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Tramvajové spojení do kampusu

Hasiči vysvětili nový prapor
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zpravodaj
Vážení spoluobčané, 

přátelé, přichází snad 
nejkrásnější čas v roce, na 
který se těší všichni lidé 
dobré vůle. Je jím čas vá‑
noční, čas lásky. Bohužel 
pro mnohé z  nás také 
čas shonu a  tekoucích 
nervů, který přináší stavy blízké 
mrtvici a celkového vyčerpání. 
Proč tomu tak je? Je jistě mnoho 
důvodů, mnohé z nich jsou ale 
malicherné a zbytečné.

Vánoce jsou spojené s obda‑
rováváním a je jasné, že pokud 
chceme svému blízkému udělat 
radost nějakým dárkem, stojí to 
úsilí. Jenže mnohdy se předvá‑
noční čas zvrhává do nekonečné 
nákupní horečky, která nám ve 
výsledku nepřinese žádnou radost, 
ani dobrý pocit z toho, že jsme 
někoho obdarovali.

Podstata Vánoc tkví v něčem 
jiném, podstatnějším. V něčem, 
co má daleko větší hodnotu a co 
se v  posledních letech hodně 

vytrácí. O Vánocích by‑
chom neměli zapomínat 
na lásku, přátelství a úctu 
člověka k člověku. Naše 
české Vánoce vychází 
z ryze křesťanské tradi‑
ce. Připomínají narození 
Ježíše Krista v Betlémě. 

A jak všichni křesťané věří, Ježíš 
Kristus byl Božím Synem, který 
přišel člověka zachránit, ukázat 
mu, jak správně žít a jak mít rád 
druhého člověka, i když mi ten 
člověk není zrovna sympatický. 
A na toto mnohdy zapomínáme. 
Anebo to také vůbec nevíme, pro‑
tože nám to nikdy nikdo neřekl.

V době před sametovou revo‑
lucí, kterou mnozí z nás pamatu‑
jí, nám byl vnucován Děda Mráz. 
V době po ní se nám zde začal 
roztahovat Santa Claus. České Vá‑
noce nám ale stavěním betlémů 
připomínají události narození Je‑
žíše Krista, vánoční stromeček zase 
pobízí k vzájemnému obdarování.

Tak mnoho se v poslední době 

bráníme vlivu jiných 
kultur, a  přitom jsme 
si z tradičních českých 
Vánoc nechali udělat 
komerční akci.

Ale dost úvah, chtěli 
jsme vám všem popřát 
co nejkrásnější svátky 
vánoční, hodně radosti a pohody 
s vašimi blízkými. Ať vám všem 
na cestu září hvězda z Betléma 
a přináší vám radost a pokoj.

Blíží se také konec kalendářního 
roku. Čas, který nás vybízí k bilan‑
cování a hodnocení všeho toho, co 
nás v uplynulém roce potkalo, co 
se nám podařilo více, a co méně. 
Více než bilancování však máme 
v hlavě jedno přání. Přáli bychom 
si více lidskosti, pokory, tolerance. 
Ve své práci často vidíme vzrůsta‑
jící agresivitu, hrubost, hulvátství, 
a to především v komunikaci na 
sociálních sítích. Anonymitu, kte‑
rou sociální sítě poskytují, zneu‑
žívají mnozí k urážení, napadá‑
ní, zesměšňování a naprostému 

nerespektování názoru 
druhých. Přáli bychom 
si, abychom pochopili, 
že každý z nás je zod‑
povědný za místo, kde 
žijeme, a že každý z nás 
může toto místo měnit 
k lepšímu. Začněme ka‑

ždý u sebe. Zkusme vyjít ze své 
ulity, komfortní zóny, a namísto 
neustálého vyjadřování nespo‑
kojenosti proměňujme toto místo 
k lepšímu, aniž bychom čekali, že 
to za nás udělá někdo jiný.

Přejeme vám všem, milí staro‑
lískovečtí spoluobčané, aby se 
vám každý den v nadcházejícím 
novém roce podařil prožít naplno, 
ve zdraví a spokojenosti. Přejeme 
také mnoho důvodů k radosti a co 
nejméně důvodů k smutku. Ať vás 
provází mnoho lásky a pohody, ať 
jste obklopeni lidmi, kterým na 
vás záleží a na kterých záleží vám.

