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Zasedání zastupitelstva se bu‑
dou konat jednou za čtvrtletí. Plá‑
nované termíny jsou tyto:
10. 3. 2021, 9. 6. 2021, 8. 9. 2021
8. 12. 2021

Termíny uzávěrek zpravodaje
Abychom vám umožnili snadnější 
plánování příspěvků do Starolísko‑
veckého zpravodaje, zveřejňujeme 
termíny uzávěrek a dat vydání na 
další měsíce. S plánováním akcí 
je to teď složité. Pokud ale máte 
kupříkladu povedené fotky, tvo‑
říte s dětmi zajímavá dílka, vyrá‑
žíte na výlety do přírody nebo 
se chcete podělit o zajímavé 
zážitky, budeme rádi za příspěv‑
ky. Můžete je posílat na adresu 
noviny@staryliskovec.cz.

Únor: uzávěrka 1. 2.; Březen: 
uzávěrka 1. 3.; Duben: uzávěrka 
29. 3.; Květen: uzávěrka 26. 4.

(red)

Důležité termíny

Drazí spoluobčané, přátelé, 
sousedé… tentokrát by se mi 

chtělo přidat i vážení postižení. 
Bohužel jsme totiž všichni posti‑
ženi touto podivnou a – promiňte 
mi – pitomou covidovou dobou. 
Někoho se dotýká přímo zdravot‑
ně či osobně, dalších kvůli mnoha 
opatřením pracovně, společensky 
i lidsky. Neznám kolem sebe člově‑
ka, kterého by všechna úskalí této 
nešťastné a vleklé situace nějak 
nepostihla.

Pročetl jsem si svůj článek 
z ledna loňského roku a udělalo 
se mi trochu smutno. Tehdy jsem 
byl při psaní plný optimismu, co 
všechno dobrého nás v novém 
roce čeká, byl jsem velmi potěšen 
tím, kolik se nás společně sešlo 
u novoročního ohňostroje a jak 
dobrá a pospolitá nálada vládla. 

Bohužel nic z toho letos 
opakovat nemohu.

Drtivá většina z  nás 
strávila Vánoce a Nový rok 
pouze v nejužším rodin‑
ném kruhu. Pevně věřím, 
že i tak jste si svátky užili 
v klidu. Do nového roku Vám chci 
popřát především zdraví, zdraví, 
zdraví a k tomu ještě kus zdraví. 
A nám všem i to, aby tato hloupá 
doba co nejdříve skončila, koro‑
navirus byl potlačen a náš život 
se vrátil opět k normálu.

Vloni na tomto místě jsem psal 
o tom, co na radnici připravujeme 
na rok 2020. Parkoviště na ulici 
U Hřiště už stojí, rekonstrukce elek‑
troinstalace v bytových domech je 
v plném běhu.

A pracujeme dál, byť v ne zrovna 
ideálních podmínkách. Do konce 

letošního dubna by mělo 
být předáno dalších 16 
nových kontejnerových 
stání na směsný komunál‑
ní odpad. Velmi usilovně 
pracujeme na realizaci pro‑
jektu vybudování velkých 

parkovacích ploch na ulici Labská 
a Kyjevská.

Nová parkovací místa považuje‑
me za velmi potřebná už proto, že 
dřív nebo později se budeme mu‑
set společně rozhodnout, zda jako 
městská část přistoupíme k systé‑
mu rezidentního parkování. To však 
nelze udělat, dokud nebudeme mít 
k dispozici vyšší počet parkovacích 
míst, než je jich v aktuální chvíli.

V příštím čísle tohoto zpravo‑
daje bych velmi rád uveřejnil an‑
ketu, prostřednictvím které byste 
se všichni mohli vyjádřit k variantě 

zavedení rezidentního parkování 
v naší městské části. A to samozřej‑
mě i s podrobným vysvětlením, 
co všechno rezidentní parkování 
přinese a jaké výhody i nevýhody 
bude mít.

Věřím, že valná většina z vás 
se této ankety zúčastní. Pokud 
se společně rozhodneme zavést 
rezidentní parkování, bude to zá‑
sadní rozhodnutí, které už nepůjde 
jen tak lehce vzít zpět, byť od sa‑
motného rozhodnutí do realizace 
uplyne nějaký čas. A proto bych 
byl rád, aby pro jeho zavedení, či 
nezavedení vládnul v naší městské 
části většinový konsenzus.

Na závěr mi dovolte vám ještě 
jednou popřát hodně zdraví a po‑
kud možno co nejvíce klidných 
dnů.

