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Líšeňské noviny
Park Houbalova osvěž í
dešťová voda z okolních ulic

Brno – nepořádek, bezdomovci, plevelné byliny i dřeviny. Prostranství mezi Houbalovou ulicí a tramvajovou tratí se Líšňáci
dlouho především vyhýbali. O nápravu se před pár lety pokusili lidé z okolí a v místě začali tvořit svůj Jedlý park Sedláčkova.
Iniciativy se pak chopila radnice a nechala vytvořit vlastní návrh úpravy území, který v anketě mezi místními porazil návrh
autorů Jedlého parku. Cestu k realizaci se podařilo radním otevřít tím, že v prosinci vykoupili poslední z potřebných soukromých pozemků.
Podle líšeňského starosty Břetislava Štefana se jednalo o jeden
z klíčových kroků. „Byla to jedna z věcí, proč jsme nemohli začít
s projektovými pracemi již dříve. Nyní je tento pozemek v majetku
naší městské části a my se tak můžeme opět posunout o velký kus
vpřed a rozpracovat všechny dílčí studie, které jsou pro celkový
projekt nezbytné,“ konstatoval.
Jako pracovní název plánu obnovy radnice zvolila Park Houbalova.
Protože se jedná o velký a komplexní projekt, který vyžaduje mimo
jiné například i stavební povolení, oslovili představitelé městské
části tři kanceláře architektů, z nichž vyhrála dvojice Markéta

Zajíčková a Michal Pôbiš. „S oběma architekty proběhla velmi
efektivní schůzka, na které jsme si vyjasnili naše představy o tom,
jak by měl park v budoucnu vypadat,“ sdělil starosta Štefan.
Hlavní, na co se městská část při revitalizaci zaměří, bude práce
s vodou. „Ta se zde bude vyskytovat jak v podobě tůní a rybníčků,
tak i jako potok, protékající severní částí plochy. Celý park tak bude
sloužit jako jakási velká houba, zadržující a postupně uvolňující
dešťovou vodu z panelových domů v Houbalově ulici a z přilehlých
chodníků,“ popsal Štefan.
Ideový projekt Park Houbalova rozděluje do několika zón. „Nesou
různé funkce. Od těch pro aktivní trávení času, jako jsou přírodní
hřiště a kavárna, přes relaxační plochy ve stínu vysokokmenného
sadu a odpočinkové louky, až po plochy komunitních zahrádek,“
vyjmenoval starosta.
Plán radnice se ovšem dlouhodobě nelíbí lidem, kteří na místě vytvářeli Jedlý park vysazením ovocných stromů, keřů a bylin. Uvítali by park v neformálnější podobě a pod správou místní komunity.
(pokračování na str. 2)
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Vadí jim i to, že výsadbu odborníci vyhodnotili jako nekoncepční
a proto musí část ovocných stromů zmizet. „Návrh architektů je
nesmyslný. Kde stromy jsou, chtějí kácet, kde nejsou, chtějí sázet.
Navrhují výsadbu i do ochranného pásu plynovodu. Ale to už je jen
taková třešnička na dortu,“ upozornil propagátor Jedlého parku
Lukáš Sejkora.
Místní v lokalitě vytvořili i ohniště či přírodní prolézačku pro děti.
Pořádali zde i menší kulturní akce. V současnosti ale už nevěří, že
prosadí svoji vizi komunitního parku. „Už se jí nezabývám. Vše se
táhne sedmý rok, sliby i přístup starosty se stále mění. Nechci už
do věci dávat energii a ani se bavit s politiky, na našem názoru
zjevně nezáleží. Nechám se proto překvapit. Zatím se budu starat
o to, co v parku zůstalo, i když to je asi zbytečná práce,“ krčil rameny Sejkora.
V loňské anketě mezi 378 lidmi se pro komunitní návrh vyjádřilo
23 % lidí, pro radniční 77 %. Verzi radnice by uvítala třeba Markéta
Drápalová. „Kolem místa roky procházím. Musím uznat, že je v lepším stavu, než kdysi, stále ale působí poněkud opuštěně, nejčastěji tam vídám venčící pejskaře. A i teď se tam občas objevuje nepořádek. Klasický park by snad přilákal každý den, nejen během
akcí, více návštěvníků a tím by zabránil, aby ho vyhledávali problémoví lidé. Stejně asi bude těžké zabránit večer tomu, aby se tam

scházely partičky popíjející alkohol. Snad by pomohly pravidelné
návštěvy strážníků,“ navrhla Drápalová.
Radnice uvažuje o osazení nového parku kamerami. Ty však velká
část lidí vnímá velmi negativně. „Musíme dobře promyslet, jestli
má pro nás větší prioritu dohled kamer, díky kterému by se bezesporu zvýšil pocit bezpečí, nebo naše soukromí, které s kamerovým systémem ztrácíme,“ upozornil starosta Štefan.
Oba architekti teď podle něj mají za úkol připravit projektovou dokumentaci, na kterou mají lhůtu devíti měsíců. „Nejbližší schůzka
proběhne v březnu,“ nastínil Štefan. V plánu jsou i další projednávání s obyvateli Líšně, kteří tak dostanou příležitost budoucí podobu areálu ještě ovlivnit.
Pokud příprava půjde podle plánů, park může začít vznikat příští
rok. „Počítáme s nějakou etapizací, záležet bude také na penězích,“
poznamenal starosta.
Nejnákladnější z úprav mají být retenční opatření pro svádění vod
z okolí. Vyjde na zhruba osm milionů korun. „Park samotný pak
bude stát pět až šest milionů. Pokusíme se zajistit vícezdrojové
financování a získat dotace,“ doplnil Štefan.
l Radek Strnad

Občan versus developer – V brněnském
duelu jasně vítězí developeři
Nový územní plán Brna nám vezme zeleň pod okny a vychází
vstříc překotné zástavbě!
Někteří si toho všimli a psali petice, jako například Spolek pro pohodu bydlení v Líšni. Jiní občané psali námitky a připomínky ve
snaze zmírnit přehnaný rozvoj v místech, kde žijí a bydlí. Já sbíral
podpisy, abych se stal zástupcem veřejnosti a hájil Líšeň dalším
možným způsobem. Všechny nás k tomu vedly obavy ze znehodnocení kvality života a životního prostředí. Rádi bychom zachovali
zeleň a dostupné služby a přejeme si nezahušťování staré zástavby a našich sídlišť. Bohužel marně.
On totiž ne každý je developer či enormně bohatý člověk, který se
může sbalit a odstěhovat, když mu před okny či v sousedství postaví nový bytový dům. Prostě to tak ve většině případů nejde. Je
proto logické, že se stávající obyvatelé zahušťování obávají. Stejně
tak jako je přirozené a logické pro developery stavět za účelem
vydělání peněz. Tento duel v Brně vyhrávají developeři na úkor občanů. Dost mi to vadí. Dlouhodobě a systematicky na problémy
upozorňuji a žádám nápravu. Bohužel marně.