Vaši
Vladan Krásný, starosta

Jiří Dvořáček, místostarosta

Novoroční přání

ˇ
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Od 1. ledna 2020 dochází ke změně 
pravidel u poplatku ze psů 

Hasiči vysvětili nový prapor

Participativní rozpočet: 
vítězné projekty jsou 

vybrány

Celkem 13 214 Brňanů hlasovalo v lis‑
topadu letošního roku pro finálové 

projekty participativního rozpočtu Dáme 
na vás. Z 53 finálových projektů se jich 
14 stalo vítězných a rozdělí si mezi sebou 
32,3 mil. Kč z rozpočtu města. Výsledky hla‑
sování a další informace najdete na dame‑
navas.brno.cz. Projekty Starého Lískovce 
bohužel v konkurenci ostatních neuspěly.

Kancelář participace 
Magistrátu města Brna

Poplatník je povinen podat ohlášení k po‑
platku a rovněž oznámit každou skutečnost, 

která má vliv na jeho výši nebo na osvobození 
od poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplat‑
kové povinnosti nebo vzniku těchto skutečnos‑
tí. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné 
podle svého místa přihlášení nebo sídla.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel 
psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je 
považována za závislou na pomoci jiné fyzické 
osoby podle zákona upravujícího sociální služ‑
by, nově osoba, která je držitelem průkazu ZTP, 
dále osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, 

osoba provádějící výcvik psů určených k do‑
provodu těchto osob, osoba provozující útulek 
pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost 
držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Sazba poplatku ze psů činí 1 500 Kč za kalen‑
dářní rok a jednoho psa. Sníženou sazbu ve výši 
200 Kč za prvního psa za kalendářní rok platí 
osoba starší 65 let, nikoliv již poživatelé inva‑
lidního, starobního, vdovského, vdoveckého 
důchodu nebo poživatel sirotčího důchodu, 
který je jeho jediným zdrojem příjmů.

Martina Vajbarová
odbor finanční MČ Starý Lískovec

U příležitosti oslavy šedesáti let 
od postavení hasičské zbroj‑

nice ve Starém Lískovci byl také 
oficiálně představen a vysvěcen 
i nový hasičský prapor místních 
dobrovolných hasičů. Slavnost 
se konala 16. listopadu 2019 od 
15 hodin v hasičské zbrojnici na 
ul. Točné 5. Na tomto místě se také 
hodí připomenout, že zbrojnice 
byla vystavěna členy dobrovolné‑
ho hasičského sboru a spoluobča‑
ny Starého Lískovce svépomocí.

Všechny přítomné členy sboru 
a hosty přivítal starosta dobrovol‑
ného hasičského sboru pan Karel 
Maršálek. Minutou ticha uctili pří‑
tomní památku všech zakládajících 
již nežijících členů sboru. Vzpomín‑

ka patřila také těm, kteří se tehdy na 
stavbě hasičské zbrojnice podíleli.

Následovaly pozdravy hostů 
a také vlastní představení nové‑
ho hasičského praporu. Prapor 

byl poté vysvěcen farářem sta‑
rolískovecké farnosti. Dále byly 
všem přítomným předány u této 
významné události pamětní upo‑
mínkové vlaječky, které vyrobila 

a dodala místní firma Výšivky Hort, 
za což jim děkujeme.

Děkuji také všem členům sboru 
a hostům za důstojnou oslavu tohoto 
výročí. Díky patří také úřadu městské 
části za zakoupení tohoto krásného 
nového hasičského praporu.

Hasiči si dále přejí, aby se zdej‑
ší hasičské zbrojnici v blízké bu‑
doucnosti dostalo tolik potřebné 
celkové rekonstrukce tak, aby vy‑
hovovala současným požadavkům 
pro požární ochranu 21. století.

Závěrem přejeme všem spolu‑
občanům krásné prožití svátků 
vánočních a vše nejlepší do no‑
vého roku 2020.

Karel Maršálek, starosta SDH 
Brno ‑Starý Lískovec

Jak to bude o Vánocích s odpa‑
dem? SAKO jezdí i o Vánocích.
Odvoz směsného a tříděného 

odpadu bude probíhat i během 
vánočních a novoročních svátků, 
a to podle běžného harmonogra‑
mu, s jedinou výjimkou na Nový 
rok, 1. ledna, to je ve středu, kdy 
odvoz neproběhne. Odvoz bude 
proveden hned následujícího dne, 
tedy ve čtvrtek 2. ledna a stejným 
způsobem se přesune čtvrteční 
svoz na pátek 3. ledna a páteční 
na sobotu 4. ledna.