Váš starosta Vladan Krásný

Zápisník starosty

BRNO NA NIC NEČEKÁ

Záložní nemocnice Rychlé, levné a plošné testování Ochrana seniorů Více dobrovolníků

koronavirus.brno.cz
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Vánoční stromek patří k černým popelnicím 
či na sběrné středisko odpadů

Přeplněné kontejnery: radnice řeší se SAKEM častější svoz

Za odpad je třeba zaplatit před žádostí o dotaci na šalinkartu

Na 50 tun dosloužilých vánočních stromků 
z Brna a okolí každoročně upotřebí měst‑

ská odpadová firma SAKO Brno. Jejich svoz 
začíná kolem svátku Tří králů a protahuje se 
až do března.

Občané Brna mají hned několik možností, 
jak se nepotřebného symbolu Vánoc zbavit. 
Ideální je odstrojený vánoční stromek zdarma 
odevzdat v jakémkoliv z 37 sběrných středisek 
odpadů. Další možností je jednoduše položit 

stromek vedle černých popelnic na směsný 
odpad, odkud jej pracovníci svozu odvezou 
k dalšímu využití. Mohutnější dřeviny o prů‑
měru kmenu nad 5 centimetrů je vhodnější 
nařezat na přibližně metrové kusy a ty potom 
položit vedle černých popelnic. Lisovací lopata 
popelářského vozu totiž není schopna silné 
a dlouhé kmeny zpracovat, čímž by mohlo 
poškodit lisovací zařízení na vozidle.

Nepotřebný vánoční strom nepatří jen tak 

volně na chodník, stejně tak není příliš vhodné 
umísťovat jej vzhledem k jeho rozměrům přímo 
do odpadových nádob. Lidé by jej neměli nosit 
k barevným kontejnerům, ani do lesa či do ZOO. 
Ne vždy je totiž stromek dokonale zbavený 
vánočních ozdob a o zapomenutý háček či 
skleněnou baňku se může zvěř poranit.

Mgr. Michal Kačírek, tiskový mluvčí, SAKO 
Brno, a. s.

Mnozí obyvatelé městské části 
si především v posledních 

týdnech stěžují na přeplněné 
kontejnery na tříděný odpad. Plné 
kontejnery jsou mnohdy obklope‑
ny taškami a krabicemi s dalším 
odpadem. Nepořádek je pak ještě 
větší, pokud zafouká vítr a roznese 
odpad po ulici. Radnice městské 
části jedná se svozovou společnos‑
tí SAKO o tom, jak situaci zlepšit.

Nejhorší situace bývá na Kur‑
ské před supermarketem Albert. 

Například svoz skla je ale nedo‑
statečný téměř na všech místech.

„Navýšení odpadů evidujeme 
nejen ve Vaší městské části, ale i po 
celém území města Brna. Bohužel 
uzavřené obchody donutily obča‑
ny nakupovat přes internet, čímž 
se zvýšila produkce obalového 
materiálu. V kombinaci s Vánoci je 
tato situace kritická. Obdobná situ‑
ace je s vytříděným sklem. Zde to 
zase způsobují uzavřené restaura‑
ce,“ připustil svozový mistr Tomáš 

Ondrášek ze společnosti SAKO.
Firma proto vytvořila dvě po‑

mocné osádky, které vykrývají 
nejvytíženější stanoviště. Pracuje 

se také na novém harmonogramu 
svozu pro celé město.

Zuzana Šrámková

Kdo v  Brně platí za odpad, 
může čerpat příspěvek na 

roční šalinkartu. Oproti dřívějšku 
je nutné mít poplatek uhrazený 
pro kalendářní rok, ve kterém žá‑
dost podáváte i ve kterém se o ní 
rozhoduje. Dotaci dostanou i lidé 
se šalinkartou pro větší počet zón 
než jen 100 a 101.

Ročně asi třicet tisíc lidí využije 
nabídky města a  nechá si pro‑
platit 1425 korun za nákup roč‑
ní šalinkarty. Podmínkou je mít 
uhrazený místní poplatek za ko‑
munální odpad (který činí 670 Kč/
rok), a to – pozor – nově v roce 
podání žádosti i v roce rozhodnutí 
o žádosti. „Jinými slovy, kdo žádal 
v prosinci 2020, ale rozhodnutí 
očekává až teď v lednu, musí mít 
uhrazený poplatek na rok 2020 i na 
rok 2021, aby jeho žádost byla vy‑
řízena kladně. Stejně tak pokud se 
chystáte k podání teď po Novém 
roce, pohlídejte si prosím zároveň 
uhrazení letošního poplatku za 
odpad. Jeho splatnost je sice až 
v květnu, ale pro udělení dota‑

ce je nutné mít tuto podmínku 
splněnou už v době rozhodování 
o žádosti,“ vysvětlil vedoucí Oddě‑
lení motivačních programů MMB 
Martin Košťál.