Brno nedbá na požadavky městských částí

I poté, co naše líšeňské zastupitelstvo již čtyřikrát odmítlo v mnoha bodech připravovaný územní plán, občané psali petice a já sháněl podpisy, abych se stal zástupcem veřejnosti, se na to Brno
(slušně řečeno) opět vykašlalo. Občané, kteří se na mě obraceli,
s údivem zjišťovali, jak málo mohou do územního plánu Brna mluvit. Stejně tak nevěřícně kroutili hlavou, když zjistili, že ani městská
část pro Brno nic neznamená a její požadavky jsou méně než loňský sníh. Líšeň bohužel není jediná, jíž město Brno nevyšlo vstříc.
I další městské části jsou nespokojeny. Právě proto osm brněnských starostů sepsalo dopis adresovaný paní primátorce.

Brněnští starostové očekávají vyjádření
primátorky Vaňkové

V dopise jsme položili několik otázek týkajících se našich obav
z Návrhu nového územního plánu. Požádali jsme v něm paní pri2

mátorku o zadání nezávislého objektivního
posouzení, zda jsou naše obavy opodstatněné, nebo ne.
Jsme bytostně přesvědčeni, že město by mělo ve výrazně větší
míře naslouchat městským částem a zohlednit jejich návrhy
a změny v územním plánu, protože jsou to právě městské části,
které dané lokality řadu let řeší a znají je lépe než vzdálená brněnská radnice.
Nejzávažnějším problémem je z našeho pohledu to, že návrh nového územního plánu dostatečně nechrání zeleň a mimo jiné za
určitých podmínek umožňuje zastavění zelených vnitrobloků, které ve stávajícím územním plánu mohly sloužit pouze k rekreaci
obyvatel.

Jak může Líšeň zareagovat?

Jak říká klasik: „Co je pro jednoho pohromou, je pro druhého požehnáním.“ Brno se v novém územním plánu rozhodlo. Požehná
developerům a pohromu připravuje svým vlastním občanům.
A jaké možnosti má Líšeň? Psal jsem o tom již vícekrát. Jedním
z řešení je samostatnost. Pokud jsme nerespektováni, přehlíženi
a opomíjeni, nemá smysl v tomto svazku zůstávat… Jak lákavé je
být součástí Brna, ukazuje skutečnost, že se za třicet let žádná
z okolních obcí k Brnu nepřipojila. A odolávají, i když tam jezdí
brněnská MHD, jako například do sousedních Šlapanic či Modřic.

Naděje umírá poslední

Stále se ale nevzdáváme. Spolu s dalšími sedmi starosty jsme se
domluvili a sepsali dopis. Slušně a zdvořile jsme se obrátili na paní
primátorku a požadujeme přezkoumání a záruky pro občany Brna
a městských částí. Náš hlavní požadavek je, aby byla zachována
kvalita života a bydlení pro naše občany.
Věřím, že najdeme nejen pochopení, ale i potřebnou míru jistoty,
protože jde o budoucnost nás všech.
l Břetislav Štefan, Váš starosta
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Letos budeme opět vysazovat květinové záhony v rámci Programu podpory okrasných záhonů. Po zkušenostech z minulého
roku, kdy byl o tento způsob zkrášlování veřejného prostoru velký
zájem a přihlásilo se nám mnoho zájemců z Nové, ale i Staré Líšně,
jsme se rozhodli vyhlásit program o měsíc dříve, abychom vše
stihli zorganizovat. Pokud tedy máte zájem o záhon u vašeho domu, přihlaste se prosím do konce března. Více informací najdete
na radničním webu.

nery budou přistaveny i v červnu a srpnu. Jedná se vždy o třetí
celý víkend v měsíci, s výjimkou dubna, kdy to bude čtvrtý kvůli
3 8.,
Velikonocům: 18.–21. 3., 22.–25. 4., 20.–23. 5., 17.–20. 6., 19.–22.
16.–19. 9., 14.–17. 10. a 18.–21. 11. 2022. Místa jsou tradičně Kubelíkova, Šimáčkova/Obecká, Klicperova a Velká Klajdovka. Po rekonstrukci vracíme kontejner na Ondráčkovu k jatkám, kam se přesune ten z Kučerovy, a pro jižní část Staré Líšně okolo Holzovy
přidáváme místo Letecká (viz mapa).

Místo pálení využijte kontejnery na bioodpad

Bloková čištění 2022

Blíží se i termíny prvních blokových čištění. Začínají již počátkem
Od února nám opět začala pálicí sezona (je možno pálit v úterý,
dubna a končí v půli listopadu, tedy v nejzazším možném termínu.
čtvrtek a sobotu od 9 do 18 h, až do května). Já vám ovšem pro liNavíc se vyhýbáme prázdninám, kdy jsou lidé na dovolených. Terkvidaci odpadu ze zahrad doporučuji raději využít jeden z našich
míny jsou koordinovány v rámci celého města kvůli kapacitám
kontejnerů na bioodpad. Je to ekologičtější a také nebudete nikoodtahů. Celý harmonogram najdete v tabulce na straně 4 a na weho obtěžovat dýmem. Tuto službu nabízíme, protože rozměrný
bu radnice.
odpad není pro mnoho lidí jednoduché odvézt do sběrného dvora.https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=16.6957390&y=49.2076351&z=
(pokračování na str. 4)
Ještě lepší alternativou je samozřejmě štěpkování, protože štěpku
Vlastní body - Mapy.cz
můžete dále využít na hnojení. Štepkovače mohou být tedy rozumnou investicí a dají se i vypůjčit.

