzavřena budou jen o svátcích 24. až 26. prosince, 
na Silvestra a Nový rok.

I letos jsme připraveni na odvoz odstrojených vánočních stromků. Můžete je odnést na kterékoliv sběrné středisko nebo je nechat ležet 
u černých popelnic. Pokud je ale průměr kmene stromku větší než 5 cm, je nutné ho rozřezat na přibližně metrové kusy. Lisovací lopata 
popelářského vozu si totiž se silnými a dlouhými částmi neporadí.

2. 1. 2019, ve 14.30 – POŽEHNÁNÍ NA PETROVĚ, ZAHÁJENÍ SBÍRKY

3. 1. 2019, od 16.00 – PRŮVOD TŘÍ KRÁLŮ A ŽIVÝ BETLÉM NA NÁM. SVOBODY

6. 1. 2019, v 18.00 – TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT (přímý přenos na ČT 1)

Otevřete koledníkům nejen dveře, ale i svá srdce. 
Vaše dary pomohou lidem v nouzi. Děkujeme!

1. - 14. ledna

Více informací najdete na
www.dchb.charita.cz/sbirky 
www.facebook.com/trikralovasbirka

účel zápůjčky lhůta
splatnosti

horní hranice
zápůjčky

oprava střechy – výměna krovu a krytiny, 
včetně klempířských prvků

5 let 350 tis. Kč/RD
450 tis. Kč/BD

rekonstrukce střechy – v souvislosti s vybudováním nového obytného prostoru nebo s vybudováním 
nové samostatné BJ, včetně klempířských prvků

5 let 350 tis. Kč/RD
450 tis. Kč/BD

výměna plynového, elektrického nebo jiného ekologického topení ve stávajícím bytě 5 let 100 tis. Kč/BJ
měření a regulace tepla a teplé užitkové vody 5 let 30 tis. Kč/BJ
odstranění zemní vlhkosti (dodatečné izolace apod.) 5 let 150 tis. Kč/dům
zajištění statiky domu na základě znaleckého posudku statika 5 let 400 tis. Kč/dům
výměna oken a venkovních dveří, oprava balkonu, lodžie nebo pavlače 5 let 150 tis. Kč/BJ
zateplení objektu, zasklení balkonu nebo lodžie a rekonstrukce fasády,  včetně klempířských prvků 5 let 150 tis. Kč/BJ
vybudování WC, koupelny nebo sprchového koutu nebo obnova byt. jádra 5 let 100 tis. Kč/BJ
oprava ZTI, elektroinstalace 5 let 100 tis. Kč/BJ
vybudování nové samostatné bytové jednotky v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě 
(max. 2 nové byty v jednom domě)

8 let 500 tis. Kč/BJ

vybudování nové přípojky ZTI 5 let 100 tis. Kč/dům
ekologický ohřev užitkové vody (sluneční kolektory, čerpadlo, rozvody) 5 let 100 tis. Kč/BJ v BD

200 tis. Kč/RD
modernizace staršího výtahu dle inspekční prohlídky nebo vybudování nového výtahu 5 let 100 tis. Kč/BJ
vybudování obytného prostoru v nástavbě, půdní vestavbě nebo přístavbě 8 let 500 tis. Kč/dům
obnova vnitřních dveří a obnova podlah-výměna podlahové krytiny, včetně podkladních vrstev 5 let 150 tis. Kč/BJ
oprava oplocení a plotových zídek v uliční části zástavby tvořící jednotný funkční celek s objektem 
k bydlení (včetně vchodové a vjezdové brány)

5 let 250 tis. Kč/dům
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SportLIFE nabídl žákům 
parkour, veslování i workout

Jazyk i znalosti o Francii 
jsme pilovali v Disneylandu

Projektový den 
„100 let republiky“

Na začátku listopadu se zúčast‑
nili žáci 6. až 8. ročníku spor‑

tovní akce na brněnském Výstavišti 
‑festivalu sportu, tance a zábavy 
SportLIFE. Žáci měli možnost 
vyzkoušet si tradiční i netradiční 
sportovní aktivity. Z  tradičních 
sportů například basketbal, bad‑
minton, fotbal, florbal, korfbal, 
gymnastiku či hokej. Z netradič‑

ních pak třeba veslování, parkour, 
workout, sjet na lanovce přes celý 
pavilon nebo skok z věže do nafu‑
kovací žíněnky. V rámci SportLIFE 
reprezentovali vybraní žáci šesté‑
ho a sedmého ročníku naši školu 
ve futsalu. I přes veškerou snahu 
skončili na 4. místě.