Dotace na více druhů 
jízdenek

Vzhledem k velkému zájmu byl 
rozšířen okruh jízdenek, na které je 

možné dotaci poskytnout. Dosud 
šlo pouze o elektronickou základ‑
ní nepřenosnou roční předplatní 
jízdenku MHD pro zóny 100 a 101. 
Pro jiné zóny totiž dříve elektronic‑
ké předplatní jízdenky nebyly, pro‑
tože v dalších zónách IDS nebylo 
patřičné vybavení ke čtení těchto 
karet. Od 1. 7. 2020 ale celý IDS 
JMK těmito zařízeními disponuje 
a elektronické předplatní jízdenky 

je tedy možné zakoupit i do jiných 
zón než 100+101.

I na tyto vícezónové předplatní 
jízdenky, pokud budou zahrno‑
vat 100+101, si lidé budou moci 
požádat o příspěvek. Dosud to 
ti, kdo bydlí v Brně (a platí tu za 
odpad) a pracují například v Mod‑
řicích, řešili tak, že si pořizovali 
elektronickou jízdenku 100+101, 
na kterou žádali o dotaci, a k tomu 
dokupovali papírový kupón. Aby 
teď zbytečně složitě nekupovali 
dvě elektronické jízdenky, byly 
dotační podmínky aktualizovány.

Žádost o dotaci se podává přes 
Brno iD nejpozději do 60 dnů od 
zakoupení šalinkarty. Všechny 
informace najdete na stránkách 
www.ekodotace.brno.cz. Dozvíte 
se tu i o dalších příspěvcích, které 
je možné od města získat, napří‑
klad na zachytávání dešťové vody, 
vybudování zelené střechy nebo 
revitalizaci vnitrobloku.

Tiskové středisko Magistrátu 
města Brna

Plné kontejnery mohou občané nahlásit na lince 800 139 139 
či pomocí aplikace Brňáci pro Brno https://brnaciprobrno.cz/ 

 – Stáhněte si aplikaci Brňáci pro Brno. Vyberte Typ hlášení "Odpady". 
 – Pošlete do aplikace fotografii a polohu přeplněného místa.
 – Dispečink zařídí co nejrychlejší nápravu.
 – Pokud v aplikaci necháte svoji emailovou adresu, budeme vás 

o průběhu vyřízení hlášení informovat.
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Tramvaj do kampusu: krátké dny ani počasí stavbu nezastavily
Starolískovecký zpravodaj 
ve spolupráci s  Doprav‑
ním podnikem města Brna 
a zhotovitelským sdružením 
firem FIRESTA – Fišer a ME‑
TROSTAV přináší další aktu‑
ální informace o průběhu 
stavby tramvaje z Osové do 
kampusu.

Po Novém roce nastoupili stava‑
ři na všechny práce v plné síle 

a pokračují dál. Byť počasí a dlou‑
há noc nedovolí pracovat plnou 
rychlostí, i přes zimní měsíce se 
na stavbě hodně udělá. V těchto 
dnech se nejvíce pracuje na tunelu 

v dolní části Mikuláškova náměstí 
(stropy) a v místě ulice U Penzionu 

(stěny). Probíhá postupná betonáž 
stěn stanice Nová Jihlavská a tune‑
lu pod Jihlavskou. Dále pak pro‑
vádí dělníci trvalé zajištění jámy 
výjezdu z tunelu před zastávkou 
Nemocnice Bohunice.

Ještě do konce zimy dokončí 
zhotovitelská firma všechny stropy 
tunelu. Vybudována bude značná 
část stanice Nová Jihlavská i tunelu 
pod Jihlavskou. Během jara bude 
obnoven průjezd ulicí U Penzionu, 
místo ní se zavře ulice Okrouhlá.

Přes léto pak bude hlavní část 
prací probíhat dole na Osové a na 
konečném terminálu u nemocnice 
Bohunice. Zrušeny budou provi‑
zorní mosty na ulici Jihlavská, která 

bude obnovena v plné šířce. Vybu‑
dovány budou také nové chodníky 
na Mikuláškově náměstí. Na konci 
příštího roku má být hotovo!