Vlastní body
1

Kontejner bioodpad

Kubelíkova, Brno, Brno-město
49.2122469N, 16.6970264E

2

Kontejner bioodpad

Šimáčkova, Brno, Brno-město
49.2141253N, 16.7015756E

3

Kontejner bioodpad

Ondráčkova, Brno, Brno-město
49.2029947N, 16.7114889E

4

Kontejner bioodpad

Bodlákova, Brno, Brno-město
49.2040603N, 16.6881858E

5

Kontejner bioodpad

Velká Klajdovka, Brno, Brno-město
49.2150225N, 16.6830361E

6

Kontejner bioodpad

Letecká, Brno, Brno-město

2z2

Termíny svozu:
18.–21. 3., 22.–25. 4., 20.–23. 5., 17.–20. 6.,
19.–22. 8., 16.–19. 9., 14.–17. 10., 18.–21. 11. 2022
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Vysvětlení rozpočtu Sousedům

Na závěr bych chtěl zareagovat na kritiku opozice v článku Rozpočet Líšně na rok 2022, která zcela mylně interpretuje položky rozpočtu městské části (MČ) ve vztahu k politickým prioritám ODS.
Např. není pravda, že na kamerový systém je vyčleněno pouze
400 tis. Kč. Systém jsme sice naplánovali na radnici MČ, ovšem
měl by být celý financován z rozpočtu města a investorem jsou
Brněnské komunikace a.s., které nechaly zpracovat i projektovou dokumentaci. Už minulý rok bylo na první etapu připraveno
5 mil. Kč, ale projektanti bohužel nebyli schopni projekt včas dokončit. Koncem loňského roku byl návrh projektu podán na stavební úřad a nyní se řeší poslední nedostatky. Peníze v rozpočtu
MČ jsou určeny na rozšíření systému o kamerové body, které v projektu nejsou zahrnuty. Např. budeme pořizovat kamery na zabezpečení nové zahrady Dělňáku.
Rovněž cyklostezky by měly být budovány zejména z rozpočtu
města, např. v okolí Holzovy, kde už byl schválen investiční záměr.
My máme v rozpočtu peníze pouze na zpracování projektu cyklostezky středem sídliště podél tramvaje. Navíc bychom chtěli už
letos začít upravovat úseky této cyklostezky, které povedou po
stávajících cestách a na které máme peníze na jiných položkách
rozpočtu.

Prostředky na projekty fotovoltaických elektráren byly už v loňském rozpočtu a byly určeny na předfinancování projektů. Od počátku se však počítalo s tím, že většina nákladů bude následně
kryta dotacemi, které se do rozpočtu opět vrátí. Jak jsem informoval v minulém čísle, podmínky dotací se mezitím změnily, a tak
nám nezbývá než čekat na nové dotační programy plánované na
tento rok anebo hledat zdroje jinde, na čemž intenzivně pracujeme. Vzhledem k rostoucím cenám energií si však myslím, že by se
taková investice vyplatila i bez dotací a je škoda hotové projekty
nechávat ležet v šuplíku. Proto udělám maximum, abychom našli
řešení a mohli elektrárny realizovat co nejrychleji.
Na projekt parkovacího domu Vlkova, který už je také téměř hotov, se nám podařilo získat příslib města, že zaplatí 80 % nákladů.
Je to tedy unikátní příležitost částečně ulevit jedné z nejvytíženějších oblastí z pohledu parkování, a to bez negativních zásahů do
životního prostředí v lokalitě. Jestli jsou tyto projekty smysluplné,
je jistě věcí politického názoru, o našich prioritách však nelze spekulovat jen na základě položek rozpočtu MČ.
l Martin Příborský, II. místostarosta

Harmonogram blokového čištění
místních komunikací v roce 2022
Sídliště

Stará Líšeň

Úsek č. 1 – Vlkova, Strnadova, Štefáčkova, Houbalova, Masarova,
Synkova, včetně jejich parkovišť před domy
7. 4., 23. 5., 5. 9., 26. 10. 2022
samostatná parkoviště 8. 6., 15. 9. 2022

Úsek č. 6 – Klicperova, Rašelinová, Kocourkova, Neklež, Kubíkova,
Šilarova, Nivky, Slíny, Nešverova, Herbenova, Ochozská, Scheinerova, Fučíkova, Mezicestí, Mařákova, P. Velikého, Heydukova, Bačovského, Jablonského včetně parkovišť před domy
20. 4., 30. 5., 7. 9., 1. 11. 2022

Úsek č. 2 – Podruhova, Zikova, Elplova, Poláčkova, Kotlanova,
Horníkova, včetně jejich parkovišť před domy
8. 4., 24. 5., 6. 9., 31. 10. 2022
samostatná parkoviště: 8. 6., 15. 9. 2022
Úsek č. 3 – Molákova, Hochmanova, Bednaříkova, Jírova, Konradova, Rotreklova (vjezd z ul. Jírova), Nad lomem, Velká Klajdovka,
Rovnoběžná, Podbělová, včetně jejich parkovišť před domy
1. 4., 20. 5., 7. 9., 3. 11. 2022
samostatná parkoviště: 25. 5., 23. 9. 2022
Úsek č. 4 – Michalova, Ševelova, Koutného, Hubrova, Hájkova,
Bartákova, Goldova, Rotreklova (vjezd z ul. Novolíšeňská), Josefy
Faimonové od křižovatky T vpravo (průjezdná část), Svánovského, Kosíkova, Klajdovská (část po RD St. Líšeň), včetně jejich parkovišť před domy
6. 4., 27. 5., 12. 9., 7. 11. 2022
samostatná parkoviště: 25. 5., 23. 9. 2022
Úsek č. 5 – Josefy Faimonové od ul. Novolíšeňská po křižovatku
a dále od křižovatky T vlevo (slepá část ulice), Puchýřova, Popelákova, Za klášterem, včetně jejich parkovišť před domy
11. 4., 3. 6., 19. 9., 10. 11. 2022