K. Kovářová, ZŠ Bosonožská

Žáci z  Bosonožské navštívili 
Francii a zábavní park Disney‑

land. Celodenní návštěva parku 
všechny zúčastněné nadchla, krás‑
ná výzdoba to vše jen dokreslila. 
Další den jsme se vydali po toku 
řeky Loiry, kde jsme navštívili hned 
tři zámky – Chambord, Chenonce‑
au a Amboise. Poslední den jsme 
na vlastní nohy poznali velikost 
Paříže, kdy jsme nachodili desítku 

kilometrů a viděli nejzajímavější 
místa – Montmartre, Sacre ‑coeur, 
Vítězný oblouk, slavnou Chams 
Elysees, areál Invalidovny a hlav‑
ně Eiffelovu věž. Večer jsme naše 
putování zakončili plavbou po Sei‑
ně. Celá exkurze se velmi vydařila 
i díky krásnému počasí, které nám 
celou dobu přálo.

P. Sovová, ZŠ Bosonožská

V letošním roce si Česká repub‑
lika připomněla 100. výročí 

svého vzniku. Tuto významnou 
událost oslavila také ZŠ Labská 
prostřednictvím projektového 
dne „100 let republiky“, který se 
uskutečnil 23. října 2018. Přípravy 
hýbaly celou školou již několik týd‑
nů před tímto významným dnem. 
Děti v hodinách výtvarné výchovy 
připravovaly výzdobu, pedagogo‑
vé organizovali náplň jednotlivých 
dílen a paní kuchařky se zamýšlely 
nad slavnostním menu. Prostory 
obou školních pavilonů i školní 
jídelny se začaly plnit dobovými 
předměty a tematickou výzdobou.

Výjimečný školní den zahájil 
pan ředitel krátkým proslovem, 
po němž k dětem promluvil pro‑
střednictvím zvukového záznamu 
první československý prezident 
T. G. Masaryk, a poté zazněly

národní hymny. Během dopole‑
dne pracovaly děti z prvního stup‑
ně společně se svými vyučujícími 
v kmenových třídách. Starší žáci 
si vybrali jednu ze čtrnácti nabí‑
zených dílen. V nich se věnovali 
jednotlivým projektům, kterými 
se v závěru dopoledne pochlubili 
ostatním. Chodby školní budovy 
se tak proměnily jako mávnutím 
kouzelného proutku v  galerii. 

Vystavené instalace přiblížily 
např. českou filmovou tvorbu, his‑
torii reklamy, významné mezníky 
národních dějin, výjimečné osob‑
nosti naší vědy, techniky, kultury 
i sportu; další připomněly historii 
Starého Lískovce či symboliku lípy 
jako národního stromu. Nechyběla 
ani výtvarná, keramická a hudební 
dílna. Žáci si také na vlastní kůži vy‑
zkoušeli, jak vařili naši předkové – 
po bramborových lokších se jen 
zaprášilo. Celé dění projektového 
dne zdokumentovala skupina „re‑
portérů“ a zpracovala souhrnnou 
reportáž. S velkým zájmem se se‑
tkal také vědomostní kvíz i ukázky 
dobových novin a časopisů.

Po kreativním dopoledni čekala 
všechny odměna ve školní jídelně. 
Paní kuchařky vykouzlily oběd jako 
vystřižený z doby vzniku republi‑
ky – slepičí polévku s domácími 
nudlemi, svíčkovou na smetaně 
a staročeský dezert jablečný kysel. 
Po výtečném obědě si děti mohly 
nabídnout z celé řady tradičních 
dobrot, od houbového kuby přes 
tvarohové koláčky až po hruškové 
a jablečné křížaly.

Projektový den na ZŠ Labská byl 
důstojnou oslavou stého výročí 
vzniku naší vlasti.