Martin Langer, manažer
 projektu, FIRESTA‑Fišera

Zhotovitel Firesta a Metro‑
stav děkují všem občanům za 
toleranci k výstavbě a za respek‑
tování stanovených průchodů 
staveništěm. Případné dotazy 
směřujte prosím na email sali‑
nounakampus@dpmb.cz

Informace o uzavírkách na‑
jdete také na webu městské 
části https://www.stary‑lisko‑
vec.cz/cs/deni‑v‑mc/

Víte, že:
 – současnou tramvajovou trať 

je potřeba v místě zastávky 
Osová snížit téměř o 2 met‑
ry nejen kvůli napojení na 
tunel, ale také kvůli stavbě 
nové lávky pro pěší z ulice 
Vltavská,

 – velká část nové zastávky 
Osová bude pod silničním 
mostem,

 – na stavbu bude použito více 
než 40.000 m3 betonu,

 – pro tunel se odtěží se cca 
100.000 m3 zeminy.
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route–as–line–x9M

☎ HöKý íLj,POLj,PO      � wwwšdpmbšcz      ◴ fbšcomUdpmbaktualneLLL   ◵ /DPMBaktualne      ◶ appú DPMBinfo

�⑨⑪
� ɴT,j.

×

Veveří

PonavaŽabovřesky

Komín

Jundrov

Staré Brno

Pisárky

Královo Pole

Masarykova   čtvrť

Křížkovského
Velodrom

:auerova

Riviéra

Grohova

KonečnéhoMnáměstí

Rybkova

Václavská

Hybešova NovéM
sady

Moravské
náměstí

Vlhká

VýstavištěM
–MvstupMGZ

Poříčí

Lipová
Pisárky

Svratecká

Stránského

Bráfova

KomínŽpsmyčka

RosickéhoMnáměstí

Tábor

:ranka

Králova

:urianovoMnáměstí

Mozolky

HlavníM
nádraží

Česká

VýstavištěM–M
hlavníM
vstup

MalinovskéhoM
náměstí

@nthropos

PodMJurankou

Veslařská

Jundrov,Mhřiště

Optátova

JundrovskýMmost

@ntonínská

Pionýrská

Hrnčířská

Šumavská

Kartouzská

Jungmannova

Husitská

Kociánka

①▸Řečkovice

①

⑪

⑪

�

Mendlovo
náměstí
ZZ žZ

T– T3

T–
T3

3ž

3ž

VozovnapKomínZZ žZ

Mendlovo
náměstí
ZZ žZ

Sv
ra

tk
a

žZ
ZZ

žZ
ZZ

①

①
⑩

①
⑩
③

žZ
ZZ

nástupištěp–pap3
platformsh5hWh6

③▸Staráhosada

⑩▸Geislerovah–hh hhh
Stránskáhskála

③▸Bystrc)hRakovecká
⑩▸Bystrc)hEčerova

nástupištěpsměrpBystrcpvpoboupsměrech
platformshtowardshBystrchinhbothhdirections

pouzepnástup
boardinghonly

výlukaMčŠMVTSOSéOOTppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp©pDPMBŽpTOTS

VýlukaptramvajípvpulicipŽabovřeské
TramhtransporthrestrictionhonhŽabovřeskáhstreet

E9pS9pTOTSODpSOBOTY
fromhSaturday
popdobupccapdvoupletpppforhapproximatelyhtwohyears

Zapveškerépkomplikacepsepomlouváme9p—MWehapologisehforhanyhinconveniencesíhh

ZM důvoduM výstavbyM dalšíM částiM velkéhoM městskéhoM okruhuM budeM odp sobotyp
E9p lednapTOTSppopdobupccapdvoupletMpřerušenMprovozMtramvajíMvMúsekuMmeziM
zastávkamiMPisárkyp–pBráfovaŠMM
M

•MLinkaMSMbudeMvMprovozuMpouzeMvMúsekuMŘečkovicep–pPisárky,MzastávkuMPisárkyM
budeM linkaM obsluhovatM veM smyčceM předM tramvajovouM vozovnou,M pravidelnáM
zastávkaMpodMmostemMbudeMbezMobsluhyŠ
M

•M Dopravup zp centrap dop BystrceM zajistíM posílenáM pravidelnáM linkaM YM aM nověM
takéMlinkaMSO,MkteráMbudeMrovněžMposílenaMaModMzastávkyMHlavnípnádražíMbudeM
odkloněnaM přesMMalinovskéhop náměstíŽp ČeskouM aM dáleM přesM Veveří,M ŽaboO
vřeskyMaMKomínMažMdoM:ystrceMnaMEčerovuŠMNaMHlavnímpnádražíMlinkaMobsloužíM
zastávkyMnaMnástupištíchM•MaMDMpodMhotelemMGrandŠM
M