Úsek č. 7 – Kubelíkova, Samoty, Střelnice, Habří, M. Kříže, Chmelnice, Markovičova, Bylinková, Klajdovská, Salajní, Štítného, Krameriova, Breitcetlova, Podhorní (vjezd z ul. Šimáčkova), Zahradní, včetně parkovišť před domy
22. 4., 31. 5., 12. 9., 3. 11. 2022
Úsek č. 8 – Obecká, Staré zámky, Záleského, Podlesná, Pod cestou, Kostelíček, Kniesova, Ječmínkova, Šimáčkova (mimo tzv.
ZÁKOS), Podhorní (vjezd z ul. Ondráčkova), Macháčkova, Ondráčkova (levobřežní), Velatická, Zlámanky, Jateční, Podolská,
včetně parkovišť před domy
26. 4., 6. 6., 13. 9., 4. 11. 2022
Úsek č. 9 – Bratří Pelíšků, Vavákova, Letecká, Poslušného, Otiskova, Leskauerova, Borkovcova, Bratří Šmardů, Pohankova, nám.
Karla IV., Horákovská, Poledníkova, Kučerova, Trnkova, Bodlákova, R. Knose, Kotulánova, Wintrova, Bukovského, Hřbitovní, včetně parkovišť před domy
28. 4, 7. 6., 14. 9., 8. 11. 2022

Pro termíny čištění tzv. zákosových komunikací (kde jezdí MHD), sledujte stránky Brněnských komunikací a.s.
Každý je povinen umožnit čištění vozovek a veřejných prostranství zejména tím, že své vozidlo v den čištění odstraní nejpozději do
8. hodiny ranní z označených komunikací a jejich součástí.
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by, které tělocvičny využívají v odpoledních

Z RADNICE kterou zajišťuje MMB,
nstrukceZPRÁVY
ZŠ Horníkova,

ále za provozu školy, postupně jsou jednotlivé

ovány.

akce s názvem Modernizace MŠ Michalova na akci Přístavba

NOVINY
a modernizace MŠ Michalova. Nestaráme seLÍŠEŇSKÉ
ale pouze

o

školy
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výzvou

bude

konci prázdnin sportovců
byla předána
2. etapa
modernizace
polikliniky,
která bude
Vyhlášení
Líšně
za rok
2021

Na

ost kuchyně,
škola
od násdva
dostala
příspěvek
příštím
roce.
PřejiBrno
Vám
všem
Tři nejlepší
sportovci,
nejúspěšnější
kolektivy aprobíhat
vítěz kate- v letou
činnost
v TJ Sokol
oceněna
Eva
nejlepší
trenér
převzali svá
oceněnínyní
v rámci ankety
SporVrbová.podzim.
Juniorským nejlepším kolektivem
i gastro gorie
zařízení.
Pro
venkovní
prostor
klidný
a slunečný
tovec Líšně roku 2021.
bylo družstvo mažoretek a gymnastek SK
 Ing. arch. Iva Kremitovská
projekt na
workoutové hřiště, které budeme

Provo. A nejlepší seniorský kolektiv? Toto
právu získali fotbalisté A týmu
SK Líšeň, díky jejichž výbornému účinkování
v druhé nejvyšší celostátní soutěži se jméno naší městské části
zapsalo do povědomí sportovních fanoušků celé republiky. Osobností Líšeňského sportu byl městskou částí za svou dlouholetou
práci a mimořádný přínos pro sport oceněn Ing. Karel Hladiš, CSc.
z fotbalového klubu SK Líšeň.

místostarostka
átku příštího
roku.ceremoniál
V ZŠ Novolíšeňská
proběhla
Slavnostní
proběhl v obřadní
síni líšeňskéhoI.zámku
ocenění po
Belcredi. Kvůli neustále se měnícím opatřením vlády souvisejících
s pandemií COVID-19 jsme zvolili komornější formu, jen za účasti
oceněných sportovců, jejich rodinných příslušníků a představitelů
obce. Tento již 5. ročník ankety byl poznamenán menším počtem
nominovaných sportovců. Sportoviště byla část roku uzavřená
a pokud se konala sportovní klání, neúčast diváků měla vliv na výstejně jako
milí
kony Líšňáci,
sportovců. začátkem června jsme

JNERY NA BIOODPAD V ŘÍJNU A LISTOPADU

bčané,

žádný jiný typ odpadu. Pouze takový bioodpad je

Poděkováníapatří
řediteli
líšeňské ZUŠ
MgA. Také
Fialoviupozorňuji,
a jeho žákům,
možné kompostovat
dále
ekologicky
využít.
Amatérský sport byl víceméně paralyzován. Přesto bylo do ankety
kteří se postarali o kulturní program. Doufám, že letos již žádná
že během celého roku je možné bioodpad odvážet do sběrných
nery firmy FCC Environment na několik
přihlášeno přes 20 sportovců. Z nich sportovní komise vybrala jako
omezení nebudou a jak rekreační, tak vrcholový sport se konečně
yl velký, vítěze
proto
jsme6–10
objednali
v kategorii
let moderní kontejnery
gymnastku Lauru Zornik, v kabude moci provozovat naplno. A těšíme se na nejlepšího sportov10–15 let karatistku
v kategorii dospěce Líšně 2022.
bjednali tegorii
kontejnery
proto Rianu
jsme Veselíkovou,
objednali
l Iva Kremitovská, I. místostarostka
lých atletku Adélu Neužilovou. Nejlepší trenérkou byla za dlouho-

peciální svoz bioodpadu a přistavili velké

dalších

dvou

termínech:

18.–21.