A sběrná střediska odpadu? 
Provozní doba brněnských sběr‑
ných středisek bude na konci roku 
omezena jen minimálně. Všechna 
střediska budou pracovat podle 

běžného harmonogramu. Uza‑
vřená budou pouze o státních 
svátcích, na Silvestra a na Nový 
rok, tedy 24. až 26. prosince, 31. 
prosince a 1. ledna.

A jak s vánočními stromečky? 
Občané města Brna mají hned 
několik možností, kam stromek 
odevzdat. Buď využijí kterékoliv 
sběrné středisko odpadu, nebo 
ho mohou odložit na vyhrazená 
stanoviště, která zřizují některé 
městské části. Další možností je 
nechat stromky ležet na stálém 
stanovišti svozu směsného komu‑
nálního odpadu, tedy u černých 
popelnic, to platí pro stromky 
do průměru kmene 5 cm. Větší 
stromky, pokud je průměr kmene 

větší než 5 cm, by měli občané 
rozřezat přibližně na metrové kusy. 
Lisovací lopata popelářského vozu 
totiž není schopna silné a dlouhé 

kmeny stromků zpracovat a mohlo 
by dojít k poškození lisovacího 
zařízení na vozidle.

SAKO Brno

Jak to bude o Vánocích s odpadem?

1989 – 2019

––––––––––––––––––

Časy se mění, 

dobré věci zůstávají.

Už třicet let zpracováváme 

odpad z Brna a okolí.

Děkujeme, že jste tu těch 

třicet let byli s námi.

Veselé Vánoce 

a šťastný nový rok 

přeje S A K O. 

P F 2 0 2 0

Brněnský večerník 3. října 1984, strana 1
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2020: začíná se stavět tramvajové spojení do kampusu
Starý Lískovec čeká v následujících třech letech stavební ruch výjimečného rozsahu i vý‑
znamu. Po letech příprav se zde začne stavět tramvajová trať, která spojí zastávku Osová 
s Fakultní nemocnicí Brno a univerzitním kampusem. Této dopravně významné akci proto 
bude Starolískovecký zpravodaj věnovat prostor pravidelně každý měsíc, aby měli 
obyvatelé z okolí stavby co nejvíce potřebných informací. Seriál bude připravován ve 
spolupráci s Dopravním podnikem města Brna.

Stavbě tramvajové trati byla 
věnována také již několikátá 

veřejná diskuze, které se zúčast‑
nili zástupci města, Dopravního 
podniku města Brna, zhotovitele 
i projektanta, stejně jako vedení 
městské části. Akce se konala ve 
středu 20.  listopadu a  přinesla 
informace o  řadě témat, které 
obyvatele Starého Lískovce trápí 
a zajímají. Prezentující současně 
přislíbili, že je možné uspořádat 
další podobnou debatu na jaře, 
kdy bude opět řada věcí ohled‑
ně harmonogramu jasnějších. 
Dopravní podnik připravuje také 
speciální web, který bude o stavbě 
podrobně informovat. Jeho adresu 
zveřejníme, jakmile bude spuštěn.

S ohledem na lidi v okolí stavby 
připravili projektanti stavbu tak, 
aby okolí zatížila co nejméně. Stav‑
bě předcházel důkladný geologický 
průzkum, který přesně popsal, v ja‑
kém terénu se bude stavět. Tunel se 
bude stavět s použití podzemních 
pilotových stěn. Nejdříve budou vy‑
budovány podzemní stěny a strop 
tunelu a následně bude vykopá‑
na zemina. Díky tomu budou lidé 
z okolních domů méně zatíženi 
stavbou, vykopání zeminy bude 
totiž probíhat v už zakrytém tunelu.

Kdy začnou viditelnější stavební 
práce, které přinesou omezení?

Nejbližší omezení čekají oby‑
vatele na jaře. Stavět se začne 
na začátku roku 2020, ale práce 
budou nejprve soustředěny do 
prostoru budoucí stanice Nová Jih‑
lavská – tedy v dosud nevyužívané 
lokalitě mezi Osovou a nemocnicí. 
V prvních dnech a týdnech by se 
tedy neměly dotknout provozu 
na komunikacích či chodnících. 
Zřejmě od května budou násle‑
dovat omezení na Mikuláškově 
náměstí a poté na dalších chodní‑
cích. V druhé polovině roku bude 
následovat omezení na Labské, 
to by již ale mělo být průjezdné 
Mikuláškovo náměstí. Podrobnější 
harmonogram bude upřesňován 
na jaře – jak na výše zmíněné další 
diskuzi, tak zde ve zpravodaji, pří‑
padně v dalších médiích.