•MSpojeníMzastávekMBráfovaMaMStránskéhoMsMpřestupnímMuzlemMVozovnapKomínM
kyvadlověM zajistíM linkaM SSŠM Zastávkyp BráfovaM aM StránskéhoM obsloužíM vM obouM
směrechM naM kolejiM veM směruM doM :ystrce,M zastávkuM KomínŽp smyčkaM obsloužíM
pouzeMproMnástupŠ
M

•M NáhradníM dopravuM vM úsekuM Vozovnap Komínp –p Mendlovop náměstíM zajistíM
okružníM autobusovéM linkyM ZZM aM žZ,M kteréM budouM vM danémM úsekuM posílenyM
operativnímMvkládánímMspojůMnadMrámecMběžnéhoMjízdníhoMřáduŠ
h

Duehtohthehconstructionhofhthehcityhbeltway)htramhtransporthbetweenhPisárky3–3Bráfovahwillh
behrestrictedhfrom3Saturday393January320213for3approximately3two3yearsí
•hLineh1hwillhoperatehonlyhbetweenhŘečkovice3–3PisárkyhDrelocatedhtohthehloophnearhthehtramh
depot)hstophunderhthehbridgehouthofhservice•íh
•hReplacementhtransporthtohBystrchwillhbehprovidedhbyhregularhlineh33andhbyhextendedhlineh10)h
goinghfromhHlavní3nádražíhviahMalinovského3nám8handhČeskáhfurhterhtohBystrcz3Ečerovah
loophDathHlavní3nádraží)hlinehwillhservehthehstopshathplatformsh5hWh6hnearhthehGrandhhotel•í
•hReplacementhshuttlehtransporthbetweenhKomínz3smyčka3–3Bráfovahwillhbehprovidedhbyhlineh
11)h servingh theh stopsh Bráfovah andh Stránskéhoh onh theh platformsh towardsh Bystrch inh bothh
directionshandhthehstophKomín)hsmyčkahashahboardinghstophonlyí
•hReplacementhtransporthbetweenhVozovna3Komín3–3Mendlovo3náměstíhwillhbehprovidedhbyh
thehcirclehbushlinesh443andh84)hwhichhwillhbehreinforcedhbyhadditionalhconnectionshifhneccesaryí

☎MJúZ.M–pZYSHpZYSHMMMMMM�MwwwŠdpmbŠczMMMMMM◴MfbŠcomgdpmbaktualnepppMMM◵M/DPMBaktualneMMMMMM◶Mapp6MDPMBinfo

�①⑩⑪



starolískovecký zpravodaj I www.staryliskovec.czLeden 2021 5

Dopřejte si chvilku klidu a projděte se lesem po Morávkově stezce. Cestou můžete nakrmit lesní zvěř. Víte, čím jí přilepšit, 
aby ji nezaskočil tuhý mráz, nebo co byste jí naopak vůbec dávat neměli?

Je sedm kilometrů dlouhá a za‑
číná u autobusové zastávky Ma‑

linová v Brně. Morávkova stezka 
se jmenuje po lesníkovi z první 
poloviny 20. století. Vydejte se 
po ní a cestou nakrmte lesní zvěř. 
„Hajní a myslivci ji běžně přikrmují 
žaludy, kaštany, kukuřicí a senem. 
K lízání jí dávají sůl. Můžeme jim 
tedy nabídnout, co jsme s dětmi 
nasbírali na podzim,“ radí Eva 
Kazdová z Lipky, školského zařízení 
pro environmentální vzdělávání.

S dětmi si také můžete vyrobit 
šiškové krmítko pro ptáky. „Do bo‑
rové šišky dáme lůj či rostlinný tuk 
smíchaný se semínky máku, seza‑
mu, lnu a slunečnice,“ vyjmenová‑
vá Eva Kazdová. „My doma dáváme 

do krmítka i staré červavé ořechy, 
které roztlučeme – dají se nasypat 
také na pařez v lese. Nevhodné 

jsou buráky, které lidé navlékají na 
nit a dávají na větvičky. Většinou 
zůstanou bez povšimnutí.“

Zavěsit do lesa naopak může‑
me třeba jablíčka, klidně červivá, 
svrasklá. „Nejsem příznivcem na‑
kupování kvalitní potraviny a roz‑
věšování po lese, ale máme ‑li pře‑
bytky jablek či mrkve, nebo pokud 
nám moli napadli potraviny typu 
mák a kokos, zvířatům to nevadí, 
všechno spotřebují,“ říká Kazdová.