října

du 2019. Kontejnery budou přistaveny vždy od

u na třech místech:

Do kontejnerů je možné ukládat
pouze rostlinný odpad ze zahrady,
zbytky jídel, ovoce, zeleniny

elíkova a Samoty (u Broďáku)

dvorů na ulicích J. Faimonové a Líšeňské. Rostlinný odpad ze

perova a Bodlákova (odstavná plocha)

v úterky, čtvrtky a soboty od 9 do 18 hodin.

ráčkova a Zlámanky (u bývalých jatek)

do kontejnerů je možné ukládat pouze rostlinný

dy, zbytky jídel, ovoce, zeleniny, slupky i výkaly

ácích zvířat. Naopak se do kontejneru nesmí

kosti, uhynulá zvířata, olej a obaly z potravin,

zahrad lze rovněž pálit, a to až do konce listopadu, ovšem pouze
Nicméně třídění bioodpadu je k přírodě
i k našemu životnímu prostředí šetrnější,
a proto budu rád, když nabízené možnosti
využijete.
 Martin Příborský – II. místostarosta
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Modernizace škol – bez transferů z rozpočtu
města Brna to nejde
Líšeň je třetí největší městskou částí podle počtu žáků mateřských a základních škol. Tři budovy základních škol a 8 budov
mateřských škol umístěných v sídlišti jsou převážně z osmdesátých let minulého století, byly stavěné současně s panelovými domy.
V těchto školách se snažíme postupně investovat zejména do modernizace vnitřních prostor tak, aby vyhovovaly současným trendům a především byly v souladu s měnícími se předpisy. Ceny
těchto modernizací jsou v řádech desítek až stovek milionů korun.
Je proto zřejmé, že jejich realizace není možná bez transferů z rozpočtu Statutárního města Brna, o které každoročně žádáme.
Letos jsme v zastupitelstvu města Brna odhlasovali v rozpočtu
prostředky na modernizaci a přístavbu mateřské školy na ulici Michalova ve výši 10,5 milionu korun, v roce 2023 se počítá s částkou
necelých 14 milionů. Na investici se bude muset podílet i Líšeň.
Výše příspěvku zatím nebyla určena a doufám, že bude předmětem jednání. Průběžně také počítáme v sídlištních školách s investicemi zejména do rozvodů inženýrských sítí, které jsou často na
hranici životnosti.
V našem rozpočtu jsou také peníze na zpracování projektové dokumentace na nástavbu ZŠ Novolíšeňská. Tento projekt jsme přiBŘEZEN 2022

hlásili do vyhlašovaných programů místních akčních plánů. Podle
informací z odboru školství byl tento projekt zaevidován. Pokud by
se podařilo získat na tuto akci dostatek financí (předpokládaná
cena je okolo 100 mil. Kč), po vybudování nástavby by mohlo dojít
k dočasnému přemístění žáků ze základní školy na ulici Pohankova. Celková rekonstrukce budovy ZŠ Pohankova z roku 1896 by si,
kromě jejího uzavření na delší dobu, vyžádala investici v odhadované výši 50 mil. Kč a pokud se nepodaří získat příslib finančních
prostředků z rozpočtu města Brna, bude muset městská část řešit
alespoň největší problém této budovy – špatný krov a okenní výplně.
Stav krovů byl a je Achillovou patou budov škol, které byly ve staré
Líšni postaveny v 19. a v polovině 20. století. V tomto volebním období jsme již museli úplně rekonstruovat krov na budově MŠ
a ZUŠ Trnkova, část střechy ZŠ Holzova, nyní probíhá celková rekonstrukce stropu a krovu na budově SZŠ EA na ulici Šimáčkova.
Přeji si, aby se peníze města používané na rekonstrukce školních
budov začaly brzy rozdělovat podle množství budov, o které se
jednotlivé městské části starají. A doufám, že nezůstane jen
u přání.
l Iva Kremitovská, I. místostarostka
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ZASTUPITELÉ

Rozpočet Líšně na rok 2022
Rada Městské části Brno-Líšeň („Rada“) je dle zákona povinna
připravit návrh rozpočtu a uveřejnit jej v úplném znění nejméně 15 dnů před dnem zahájení jeho projednávání na webových
stránkách, aby občané měli možnost uplatnit vůči návrhu rozpočtu své připomínky.
Navzdory této povinnosti se Rada osm dní po počátku běhu povinné zákonné lhůty dohodla usnesením č. VIII.70/2500/7 na podstatné změně velké části výdajové stránky uveřejněného návrhu rozpočtu. Tuto změnu neuveřejnila a na Zastupitelstvu dne 16. 12. 2021
prezentovala jako návrh změn rozpočtu, aniž by k tomu občané
mohli uplatnit své zákonné právo na připomínky. Podle správce
rozpočtu Úřadu MČ Brno-Líšeň je tento postup v pořádku, protože
Rada, dle jeho názoru, jako kdokoli jiný, může podávat návrh změn.
Problém je však v tom, že Rada není kdokoli, ale dle zákona zodpovídá za předložení a uveřejnění úplné verze rozpočtu, neboť musí
splnit zásadu transparentnosti a umožnit občanům jejich zákonné
právo na připomínky k úplnému návrhu rozpočtu.
Změny, které Rada navrhla a její koaliční zastupitelé prohlasovali,
odráží podle slov pana starosty na prosincovém zasedání Zastupitelstva priority koaličních zástupců v Radě. Jinými slovy, jde o polické priority politiků působících v Radě, nikoliv o veřejné potřeby
občanů Líšně, neboť i s ohledem na chybějící koncepci rozvoje
Líšně tyto veřejné potřeby Rada, složená ze zástupců ČSSD, ODS
a ANO, nemá zmapovány a orientuje se podle vlastních politických
priorit.
Za ODS je to výstavba nákladově naprosto nesmyslného parkovacího domu v lokalitě Sedláčkova–Vlkova (7 milionů Kč), jehož užívání bude zpoplatněno. Dále jde o pořízení fotovoltaiky na veřejné
budovy v hodnotě 8,5 milionu Kč. Na potřebný, avšak stále nepořízený kamerový systém do rizikových lokalit pak zbylo pouhých
400 tis. Kč a na stále nebudované cyklostezky pouhých 600 tis. Kč.
V případě ČSSD se počítá s budováním drahých a nevzhledných
kontejnerových gabionových stání (viz příklad na ulici Zikova) – výdaj 4 miliony Kč, s budováním parku Houbalova – kdy místo využití aktivity místních občanů se plánuje drahá investice na uniformní veřejný park (aktuálně výdaj 1.200.000 Kč), který bude stejně
neosobní jako Rokle, v jejímž případě je z původních 50.000 Kč
navýšena finanční částka na retenci dešťové vody na hodnotu
1 milion Kč – až nyní se totiž „zjistilo“, že se tam tvoří velké kaluže.
Ti, kteří jsou v Líšni od roku 1982, určitě pamatují, jak se chodilo
bruslit právě na velké kaluže v Rokli…