Jak to bude s parkováním?
Parkovací místa na parkovišti na 

Vltavské bude kvůli stavbě nutné 
omezit nejspíše již v dubnu 2020. 
Poté bude následovat také přesun 
sběrného dvora a omezení parko‑
vacích míst v celé ploše tunelu, 
který bude v  budoucnu v  celé 
ploše parkoviště. Většinu parko‑
vacích stání bude možné obnovit 
na konci roku 2021, výjimkou bude 
zázemí potřebné pro stavbu, kte‑
ré bude část míst blokovat až do 
poloviny roku 2022.

S ohledem na tuto významnou 
komplikaci, která ještě zhorší situa‑
ci s parkováním, urgovala městská 
část vyřízení řady žádostí o změ‑
ny dopravních značek, aby bylo 
možné legálně parkovat na dal‑
ších místech ve Starém Lískovci. 
Tyto změny musí posvětit Odbor 
dopravy Magistrátu města Brna, 
jehož vedoucí byl na diskuzi k pro‑
jektu také přítomen.

Jak to bude se sběrným dvorem?
Sběrný dvůr Vltavská bude nut‑

né přesunout na opačnou stranu 
parkoviště. Ke změně by mělo dojít 
v první polovině roku 2020. Dvůr 
zůstane i do budoucna na novém 
místě, zpět se přesouvat nebude.

Kdo a jak bude hlídat statiku 
domů?

Před zahájením stavebních 
prací bude prováděna paspor‑
tizace všech dotčených budov, 
aby byl důkladně zaznamenán 
jejich stav před stavbou. Soudní 
znalec, který bude mít vše na sta‑
rosti, bude poté situaci průběžně 
monitorovat. K dispozici bude také 
jeho kontakt, aby bylo možné jej 
v případě potřeby kontaktovat 
operativně.

(red)

Tramvaj do 
kampusu – 
kdy a kudy
• Mezi stávajícími zastávkami 
Osová a Bohunice – Kampus 
bude postaveno 900 metrů 
nové tramvajové trati. Cestující 
tak dostanou přímé a rychlé 
spojení tramvají z  hlavního 
nádraží.
• Nová trať se bude od té stá‑
vající odpojovat na doprav‑
ním uzlu Osová, kde zůstane 
zachovaná možnost přestupu 
na další autobusové a trolej‑
busové linky. Pak se zanoří do 
hloubeného tunelu pod Miku‑
láškovým náměstím, podjede 
ulice Labská a Jihlavská a vy‑
ústí na ulici Netroufalky.
• Na trati vzniknou dvě nové 
zastávky s pracovními názvy 
Nová Jihlavská a  Nemocni‑
ce Bohunice. Zastávka Nová 
Jihlavská bude umístěna pod 
zemí. Tunel o délce 650 metrů 
bude veden pod zemí v hloub‑
ce 6–11 metrů.
• Viditelnější práce většího 
rozsahu začnou na jaře 2020, 
kdy zhotovitelská firma začne 
s hrubými terénními pracemi 
a hloubením samotného tu‑
nelu. V roce 2021 budou tyto 
práce pokračovat a přidá se 
výstavba zastávek, tramvajové 
trati a trolejového vedení. Rok 
2022 pak bude rokem dokon‑
čování stavby a technických 
náležitostí, úpravy okolního 
terénu, oživování technologií 
a zkušebního provozu.
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30 let výročí svobody připomněl projekt Sametová
Z rozhlasu zní budovatelské pís‑

ně a žáci spořádaně vchází do 
školy. Ve výuce je kladen důraz na 
jedinou jistotu světového míru – 
SSSR. Žákovský parlament je ja‑
kožto kontrarevoluční sdružení 
rozpuštěn a žáci vzápětí skládají 
pionýrský slib. Správný náhled 
na historii a občanskou nauku je 
samozřejmostí. Na prvním stupni 
chystají pestrobarevné transparen‑
ty do „májového průvodu“, který je 
vyvrcholením pracovního týdne. 
To v pondělí je vše jinak. Strhává 
se socialistická výzdoba, školou zní 
revoluční hesla. Vrcholem je setká‑

ní žáků a vyučujících v tělocvičně, 
při kterém zazní, krom proslovu 
paní ředitelky, Modlitba pro Martu. 
Někteří narychlo převlékají kabá‑
ty. Žáci se pomalu ale jistě trousí 
zpět do tříd plni vzrušení a otázek. 
K čemu nám to vlastně bylo?!