Do lesa bychom neměli nosit 
plesnivé potraviny, suché pečivo 
nebo lojové koule, které se obvyk‑
le prodávají v zahradnictví v plas‑
tových síťkách – ptáci si v nich 
můžou zachytit nohu a ublížit si. 
Pokud neseme zvířatům něco na 
provázku, měl by být z přírodního 
materiálu, například z juty.

 Petra Bartíková, Lipka

Chystáte se do lesa? Jděte po stezce a nakrmte zvířata

27. leden: Den památky obětí holocaustu

Práce s oběťmi trestných činů v poradně Bílého kruhu bezpečí

27. leden připomíná osvobození 
koncentračního tábora v polské 
Osvětimi v roce 1945 Rudou armá‑
dou. Je památkou na oběti z řad 
židovského obyvatelstva, Rómů, 
homosexuálů a příslušníků dalších 
menšin.

Tyto kruté události se dotkly 
i občanů Starého Lískovce. Na Čer‑

mákově ulici ve Starém Lískovci 
žila v pronajatém domě židovská 
rodina. Manželé Samuel /*1865/ 
a Vilma /*1868/ Friedländerovi byli 
deportováni do Terezína a potom 
15. 10. 1942 do vyhlazovacího tá‑
bora Treblinka, kde oba zahynuli. 
Jejich dcera Hedvika /*1896/, byla 
už 23. 4. 1942 odvlečena do ghetta 

Lublin, kde také její stopy končí.
Pro úplnost několik údajů 

o  transportech vypravených 
z Brna:

Z transportu Ae do Terezína pře‑
žilo z 1000 deportovaných osob 
58 osob.

Z transportu Al z 1000 odvleče‑
ných do Lublinu přežil 1 člověk.

Z transportu Bv z počtu 2000 
osob odeslaných do Treblinky ne‑
přežil nikdo.

Hrůzné události holocaustu je 
třeba stále připomínat a  nikdy 
nezapomenout. Informace jsem 
osobně získala z matriky Židovské 
obce Brno.

Mgr. Věra Hádlíková Ondrášková

V roce 2019 bylo na území 
České republiky spácháno 
necelých 200.000 trestných 
činů, z toho více než 13.000 
násilných. Za každým z těch‑
to čísel anonymní statistiky 
stojí alespoň jeden konkrét‑
ní poškozený ‑ oběť krimi‑
nality, která musí řešit celou řadu problémů 
spojených s následky trestného činu. Každá 
z nich má své individuální potřeby. V naprosté 
většině případů jde zejména o potřebu důstoj‑
ného přijetí pracovníky institucí (nemocnice, 
policie, soud či média), ale také ze strany svých 
blízkých. Právě tato potřeba je velice silná v cit‑
livých případech, jako je například znásilnění 
či pohlavní zneužívání. Dalšími potřebami je 
získat informace, uplatnit svá práva, domoci se 
odškodnění či „pouze“ najít někoho, kdo dokáže 
naslouchat problémům oběti a porozumí.

Místem, kde lze tyto služby bezplatně získat, 
je Bílý kruh bezpečí – nezisková organizace, 

které se od roku 1991 věnuje 
pomoci obětem trestných 
činů, což zahrnuje činnost 
od návrhů na zlepšení 
právního postavení poško‑
zených v trestním řízení či 
zvyšování informovanosti 
laické i odborné veřejnosti 

o problémech obětí. V konkrétních případech 
pomáhají pracovníci BKB obětem tváří v tvář 
v 9 poradnách v celé ČR či telefonicky na non‑
‑stop bezplatné lince 116 006. V poradnách 
pracují dobrovolníci z řad právníků, psychologů 
a sociálních pracovníků, kteří nabízí především 
právní informace, pomáhají uplatnit práva a ná‑
roky obětí, poskytují praktické rady ale také 
psychologickou a emocionální podporu.

Práce s oběťmi probíhá na principech bez‑
platnosti, odbornosti a diskrétnosti. Bez souhla‑
su klienta tedy nesmí být (s výjimkou případů 
zákonné oznamovací povinnosti) poskytnuty 
jakékoli informace mimo poradnu. Klient má 

právo dokonce vystupovat v poradně ano‑
nymně.