Za ANO jsou uvedeny výdaje na rekonstrukci menší poloviny Orlovny, protože ta větší je pronajata SK Líšeň a členové Rady stále
doufají v udělení dotace tomuto sportovnímu klubu z jiných veřejných zdrojů, aby ji tento klub na úkor ostatních sportovních a společenských spolků v Líšni mohl užívat pouze pro sebe. Ta menší
polovina Orlovny se rekonstruuje jen díky nezlomnému úsilí opozičních zastupitelů. Pro OC Kotlanova, které rekonstrukci potřebuje čím dál naléhavěji, už zbyl pouhý 1 milion korun. Jako pozitivní
lze však hodnotit, že paní místostarostka zabránila vzpouře kuchařek na ŠJ Masarova a ZŠ Holzova a nové sporáky a pánve budou!
I když se opoziční zastupitelé snažili výše uvedené nesmyslné návrhy změnit pozměňovacími návrhy, např. škrtnutím výdajů na
kontejnerová stání či parkovací dům za účelem navýšení výdajů
např. na rekonstrukci OC Kotlanova nebo vytvořením rezervy pro
opravu i té větší části Orlovny, byli opět jednomyslně přehlasováni
koaličními zastupiteli.
Předpokládáme, že náš článek s naším úhlem pohledu bude rozporován minimálně dvojnásobně dlouhým článkem členů Rady
a jejich koaličních zastupitelů, jak je tomu v současném volebním
období zvykem. Každý z nás má svůj kousek pravdy. Pokud ale
chcete mít svůj vlastní názor, přijďte se podívat osobně nebo sledujte veřejná zasedání Zastupitelstva na https://www.brno-lisen.
cz/zapisy-hlasovani-a-videa-ze-zastupitelstva. Žijeme přeci v demokratickém a svobodném státě a každý z nás má své volební
právo.
l Michal Sadílek, Soňa Stará a Ondřej Zendulka
l Zastupitelé Sousedé z Líšně

V 6. ročníku Dáme na vás může projekt dostat
až pět milionů
Již šestým rokem je spuštěn participativní rozpočet Dáme na
vás. Brňané tak mohou už nyní podávat své nápady na zlepšení svého okolí. Letošní novinkou je zvýšená maximální částka
na jeden podaný projekt, a to ze 3 na 5 milionů korun!
Město pro tento rok vyčlenilo ze svého rozpočtu celkovou částku
35 milionů korun, která půjde na vaše nápady. Podat nápad můžete bez ohledu na to, zda máte ve městě trvalé bydliště či nikoliv.
Projekty mohou být zaměřeny na různé oblasti od sportu, zdraví,
přes rodiny s dětmi, seniory až po kulturu či dopravu. Nápady mohou být investičního charakteru, tedy například postavení nového
hřiště, pumptracku či cyklostezky, nebo se může jednat o tzv.
měkký projekt, kdy jsou z participativního rozpočtu hrazeny například programy na podporu onkologických pacientů. Mezi takové
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patří právě realizované projekty Nebýt na to sama – Ženy v onko
léčbě či Onkologicky léčené děti v Brně.
Své nápady můžete přihlašovat na stránkách www.damenavas.
brno.cz, v případě potíží také osobně na Magistrátu města Brna na
ulici Husova 12. Podávat projekty je možné až do 15. května, ale čím
dříve jej podáte, tím dříve může začít sbírat podporu veřejnosti.
Právě projekty, které do 31. května získají podporu veřejnosti v podobě 300 „líbí se mi” nebo 50 podpisů na podpisovém archu, budou posuzovány z hlediska jejich realizovatelnosti příslušnými odbory a mají šanci postoupit do listopadového finálového hlasování.
Nyní je čas, kdy můžete podávat své nápady.
Chyťte se příležitosti a změňte Brno!
l Ing. Linda Seitlerová, Dáme na vás, damenavas@brno.cz
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ

KULTURA

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

Těšíme se na milé a vřelé líšeňské publikum,
říká Jiří Pavlica z Hradišťanu
6. dubna od 19 hodin rozezvučí líšeňský Dělňák ojedinělé hudební uskupení Hradišťan & Jiří Pavlica, známé pro svou vysokou uměleckou i interpretační úroveň, nezvykle široký žánrový
záběr i netradiční repertoár, který v počátcích vycházel zejména z lidové tradice. „Zazní písně nové, ale také ty, které si lidé
nejčastěji přejí,“ říká Jiří Pavlica, umělecký vedoucí souboru.
Na co se diváci mohou těšit?
Na Hradišťan, jak jej znají a možná i neznají. Jsem vždy rád, když
v programu zazní písně nové, ale také ty, které si lidé nejčastěji
přejí. V letošním roce si připomínáme sto let od narození básníka
Jana Skácela a to je příležitost zařadit repertoár s jeho zhudebněnými básněmi, nejen Modlitbu za vodu či Požáry ze čtyř stran, ale
i novinky jako píseň A znovu láska. A protože je koncert před Velikonocemi, zahrajeme také písně tohoto času, stejně jako ukázky
z různých historických období, kterými se zabýváme. Samozřejmě
nebudou chybět písně na přání diváků.

z oblasti vážné hudby
– například Smyčcový
kvartet č. 2 pro brněnské Graffovo kvarteto
nebo Moravské tance
pro smyčcový orchestr.
Věnoval jsem se také
víc rodině, protože odpadly koncerty a tím
i ježdění za posluchači.
V tomto smyslu to měli obdobně i další členové Hradišťanu. Ale
tím nechci říct, že by nám živý kontakt s diváky nechyběl, ba naopak. Těší nás, že chyběl i divákům, jak jsme si mohli později ověřit.
Dnes už jsme v plném proudu a připravujeme nový program, který by měl mít svou premiéru na Smetanově Litomyšli letos v létě.