Krásné prožití svátků vánočních 
a vše nejlepší do nového roku 
2019 přejí členové jednotky 
a  sboru dobrovolných hasičů 
Brno-Starý Lískovec.
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Čtvrťáci se učili společně

Pivovar, zámek Červená Lhota i Praha. 
Klub důchodců si užil spoustu akcí

V  půlce listopadu proběhla 
v prostorách ZŠ Bosonožská 

projektová výuka pro žáky čtvrté 
třídy z naší školy a ze ZŠ Bosono‑
hy. Děti byly rozděleny do třech 
smíšených skupin a ve škole pro 
ně byla připravena tři stanoviště, 
na kterých střídavě plnily zadané 
úkoly.

Ve 4. A u paní učitelky Sabiny 
Netíkové žáci pracovali s tablety. 
Procvičili si práci se zeměpisnými 
mapami, znalosti z českého jazyka, 
ale také matematiku na různých 
aplikacích, které máme u nás ve 
škole k dispozici.

Ve 4. B, třídě Marie Adamcové, 
si děti praktickými úkoly prohlou‑

bily své znalosti v oblasti financí. 
Naučily se poznávat pravé bankov‑
ky od falešných, poznávaly osob‑
nosti vyobrazené na bankovkách 

a v neposlední řadě aplikovaly svo‑
je znalosti finanční gramotnosti 
v počítání záludných příkladů ve 
skupinkách.

V tělocvičně si děti pod vedením 
pana učitele Romana Sýkory za‑
hrály ringet: hru podobnou florba‑
lu, která se však hraje s gumovým 
ringokroužkem a dřevěnými tyčka‑
mi, což je pro děti velmi atraktivní.

Akce projektu „Učíme se spo‑
lečně“ byla velmi zdařilá. Děti se 
nenásilnou formou naučily mnoho 
nového, navíc byly vedeny k tomu, 
aby fungovaly ve skupině s těmi, 
kteří možná budou za dva roky 
jejich spolužáky, protože ZŠ Boso‑
nožská 9 je jejich spádovou školou. 
Na nové setkání se však těšíme 
dříve – příští rok, až budou tyto 
děti v pátém ročníku.

M. Adamcová, ZŠ Bosonožská

Pravidelně každé úterý se v Klubu důchod‑
ců setkává patnáct žen a čtyři muži. Naše 

nejstarší členky mají 94 a 97 let. V klubu se do‑
mlouváme na akce, které chceme podniknout 
a účastnit se jich. Například na konci ledna 
jsme uspořádali ples důchodců v sokolovně 
ve Starém Lískovci. V červnu jsme se vydali na 
šestidenní zájezd do Chlumu u Třeboně a přímo 
v Třeboni navštívili pivovar Regent. Zážitkem 
byla také návštěva Zámku Červená Lhota a Stráž 
nad Nežárkou (zámek Emy Destinové). Vyjeli 
jsme i do zahraničí, konkrétně do termálních 
lázní Gmünd a města Linz, kde jsme se projeli 

adhezní drahou s největším sklonem na světe 
a vyhlídkou na město.

Část našeho ženského osazenstva klubu si 
organizuje i  jednodenní zájezdy – návštěvu 
Prahy, zájezd do Kremže nebo například Lázní 
Bohdaneč. Už několikátým rokem pořádají 
naše ženy vycházky do okolí Brna s návštěvou 
cukráren s dobrou kávou. Mužská část chodí na 
dobré pivečko, kde vyřešíme všechny problémy, 
co nás trápí a tíží.

V babím létě jsme se také vypravili do Zno‑
jma na prohlídku Louckého kláštera a projeli 
jsme se po dalších památkách měst vláčkem 

s průvodcem. V prosinci pravidelně pořádáme 
předvánoční posezení v Ostopovicích U Volej‑
níků za účasti harmonikáře. A všechny členy 
i ostatní občany zveme 26. ledna 2019 na ples 
důchodců do sokolovny.

Závěrem děkujeme ÚMČ Brno ‑Starý Lískovec 
za příspěvek na naši činnost a velké díky patří 
vedení radnice za to, že nás během roku a zvlášť 
pak před Vánoci navštíví a můžeme si popo‑
vídat. Do roku 2019 přejeme všem občanům 
hodně zdraví, spokojenosti a splněných přání.