Klientovi lze poskytnout jednorázovou inter‑
venci, ale je též možné, aby klient využil podpo‑
ru poradnu opakovaně. To je vhodné zejména 
tam, kde trestný čin delší dobu hrozí či dokonce 
stále probíhá (např. u případů domácího násilí 
či nebezpečného pronásledování). V případech 
závažných trestných činů může klient využít 
pomoci případového manažera provázejícího 
jej trestním řízením včetně doprovodu k vý‑
slechům. U prožitků spojených s traumatizací 
(např. závažné případy domácího násilí, pokus 
vraždy či znásilnění) nabízí Bílý kruh bezpečí 
též terapeutický program a případně účast na 
víkendových relaxačních pobytech.

Pro objednání je možné využít tel. 732 842 664 
nebo e ‑mailovou adresu bkb.brno@bkb.cz.

Mgr. Vladimír Vedra
jednatel brněnské pobočky 

Bílého kruhu bezpečí, www.bkb.cz
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Inzerce
 � ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, čalouněného nábytku a matrací, ÚKLID DOMÁCNOS‑
TI, MYTÍ OKEN  (včetně případného sundání a pověšení záclon), ŽEHLENÍ 
a jiné drobné práce v domácnosti,… to vše Vám nabízí rodinná firma A‑Z 
HOSPODYNĚ. Zavolejte nám na 792 466 199 – na všem se domluvíme.

 � SERVIS POČÍTAČŮ a NOTEBOOKŮ, tel. 608 880 107.
 �  Rekonstrukce bytových jader, koupelen a topení. Poradenství, návrh, 
realizace na klíč. Tel.: 513 034 551, mob.: 704 458 187, email: info@tzb‑
centrum.cz; www.tzbcentrum.cz 

 �  Vodoinstalatér, tel.: 602 861 402.
 � Kuchyňské linky a vestavěné skříně, dvířka, skříňky a pracovní desky 
na míru. Vrba 603 438 707.
 �  Opravím počítač/seřídím. P.Beller@seznam.cz, 776 187 490.

Můj muž dnes ráno vyzkoušel 
tento rychlý a snadný recept 

na snídani. Je báječně teplý, vy‑
datný a plný skvělých chutí. Je to 
perfektní jednoduchá snídaně na 
rušné ráno.

Na dvě porce potřebujete:
1 1/4 šálku mléka, 1/2 šálku neva‑
řeného celozrnného kuskusu, 1/4 
šálku sušených brusinek, 1/4 šál‑
ku rozinek, 1/4 šálku nasekaných 
vlašských ořechů, 2 lžíce hnědého 
cukru, 1/2 lžičky mleté skořice, 1/8 
lžičky soli

Jak na to:
1. V malém hrnci přiveďte mléko 
k varu
2. Vmíchejte všechny přísady
3. Odstavte z tepla a přikryjte
4. Nechte stát 10 minut.
5. Směs pěkně zhoustne a ochladí 
se
Vřele doporučuji, udělejte si ji 
hned zítra.

Taťana Absolínová

Také jste uklidili vánoční výzdo‑
bu a byt vám připadá prázdný, 

neútulný? Můj oblíbený způsob 
jak rozveselit zimní dny, je dát 
do bytu více světla. Světlo svíček 
vám navodí příjemnou atmosféru 
a pocit tepla. Použijte skutečnou 
svíčku, nic se nevyrovná blikající‑
mu světlu ve třpytu skla. Navíc ze‑
lená barva větviček s bílou barvou 
svíčky působí úžasně čistě a svěže.

Co potřebujete: skleněnou vázu, 
několik zelených větviček živých 
nebo umělých, hrst oblázků a tlus‑
tou bílou svíčku.

Jak na to: Na dno vázy nasypeme 
hrst oblázků a do středu umístěte 
pěknou bílou svíčku. Kolem svíčky 
naaranžujte několik malých zele‑
ných větviček.
Je to tak jednoduché a pěkné!

Taťana Absolínová

Šikovné ruce
Povánoční výzdoba

Prostor pro vyjádření názoru zastupitelů

Rok 2021 je tu
Je za námi jeden dlouhý a náročný rok, a před námi je nový rok 2021, 

do kterého všichni z nás vkládají naděje na nové a lepší zítřky. Bohužel 
cesta za těmito zítřky bude ještě hodně dlouhá a trnitá. Každý den kolem 
nás slyšíme či čteme v novinách nebo na našich sociálních sítích, že se 
naše společnost rozděluje, a to už buď v drobných či důležitějších věcech, 
anebo v politických názorech. Nikdy dříve nebylo, tak důležité, abychom 
se spojili a společně zvládli dopady této krize. Proto bychom vás chtěli 
poprosit, abychom v nadcházejících týdnech a měsících zapomněli na 
to, co nás rozděluje, ale zaměřili se na to, co nás spojuje, a jak bychom 
si mohli navzájem pomoci. Na závěr nám dovolte za nás poděkovat 
všem občanům našeho Lískovce, kteří aktivně bojují s touto pandemií 
a popřát nejenom jim, ale všem našim občanům hlavně zdraví a spoustu 
radostných okamžiků v novém roce. S přáním, zastupitelé M. Němeček, 
D. Růžička, P. Šimánek, M. Plch.