Tak probíhala výuka v polovi‑
ně listopadu na ZŠ Bosonožská 
v rámci projektu SAMETOVÁ. Žáci 
se během tří dnů seznámili se zá‑
kladními rozdíly mezi totalitním 
a demokratickým vedením výu‑
ky a každodenního života. Závěr? 
Demokracie není samozřejmost.

Vladimír Holík, ZŠ Bosonožská

Vítání občánků
30. listopadu se na radnici 
Starého Lískovce konalo další 
tradiční vítání nových občán‑
ků. Vedení radnice přivítalo 
19 nových dětí a popřálo jim 
a jejich rodičům vše dobré 
do života.

Pokud se chcete se svým 
děťátkem zúčastnit tradičního 
obřadu, je třeba zapsat je do 
seznamu nově narozených 
dětí. Městská část totiž infor‑
mace o narození dětí automa‑
ticky nedostává. Kontaktovat 
můžete Márii Liptákovou na 
emailu Maria.Liptakova@sta‑
ryliskovec.cz nebo telefonicky 
na čísle 606 318 474.

Návštěvu  
Norimberku 

provoněly 
vánoční trhy

Listopadové vzdělávací akce na naší 
škole byly zakončeny zahraniční 

exkurzí žáků do Norimberku. Během 
dvou dnů měli možnost navštívit nej‑
zajímavější místa malebného města 
spojeného se slavnými historickými 
osobnostmi – naším otcem vlasti Kar‑
lem IV. či slavným malířem Albrech‑
tem Dürerem. Norimberk je též pro‑
slavený věhlasným vánočním trhem 
a špičkovou zoologickou zahradou 
s  největším delfináriem na území 
Německa. Nechyběla ani prohlídka 
památek a překrásného vánočního 
trhu.

Danuše Kotolanová, ZŠ Bosonožská

Interaktivní program  
Revolution train ukázal 
žákům nebezpečí drog

Žáci 8. a 9. R absolvovali v polovině listopadu netradiční 
formu výuky předmětu výchova ke zdraví. Zúčastnili 

se zážitkového interaktivního programu Revolution train, 
který rozšiřuje dosavadní přístupy k primární protidrogové 
prevenci. Na brněnském Výstavišti byla připravena mul‑
timediální vlaková souprava, ve které probíhal výukový 
program s cílem efektivně zapůsobit na návštěvníka vlaku, 
na jeho pohled na legální i nelegální drogy, závislosti 
a inspirovat jej k pozitivním životním volbám.

Celým programem naše žáky provázel hlas mrtvého 
narkomana. Na vlastní kůži si vyzkoušeli, jaké to je být 
zavřený ve vězení, nebo připoutaný ve výslechové míst‑
nosti. Prošli si feťáckým doupětem, barem i skladištěm, 
kde se hlavní, hrdina“ příběhu – narkoman předávkoval. 
Celý příběh na ně velmi zapůsobil. Takto moderně konci‑
povaný pořad je efektivní prevencí protispolečenských 
jevů naší mládeže.  Klára Kovářová, ZŠ Bosonožská

Vědecký park 
VIDA ukázal dětem 

tajemství světa rostlin

V zábavním vědeckém parku VIDA! jsme 
s žáky 2. ročníku strávili celé dopoledne. 

Nejprve třídy absolvovaly výukový program 
Život rostlin, který se nám už v minulých letech 
velmi osvědčil. Žáci si společně vyzkoušeli za‑
jímavé pokusy: hravě si objasnili princip foto‑
syntézy, pojmenovali si jednotlivé části rostlin 
a zjistili, jak stonkem vzlíná voda a podobně. 
Došlo i na extrakci chlorofylu a pozorování svě‑
télkování kaštanové kůry. Potom si všichni prošli 
zbytek expozice a se zvídavostí sobě vlastní si 
zkoušeli, jak fungují jednotlivé exponáty.

Hodnocení je jednoznačné: výborné výukové 
programy, prakticky zaměřené, vhodné pro 
1. a 2. ročník, děti nejvíce zaujaly praktické 
pokusy s rostlinami.