V roce 2020 jste vydali desku společně s operní pěvkyní Dagmar Peckovou a legendární folkovou skupinou Spirituál kvinNa jaře máte během dvou měsíců hned sedm vystoupení, krotet jako sestřih koncertu ze Švandova divadla v Praze. Jak na
mě Líšně vystoupíte také v Praze, Ostravě, Bratislavě nebo
tuto spolupráci vzpomínáte?
v zahradě sázavského kláštera. Jedná se o nějaké tematické
Ani jsem si neuvědomil, že výběr a sestřih záznamů ze společných
turné?
koncertů z roku 2019 jsme vydali na dvou CD právě v době pandeVždy se snažím, aby byl program obměňován a tak trochu šitý na
mie. Připravovali jsme to s Davidem Burdou a žádalo si to hodně
míru podle místa, prostředí a také ročníčasu i práce. A na spolupráci se Spirituáho období, v jakých se zrovna nacházíme.
lem a Dášou Peckovou vzpomínáme
Aktuální obsazení Hradišťanu
dnes už jenom s nostalgií, protože dva
Jiří Pavlica – umělecký vedoucí, housle, zpěv
Zúčastní se koncertu v Líšni všichni sóčlenové této skupiny už nejsou mezi námi
Alice Holubová – zpěv
listé? Tedy kromě Vás také Alice Holu– nejdříve zemřel v roce 2020 Dušan VanDavid Burda – klarinet, flétny, zpěv
bová a David Burda?
čura a v loňském roce pak Jiří Cerha. O to
Milan Malina – cimbál, zpěv
Ano, Hradišťan hraje ve stabilním obsazevíc jsem rád, že je tento dokument doby
Roman Gill – kvinton, zpěv
ní, u nás systém záskoků není ani možný,
zachován na CD.
Milan Gablas – kontrabas, zpěv
to už by byla jiná kapela. A také repertoár
Josef Fojta – klávesy, perkuse, zpěv
je tak specifický a léty nastřádaný, že by
V Líšni vystoupíte téměř na den přesně
se jej nikdo na záskok nenaučil.
Po dvou letech covidu se jistě na vystupování těšíte. Jak jste
pandemii vůbec přečkali a čemu jste se věnovali? A jak fungujete dnes?
Každý z členů souboru přečkal to období nějak jinak, podle svých
možností. Ale především bylo nutné se k situaci postavit čelem –
snažit se být zdravý a rámci možností pracovat. Já jsem připravoval nový repertoár pro Hradišťan a věnoval se také psaní skladeb

BŘEZEN 2022

po třech letech. Jak vzpomínáte na
svoje vystoupení na Dělňáku v roce 2019?
Můj vztah k Líšni je velmi osobní, určitě se o tom zmíním i v průběhu koncertu. A na minulé hraní v Líšni si dobře vzpomínám, bylo to
na můj svátek 24. dubna a bylo zde milé a vřelé publikum. Budeme
se snažit, aby tomu tak bylo i letos.
l Tomáš Hložánek
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KALENDÁŘ / KULTURA

KAM V LÍŠNI
1. 3.–31. 3.
		
		

8. 3.

14.00
		

12. 3.

14.30
		

16. 3.

18.00
		
		
		

19. 3.

8.00–13.00
		

24. 3.

18.00
		
		
		

25. 3.

18.00
		
		
		

SPOLEČENSKÉ AKCE – SPORT – OSTATNÍ
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TVOŘÍ CELÁ RODINA

Pozvánka na výstavu malé galerie LíPa v prostorách pasáže budovy líšeňské radnice Jírova 2, Brno-Líšeň.
Repríza výstavy obrázků. Pořádá KC Líšeň.

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ SK LÍŠEŇ – VYŠKOV

Druhá fotbalová liga.

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ SK LÍŠEŇ – VLAŠIM

Druhá fotbalová liga.

PO ZEMI DO BANGLADÉŠE

Výstava fotografií, představení knihy a beseda s cestovatelkou, fotografkou a autorkou knihy
Majdou Slámovou. Vernisáž za hudebního doprovodu proběhne 16. 3. od 18.00 hod.
Dělňák Líšeň, Klajdovská 28. Vstup zdarma. Více na www.kclisen.cz. Pořádá KC Líšeň.

FARMÁŘSKÉ TRHY

Ulice Jírova.

KLASICKÁ HUDBA NA ZÁMKU

Studenti hudební fakulty JAMU a Kulturní centrum Líšeň vás zvou na 6. koncert z cyklu Klasická hudba
na zámku. Vystoupí posluchači Katedry dechových nástrojů – žesťové nástroje.
Obřadní síň zámku Belcredi, Pohankova ulice. Vstupné na místě 60/120 Kč. Pořádá KC Líšeň.

VEČER S CIMBÁLOVOU MUZIKOU LÍŠŇÁCI

Přijďte si zatancovat, poslechnout i zazpívat oblíbené i méně známé lidové písně.
Tentokrát večer doplníme o rozšířený výběr vína z Moravského Žižkova.
Dělňák Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné na místě 100 Kč. Pořádá KC Líšeň.

26. 3.

16.00–18.00 JARNÍ SALESKOVÁ BURZA
		
Salesko, Kotlanova 13. Více info na webu.

26. 3.

15.00
		

FOTBALOVÉ UTKÁNÍ SK LÍŠEŇ – TŘINEC

Druhá fotbalová liga.

Líšeňské farmářské trhy v roce 2022
19. března • 16. dubna • 21. května • 18. června • 16. července • 13. srpna • 17. září • 15. října • 12. listopadu • 10. prosince
Místo: ulice Jírova. Doba prodeje: 8.00–13.00 hod, v prosinci 8.00–16.00 hod.