Za klub paní Smržová
 a pan Maršálek

Tento tradiční recept na domácí 
svařené víno je neuvěřitelně 

jednoduchý a tak dobrý. Také je 
známý jako německý glühwein, 
švédský glögg, nebo jako italské 
brulé… doslova sto dalších názvů. 

Nádherně provoní byt a pěkně vás 
zahřeje. Ideální nápoj pro zimní 
čas.
Celkový čas: 20 minut (Čas pří‑
pravy: 5  minut, Doba vaření: 
15 minut)

Ingredience:
1 (750 ml) láhev levného suchého 
červeného nebo bílého vína, 1 bio 
pomeranč nakrájený na kolečka, 
8 celých hřebíčků, 2 celé skořice, 
2 hvězdičky badyánu, 2 až 4 po‑
lévkové lžíce cukru, medu nebo 
javorového sirupu podle chuti; vo‑
litelný doplněk: 1/4 šálku brandy 
nebo jiného oblíbeného likéru; 
volitelná ozdoba: citrusové plátky 

(pomeranč, citron nebo limetka), 
celá skořice, velké hvězdičky ba‑
dyánu.

Jak na to:
Víno: Červené nebo bílé, které si 
vyberete. A rozhodně nic drahého, 
protože zde budou dominantní 
příchutě přidaného koření a ci‑
trusů.
Citrus: Pomeranče (nebo klemen‑
tinky) to je klasika, ale neváhejte 
přidat citrony nebo limetky
Skořice: Mám ráda celou skořici, 
ale můžete použít i mletou.
Jiné koření: To se liší v jednotlivých 
zemích, ale já používám hvězdičky 
badyánu, hřebíček a příležitostně 

pár lusků kardamomu.
Sladidlo: Nebojte se přidat své ob‑
líbené sladidlo podle chuti a va‑
šich zvyklostí. Cukr je klasický, ale 
dávám přednost několika lžícím 
javorového sirupu nebo medu.
Extra likér: Likér můžete přidat 
stejně jako u sangrie. Pokud chce‑
te, aby vaše svařené víno mělo 
větší sílu. Chutná s trochou brandy, 
ale můžete použít i jiný oblíbený 
likér.
 Všechny ingredience dáme do 
hrnce a ohříváme jen na střed‑
ní teplotu. Dávejte pozor, abyste 
víno nevařili, vyprchal by vám 
alkohol. Hrnec zakryjte a nechte 
víno zahřívat alespoň 15 minut. 
Poté nalejte víno do nahřátých 
sklenic a dozdobte kolečky citrusů, 
hvězdičkami badyánu a celou sko‑
řicí. Užívejte si sváteční pohody!

Taťana Absolínová

Gourmet
Svařené víno 4–5 porcí
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Šikovné ruce
Vánočně dekorovaný ubrousek

 � Vánoční stromky z Vysočiny, rozvoz po Brně zdar‑
ma, jedle 700 Kč, smrk 450 Kč, výška 150–250 cm, 
t: 702 909 454.

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

 � SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ tel. 608 880 107.
 �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!

 � Pronájem pro oslavy www.oslavto.cz.
 � Vodoinstalatér tel: 602 861 402.
 �OPRAVY, ÚPRAVY I PŘEMODELOVÁNÍ ODĚVŮ 
provádím na Vltavské 5. Volejte 737 405 554. Termín 
Vaší návštěvy domluvíme ihned.

 �Nová služba ve vašem městě a‑nanas.cz poskytuje 
služby pečovatelky v prostředí vašeho domova. Po‑
můžeme s hygienou, s přípravou stravy, nákupem, 
úklidem, doprovodem k lékaři atd. www.a‑nanas.cz, 
tel: 602 103 103.

Inzerce

Ke sváteční náladě Vánoc ne‑
odmyslitelně patří slavnostně 

prostřený stůl. Základem je samo‑
zřejmě sváteční ubrus a ubrousky. 
Nejlépe vypadají látkové, laděné do 
jednoho tónu. Ubrousek svázaný 
točenou šňůrkou můžeme deko‑
rovat jednoduchými listy cesmíny 
vystřiženými z bílé plsti, doplněný‑
mi červenou rolničkou. Vypadá to 
luxusně a je to hotové za chviličku.

Co potřebujeme na 4 ubrousky:
4 × 35 cm lesklé točené šňůrky, kousek (25 × 15 cm) bílé plsti, 4 malé 
červené rolničky (vše se dá koupit v galanterii v Orlí ulici).