Veronika Václavíková, ZŠ Bosonožská
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Občané Starého Lískovce se 
přišli poklonit památce padlých
U památníku padlých na Točné ulici ve Starém Lískovci se v listopadu 

konala připomínka padlých z obou světových válek. Pietní setkání 
uspořádala paní Věra Hádlíková Ondrášková, jejíž rodina ve Starém 
Lískovci žije již 7 generací. Účastníci akce si například připomněli, že 
také mnoho ulic ve Starém Lískovci se jmenuje po českých hrdinech. 
Antonín Vladimír Šoustal například působil v rakousko ‑uherské armádě, 
kde narukoval u 14. zeměbraneckého pěšího pluku.

Jiří Filip

Gourmet
Vánoční salám s portským vínem

Pro vánoční Gourmet jsem zvo‑
lila svou oblíbenou variantu 

vánočního salámu, který se skvěle 
hodí na sváteční stůl i jako dárek 
pod stromeček. Vyrábím ho jako 
mini salámky, takže plátky jsou 
o velikosti vánočního cukroví.
Doba přípravy: 30 min.
Doba uležení: 6 hodin
 
Ingredience:
200 g máslových sušenek, 200 g 
másla pokojové teploty, 185 g 
cukru, 200 g kakaového prášku 
+ 2 lžičky perníkového koření, 
2 žloutky, 1 špetka soli, 70 g vy‑
loupaných a neslaných pistácií, 
50 ml portského vína

Jak na to:
Nejprve opečte pistáciové ořechy 
a nahrubo je nasekejte. Potom je 
odložte stranou a nechte vychlad‑
nout. Ušlehejte máslo s cukrem do 
pěny a poté zamíchejte žloutek. 
Když je vše smícháno dohroma‑
dy, přidejte kakao, koření, špetku 
soli a portské víno. V dalším kro‑
ku rozdrtíme sušenky a přidáme 
je společně s pistáciovými jádry. 
Zpracovat vše dohromady jde 
nejlépe ručně. 
Rozdělte hmotu na 5–6 stejných 
dávek a řádně je rukama zpracujte. 
Nejlepší je natřít si ruce dopředu 
trochou másla, aby se vám hmo‑

ta nelepila na prsty. Poté utvořte 
válečky, abyste získali pěkný tvar 
salámu. Zabalte mini salámky do 
fólie, na koncích je zavažte. Ještě 
jednou salámky ve folii uválejte. 
Je důležité, aby byla hmota kom‑
paktní, jinak se může stát, že se 
vám salám při krájení rozpadne.
Uložte sálámky do lednice. Po 
vybalení je posypte práškovým 
cukrem.

Pokud je chcete darovat, převažte 
ozdobně salámky barevným pro‑
vázkem nebo je nakrájejte a vložte 
do celofánového sáčku a převažte 
červenou stuhou.
Vánoční salám vám v lednici vy‑
drží ve vzduchotěsné krabici asi 
2–3 týdny.
Přeji při přípravě adventní pohodu

Taťana Absolínová

Pokud hledáte inspiraci pro letošní vánoční stůl, 
mám tu pro vás velmi snadný a cenově dostup‑

ný způsob, jak ho svátečně upravit. Potřebujete jen 
nakvetlé hyacinty, jednoduché sklenice a větvičky 
jehličnanů. Kvetoucí hyacint nejlépe vynikne ve 
skleničkách bez zdobení a zelené  větvičky dodají 
tu správnou vánoční atmosféru. K hyacintům už 
nemusíte přidávat ani žádnou ozdobu. 

Přeji krásné voňavé vánoční svátky Taťana Absolínová

Šikovné ruce Vánoční dekorace
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Inzerce
 �MALBY 14 Kč/m², nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, střech, zábradlí, 
rýn, fasád, plotů, zednické práce, tapetování, sádrokartony, podlahy, 
elektřina, voda. Živnostníci pro Starý Lískovec. Tel: 606 469 316, 
547 225 340, Platba hotově = sleva 250 Kč!

 � Vodoinstalatér tel: 602 861 402.

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

 � Rekonstrukce bytových jader, koupelen a  topení. Poradenství, 
návrh, realizace na klíč. Tel: 513 034 551, Mob: 704 458 187, e‑mail:  
info@tbzcentrum.cz, www.tbzcentrum.cz

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

 � Koupím garáž zn. spěchá, TEL: 724 660 692

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

 �Úklidová firma Reehap přijme nové zaměstnance na ranní i večerní 
úklid školských prostor. Výborné platové podmínky, zkrácená pracovní 
doba a práce blízko domova. Kontakt: +420 737 60 77 63.