Nezávislí zastupitelé zvolení za hnutí ANO

Novoroční přání
Do nového roku Vám přeji úspěný a hlavně ve zdraví strávený rok 

2021. Ať už nám nadcházející rok přinese cokoliv, tak pevně věřím, že 
ho společně zvládneme a znovu se vrátíme ke každodenním aktivitám, 
jak jsme byli zvyklí.

Zastupitel p. Hudlík

(Příspěvky zastupitelů neprošly jazykovou korekturou)

Gourmet
Rychlá snídaně 

z kuskusu

Kouzlo Vánoc

I Vánoce na blátě a uprostřed staveniště mohou mít své kouzlo. Zále‑
ží na úhlu pohledu a v tomto případě i na zručnosti fotografa. Kouz‑
lo okamžiku u vánočního stromu na Osové se takto podařilo zachytit 
Janu Mikoláškovi.
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klvana-interier.cz

Návrhy
interiérových
designérů

Výroba
nábytku
na míru

Rekonstrukce
a realizace interiérů 
bytů a domů

RYCHLÁ A KVALITNÍ

REKONSTRUKCE
JAKO ZE SNU

Bubeníčkova 38, 615 00 Brno

NOVÝ PEUGEOT 3008

Objevte odvážný design a skvělé jízdní vlastnosti nového vozu Peugeot 3008! Potěšení za volantem zažijete díky nové generaci unikátního místa řidiče PEUGEOT i-Cockpit® a řadě nejvyspělejších 
technologií. Při jízdě v noci vás na nečekanou přítomnost chodců či zvěře upozorní infračervená kamera s nočním viděním (Night Vision), která se v kombinaci s automatickým nouzovým brzděním postará 
o bezpečný mánevr. Nový Peugeot 3008 můžete mít v benzinové, dieselové nebo plug-in hybridní verzi, která je k dispozici i s pohonem 4×4. Užijte si svobodu volby a vyberte si motorizaci, která vám 
sedne nejlépe! 

Spotřeba a emise CO2 modelu Peugeot 3008 v kombinovaném provozu 3,9–5,5 l/100 km, 103–124 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.

NOVÝ PEUGEOT I-COCKPIT®

INFRAČERVENÁ KAMERA S NOČNÍM VIDĚNÍM

GRIP CONTROL

ČAS NA ZMĚNU

RM SERVIS s.r.o., Vídeňská 127, Brno www.rmservis.cz
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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

547 221 591
www.stofcom.cz

- Servis a prodej notebooků, počítačů a příslušenství
- Odvirování, záloha dat
- Instalace a poradenství
- Správa a montáž datových sítí

STOFCOM s.r.o., Žebětínská 70, Brno-Kohoutovice Po - Pá: 9 - 12, 13 - 17 hod.

Nabídka dovozu obědů 
až do domu/práce

Tel. 723 721 888, 541 159 744 (8.00 –14.00 hodin)
ucetni@rychlik-catering.cz | www.rychlik-catering.cz

 závodní stravování pro firmy
 dovoz obědů jednotlivcům
 rozvoz 5× týdně
 výběr z 5 druhů (i bezmasá a sladká)
 cena od 80 Kč včetně polévky

Jídla jsou uvařena daný den ráno a zatavena 
v jednorázovém obalu.

Jsme na trhu již od roku 1997

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

DOMÁCÍ KUCHYNĚ JANČA

   Palackého třída 148 – Bavorská pivnice*  |  PO–PÁ 11–15 h. 
Štefánikova 14  |  PO–PÁ: 11–17 h., SO–NE: 11–13 h. 
723 193 928  |  www.domacikuchynejanca.cz 
Platba hotově nebo platební kartou.

Nově v prodeji:
– Davídkovo koření bez soli a glutamanu
– Bylinky MicroGreens
– Bezobalové potraviny – rýže, těstoviny, směsi
– Domácí dobroty a další...

VÝROBA / PRODEJ / DOVOZ 
HOTOVÝCH JÍDEL 
AŽ K VÁM DOMŮ / DO FIRMY

NOVĚ 
OD 18. 1.

Palackého třída 148 * 

KÁVA ZDARMA
*

pro
 prvních

 

100  z
ákazn

íků