Jak na to:
List si zvětšíme na délku 8 centimetrů. Obkreslíme 8 kusů listů na bílou plsť 
a listy vystřihneme. Podle vyznačení list v jeho středu přehneme a hranu 
můžeme přežehlit mírně teplou žehličkou. Složený ubrousek převážeme 
šňůrkou a uzlík schováme na spodní straně ubrousku. Nití svážeme dva 
listy a rolničku. Stopky listů podsuneme pod šňůrku. Ubrousek urovnáme 
na talíř. Přeji pěkné společné chvíle u svátečního stolu.

  Taťana Absolínová Poděkování voličům

Názor zastupitelů

Nezávislí kandidáti Společně pro Starý Lískovec 
děkují všem svým voličům za volební pod‑

poru. Toto nás zavazuje, abychom pracovali jako 
skutečná opozice – jsme nezávislí na stranických 
sekretariátech a různých manažerech politických 
stran. Nevěřím v regulérnost voleb ve Starém 
Lískovci, což je umocněno dlouholetou zkuše‑
ností. Nikdo si nás nekoupí za placenou funkci 
v komisích, takže v tomto volebním období Vás 
budeme pravidelně a pravdivě informovat o skutečnostech na naší radnici.

Jménem Nezávislých kandidátů Vám přejeme životní pohodu a hodně 
tvůrčích úspěchů v roce 2019.

Petr Hudlík, předseda MO a zastupitel MČ Starý Lískovec

Na úvod nám dovolte ještě jed‑
nou vám všem poděkovat za 

vaši obrovskou podporu v uply‑
nulých komunálních volbách, kde 
se nám společně podařilo získat 
přes 17 % hlasů, a stát se tak dru‑
hou nejsilnější stranou ve Starém 
Lískovci. Ze slušnosti nám dovol‑
te pogratulovat staronové koalici 
k jejímu dosaženému výsledku. Na 
druhou stranu nám dovolte vrátit 
se k uplynulému ustavujícímu za‑
stupitelstvu. Úplně nás zaskočila 
ignorace současného vedení rad‑
nice demokratického výsledku vo‑
leb a politických zvyklostí, když ab‑
solutně nereflektovalo vůli občanů 
ve volbách, kde jste nás zvolili jako 
zdaleka, a to přesně o 11 procent, 
nejsilnější opoziční stranou. A to 
zejména při volbě nejdůležitějšího 
dozorového orgánu, tzv. Kontrol‑
ního výboru, kde bychom podle 
politických zvyklostí měli dostat 
nejméně člena výboru, spíše však 

jeho předsedu podle výsledku vo‑
leb. Což se však nestalo. A tak se 
můžeme jenom domnívat, co před 
námi současné vedení chce skrý‑
vat?!! Chtěli jsme být konstruktivní 
opozicí, která přispěje k rozvoji 
naší městské části, jak to mnozí 
z vás mohli vidět na ustavujícím 
zastupitelstvu, kdy jsme zbytečně 
nedělali žádné obstrukce a diva‑
dlo. Budeme využívat všechny své 
pravomoci zastupitelů, jako je ze‑
jména publikace ve Starolískovec‑
kém zpravodaji, kde vás budeme 
objektivně informovat o situaci 
u nás v Lískovci, ale také dohlížet, 
jak současná koalice plní své sli‑
by dané občanům v předvolební 
kampani. A už v příštím článku se 
právě zaměříme na všechny mýty 
a nepravdy spojené s předvolební 
kampaní.

David Růžička, zastupitel 
a předseda MO ANO2011

ve Starém Lískovci

Omlouváme se, ale 
z technických důvodů 

se tradiční vánoční 
koncert na Boží hod 

v našem kostele 
letos nekoná.

Omluva
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Provádime servis, sporáků, pečících trub, 
varných desek plynových i eleketrickcýh, 

praček, myček, průtokových ohřívačů 
vody, plynových topidel.

www.levnesporaky.cz

Kleiner Brno, spol. s r.o.
Košinova 10, Brno Kr. Pole
tel: 549 210 297–8

Otevírací hodiny:
Po–Pá 8.00–16.00 hod.
www.levnesporaky.cz

provozovna:

PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ 

na spotřebiče: Mora, Gorenje, Karma, Electrolux, Mora-Top, Kvart-cz...