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

 �  SERVIS POČÍTAČŮ A NOTEBOOKŮ  
tel. 608 880 107.

Veselé Vánoce

Klidné prožití vánočních svátků
Vážení spoluobčané Starého Lískovce dovolte mi Vám popřát klidné 

prožití vánočních svátků a hlavně spoustu zdraví, štěstí a úspěchů 
do nového roku 2020, a taktéž svobodu slova, jež se nám díky radnici 
v naší městské části nedostává.  Petr Hudlík, Zastupitel MČ

Je tu konec roku 2019 a s ním většinou přichází bilancování uplynulého 
roku, ale především ty krásné vánoční svátky. Dovolte mi, abych Vám 

poděkoval za vaši přízeň v uplynulém roce, a pevně věřím, že nám ji 
zachováte i v roce následujícím, a mohli bychom tak společně posunout 
naši krásnou městkou část ještě dál. Na závěr, vážení spoluobčané dovolte 
mi za všechny členy místní organizace ANO 2011 ve Starém Lískovci 
a zejména za naše zastupitele, tedy Davida Růžičku, Michala Němečka, 
Miroslava Plcha a mé osoby, Vám popřát krásné a především klidné 
prožití svátků vánočních a ještě lepší úspěšnější nadcházející rok 2020.

Za zastupitelský klub ANO 2011 Pavel Šimánek

Brno poskytuje zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení s roční 
úrokovou sazbou ve výši 2,48 %

Město Brno poskytuje vlastní‑
kům nemovitostí na území 

města Brna výhodné zápůjčky 
s roční úrokovou sazbou ve výši 
2,48 % na opravu a modernizaci 
bytových a rodinných domů a by‑
tových jednotek. 

Nabídkové řízení je zveřejně‑
no na úředních deskách města 
a městských částí a na internetové 
adrese www.brno.cz (Správa měs‑
ta > Magistrát města Brna > Úsek 
3. náměstka primátorky > Bytový 
odbor > Dokumenty > Fond rozvo‑
je bydlení města Brna – zápůjčky).

O zápůjčku, která bude posky‑
tována v roce 2020, lze žádat nyní 
– od 1. 12. 2019 do 15. 1. 2020. 
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. Do nabíd‑
kového řízení nejsou zařazováni 
žadatelé, kteří již k  předmětné 
nemovitosti zřídili zástavní právo 
nebo jiný obdobný závazek.

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

Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů

Finanční prostředky čerpá ža‑
datel dle konkrétních účelů na 
základě faktur nebo paragonů, 
a to po dobu 6 měsíců až 1 roku 
od otevření účtu. Zápůjčku je mož‑
no žádat na více účelů v jednom 
termínu.

Bližší informace: Bytový odbor 
Magistrátu MMB, Malinovského 
nám. 3, dveře. č. 225, nebo na te‑
lefonním čísle 542 173 245. 

JUDr. Iva Marešová
vedoucí Bytového odboru MMB 

Příspěvky zastupitelů neprošly jazykovou korekturou
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NA RECEPT
VĚTŠINA LÉKŮ

platí na vybrané
kategorie

NOVĚ

platí na vybrané
kategorie

NOVĚ

HLÍDÁME LÉKOVÉ
INTERAKCE

POUKÁZKY ZA
NASBÍRANÉ BODY

VÝHODNĚJŠÍ
CENY

NABÍDKY ŠITÉ
NA MÍRU

BODY
NAVÍC

KONZULTACE
VÝHODNĚJI

NOVĚ

NA RECEPT
VĚTŠINA LÉKŮ

pl

U Pošty 14, Brno 
Provozní doba:
po-pá 7:30 – 17:30 hod., so 7:30 – 13:00 hod.
tel.: 731 638 184, mail: brno.sliskovec@benu.cz