SERVIS DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ 
značek: Mora, Electrolux, Gorenje, Karma, Kvart-cz, Mora-Top

REKONSTRUKCE 
bytových jader, 

koupelen a topení 

Poradenství, návrh, 
realizace na klíč

+420 513 034 551             +420 704 458 187              info@tzbcentrum.cz

www.tzbcentrum.cz

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

�  .netbox.cz/vesmir

+ HBO balíček 
+ Navíc seriály

Zdarma

  Internet
   Chytrá telka Kuki

S námi máš
celý svět na dlani
Kombinace služeb
od 450 Kč/měs.

ÚDRŽBA V DOMÌ 
BYTÌ A ZAHRADÌ

HOMECGE
www.udrzbavdome.cz

tel: +420 731 041 041

93

133

 STARÝ LÍSKOVEC INFORM 
  93,00 mm x 133,00 mm

Potøebujete vyøešit kapající kohoutek?
Ucpanou rýnu, pokažený vypínaè, nebo
smontovat nový nábytek, povìsit polièku,
opravit malbu èi udržovat zahradu?
                            Uklidit?
                         Umýt okna?

TADY JSME

ELEKTROINSTALACE

- kompletní elektroinstalace 
- bytová jádra
- rekonstrukce

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

OLMAN SERVICE s. r.o.
přijme šikovné pracovníky osoby
se zdravotním omezením na pozici

VOLEJTE: 730 186 797, 734 360 001
nebo email: nabor@olman.cz.

PRACOVNÍK/CE ÚKLIDU
v Brně.

1.1  ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ

LOGOTYP

1.3 PODKLADOVÁ PLOCHA - ORANŽOVÁ / NEGATIVNÍ INVERZNÍ PROVEDENÍ

1.3 SPECIÁLNÍ VARIANTY - MUTACE CZ/ EN/ BEZ PODTITULKU

1.4 1 BARVA / STUPNĚ ŠEDÉ / GRADIENT / ZÁKLADNÍ BARVY 

Zahajujeme:
Taneční pro dospělé (leden 2019)

Zveme vás na:
Galaples taneční školy Dagmar 

18. 1. 2019 v Boby centru

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

  |  U Hřiště 21  |   husaliskovec

Oslavte 
s námi příchod 
nového roku
otevřeno od 11:00 do ??

 530 34 34 34rezervace:

Nabízíme:
·  Férový kolektiv 
·  Moderní výrobu
·  Pevné výplatní termíny 
·  Akce pro zaměstnance 
·  Svoz z centra Brna 
·  Stabilní zázemí rakouské 

společnosti
·  Nadstandardně  

zaplacené přesčasy

www.hrdinouvife.cz
nebo volej 

703 155 259

25 dnídovolené
“Hrdina říká napřímo, co si myslí, umí svou 
práci a nebojí se dělat nové věci. Takové 
lidi chceme mezi nás. Posouváme možnosti 
dopravy dál. Vyrábíme ty nejlepší dveře 
do vlaků, tramvají a metra pro celý svět. 
Jsme IFE-CR.”

Nadělte si  
na Vánoce
změnu.

IFE_inzerce_93x133_StaryLiskovec.indd   1 26.11.2018   16:18:32

v BRNĚ a okolí

A++ 
6 kg

1000 ot./min

Pračka 
s horním plněním

6 990,-DOPRAVÍME

VYNESEME

ZAPOJÍME

odvoz starého 
spotřebiče ZDARMA

Křenová 19, Brno, tel. 543 255 555
w

w
w.
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Nová samoobslužná prádelna

Jihomoravské nám. 1, Brno-Slatina 
(5 minut od dálnice D1, vedle Alberta, trolejbus č. 33)

Otevřeno 7 dní v týdnu
tel. 604 595 559

Pobočka ve Slatině již OTEVŘENA! 
Vyperete a vysušíte do 1 hodiny!  Pro běžné 
prádlo i objemný domácí textil včetně peří. 
K dispozici velkoobjemové pračky a sušičky. 
Příjemné prostředí, Wi-Fi a parkování zdarma.

www.brno-pradelna.cz www.LaundryBrno.cz