Zeptejte se na bližší informace přímo vašeho lékárníka. 
Informace naleznete také na www.benu.cz.
Nulový či snížený doplatek (červeně označeno) se vztahuje na léky na recept hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze ve vybraných kategoriích léků, a to při předložení receptu spolu s kartou BENU PLUS. Ukázkový ceník týkající se konkrétních kategorií léků, další informace o výši jednotlivých doplatků a pravidla pro 
uplatnění slevy z doplatku Vám rádi poskytneme v jakékoliv BENU Lékárně nebo na www.benu.cz. Snížený či nulový doplatek u léků na recept představuje částku po slevě z doplatku poskytnuté ve výši až 100%, a to ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky při výdeji léku. V případě poskytnutí slevy ve výši 100% budou 
takové léky vydány bez doplatku, u některých léků však může být sleva poskytována jen v takové výši (tj. i nižší než 100%), aby byla přípustná dle platných právních předpisů.  U jednotlivých BENU Lékáren se výše poskytnuté slevy u některých léků může lišit. Více informací o regulovaném doplatku naleznete také na webu 
Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz nebo na účtence k nákupu. 
 
Ostatní výhody BENU PLUS (zeleně označeno): Při nákupu s kartou BENU PLUS se body načítají pouze za volně prodejné produkty nebo léky na předpis nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Slevy či jiné výhody lze uplatnit za podmínek uvedených na poukázce nebo kuponu a nelze je uplatnit při koupi léků hrazených byť i 
jen částečně z veřejného zdravotního pojištění a na počáteční kojeneckou výživu dle vyhl. 54/2004 Sb. Seznam BENU Lékáren, v nichž jsou poskytovány konzultace, a více informací o programu BENU PLUS a jeho výhodách naleznete na www.benu.cz.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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NOVÝ PEUGEOT 208
UNBORING THE FUTURE

Poznejte nový Peugeot 208, neodolatelný městský vůz budoucnosti! Vaši pozornost okamžitě upoutá design karoserie s dravým světelným podpisem tvořeným Full LED světlomety s typickou kresbou tří lvích drápů. Futuristického ducha vozu potvrzují 
technologie nejnovější generace, jako je například vyvýšená digitální přístrojová deska PEUGEOT i-Cockpit® 3D, zobrazující informace ve formě hologramu přímo do zorného pole řidiče, nebo 10“ dotykový HD displej s  navigací 3D. Dokonalý komfort 
a zážitek z jízdy vám umožní nová automatická 8st. převodovka EAT8 v kombinaci s výkonnými, ale zároveň úspornými motory! Nový Peugeot 208 vám otevře éru poloautonomního řízení díky řadě bezpečnostních a asistenčních systémů. Vítejte v nové éře!

Spotřeba a emise CO2 modelu 208 v kombinovaném provozu 3,2–4,5 l/100 km, 84–101 g/km. Foto je pouze ilustrativní. * Pětiletá značková záruka se skládá z běžné dvouleté 
záruky a následně ze servisní smlouvy Optiway Garance na další 3 roky / do najetí 60 000 km.

PEUGEOT I-COCKPIT® 3D

POLOAUTONOMNÍ ŘÍZENÍ 

AUTOMATICKÁ 8st. PŘEVODOVKA
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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

Prodej vánočních kaprů 
z Litomyšle a Vysočiny

zahájení 18. 12. 2019 
• dopňkový prodej: lín, amur, pstruh, siven
• prodej vanočních stromků 
• 21. 12. zahájení vánočních trhů

AŤ MÁTE V KAŽDÉM JABLÍČKU 
KRÁSNOU HVĚZDIČKU

SADY STARÝ LÍSKOVEC
Ovocnářské družstvo

Martina Ševčíka 46, Brno 625 00

otevírací doba: po–pá 8–8, so 8 –12
774 166 585,  www.fb.com/JablkaBrno

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

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

www.stofcom.cz
Tel. 547 221 591

Stofcom s.r.o.
Žebětínská 70

623 00 Brno
Po–Pá 9–12, 13–17

Brno-Kohoutovice
dům služeb

UNITED BAKERIES a.s., 
provozovna Brno, Bohunická 24

PŘIJME DO SVÉHO KOLEKTIVU:
– Pekaře – specialisty (vyučení)
– Pekařské výrobní dělníky 
– Zámečníka – údržbáře (vyučení v oboru)

NABÍZÍME: práci ve stabilní prosperující společnosti, 
5 týdnů dovolené, finanční motivační bonusy, straven-
ky s příspěvkem zaměstnavatele, zvýhodněný prodej 
pečiva z vlastní produkce, možnost kariérního růstu.

Životopisy prosím zasílejte na e-mail: 
dana.pitorova@ubcz.cz, tel. 543 535 231