Obrázky tvůrčí rodiny
V polovině října oživily okna a interíér Kolanky obrázky Michala, Aničky a Eriky Musilových pod názvem Tvoří celá rodina
a byly tam k vidění až do poloviny února. Od 1. března je můžete vidět i v pasáži radnice MČ Brno-Líšeň na Jírově 2, konkrétně
v malé galerii Lípa.
Kreslení dnes devítiletého Michala začalo již ve školce Poláčkova,
kdy u něho pan učitel Vladimír Ben Beneš objevil výtvarné nadání
a doporučil rodičům svěřit Michala odborníkům. Mimochodem
jeho první obrázek ze školky, který byl vystaven na nástěnce v šatnách, s názvem Ohňostroj na Broučkiádě, tomu moc na první pohled neodpovídal. Černé čáry malého umělce se velmi lišily od
barevných obrázků dalších dětí.
Na ZUŠ Antonína Doležala v Brně na
Trnkově ulici se Michala ujala paní učitelka Kateřina Dokoupilová. Míša k ní
chodí velmi rád. Jako všechny děti i Michala v ZUŠ zastavil Covid. Maminka Erika však nepřipustila zahálení a začalo se
tvořit doma. Děti dostávaly od paní učitelky spoustu zadání a nápadů. Někdy je
Michal využil, někdy si maloval, co sám
chtěl a na co měl náladu.
8

V domácím prostředí se výtvarničením nechala inspirovat i starší sestra Anička. Ta je nadaná především hudebně. Už devět let hraje
na housle a zpívá. Stala se členkou symfonického orchestru ZUŠ města Brna s názvem Mladí brněnští symfonikové. Ukázalo se, že má také výtvarný talent. Na výstavě uvidíte
několik jejích výtvorů.
Samotná maminka Erika se nikdy malování nevěnovala, ale moc ji
to lákalo. Sama o tom říká: „Moje kamarádka, kterou mi mimochodem osud zavál do života přes jógu, mě vzala do ateliéru její kamarádky, abychom si vytvořily vlastní mandalu. Moc mě to zaujalo.
A pochopila jsem, že pokud mi zkušený člověk poradí, jak na kterou techniku, tak se začnou dít věci. Považuji to pro sebe za velkou
výzvu a mám v plánu dál pokračovat a zkoušet nové techniky.“
Michal doma maluje tužkou, tuší, akrylem a anilinkami. Společně
s maminkou zkoušeli také techniku suchého pastelu v ateliéru
Artesvět. Tam se chtějí nyní naučit techniku akrylového lití.
˝w
Od 1. do 31. března můžete výstavu Tvoří celá rodina vidět i v pasáži radnice MČ Brno-Líšeň na Jírově 2, konkrétně v malé galerii Lípa.
Jste srdečně zváni.
l Ing. Eva Svobodová, radní MČ Brno- Líšeň
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ZŠ Horníkova

ZŠ novolíšeňská

Okem žáka ZŠ Horníkova

Čtení z knížek

Naše třída
V naší třídě máme třídní paní učitelku, která je ta nejlepší, jakou
jsme mohli dostat. Vím, že nejsem jediná, kdo si to myslí. Jsme s ní
maximálně spokojeni a máme ji moc rádi. Paní učitelka totiž umí
ocenit jakoukoliv snahu a ze všech učitelů je s ní nejlepší domluva.
Umí si s námi dělat srandu a třídnické hodiny jsou plné humoru.
Storky paní učitelky ze života jsou nejlepší. Kolektiv ve třídách je
všude jiný, proto budu mluvit čistě za naši třídu. Udržujeme mezi
sebou vztahy přátelské. Občas mezi námi nějaké spory jsou, ale
většinou jako třída táhneme za jeden provaz. Do školy se hned
chodí lépe s myšlenkou, že se nejen něco naučím, ale že i zažiju
mnoho srandy. Vztahy mezi sedmými třídami jsou celkově velmi
dobré, kolektiv tu je moc fajn a ráda zde trávím čas s ostatními.
l Klára Simerská, 7. V

Naše speciální pedagožka se nevěnuje pouze nápravám, když něco nejde tak, jak by mělo. Moc ráda chodí také na návštěvu za dětmi do tříd. Aby nešla s prázdnou, přinese často zajímavou knížku,
o které si s dětmi povídají a přečtou z ní společně úryvek. Po čtení
následuje aktivita spojená s dějem v knížce. Někdy je to kreslení
dojmů libovolnou metodou, modelování postaviček, jindy zase relaxace s tibetskou zvonkohrou koshi, s většími dětmi pak třeba
šifrování z čítanek. Tyto speciální hodiny v dětech rozvíjí čtenářskou gramotnost a významně je motivují ke čtení.

Pozdrav z LVK 1. i 2. stupeň

Úspěšně jsme dorazili z lyžáků v Jeseníkách a pod Kraličákem. Lyžování i snowbordování bylo skvělé, sníh i počasí naprostá bomba!
Fotky i video na našem webu. SKOL

První vysvědčení on-line?

Fandíme olympionikům a zkoušíme zimní sporty
na Olympijském festivalu v areálu Zbrojovky

Nabídka sportovních disciplín, které si děti mohly vyzkoušet, byla
opravdu pestrá: jízda na bobech, na běžkách, skok na lyžích, biatlon, hokej a mnohé další. Všichni jsme si to užili, včetně paní učitelek. Paráda :o)
l Žáci 1. stupně

Tak je tu opět pololetí a s ním i první vysvědčení pro naše prvňáčky.
Ale ne každý si ho může převzít přímo od své paní učitelky. I v naší
třídě 1. B bylo pár děti v karanténě, a protože toto první vysvědčení
se jen tak opakovat nedá, předávali jsem ho i ON-LINE. No, a když
už máme děti, které na nás koukají z obrazovky, pozvali jsme k tomu i všechny rodiče. Kouzelný klobouk nám o každém z dětí něco
prozradil a popřál nám hodně sil do další práce. Takže i když jsme
ve třídě nebyli všichni, bylo nás tu opravdu hodně. Tak hurá do
nového pololetí a poznávání nového a doufejme, že více spolu
a méně s počítačem.
l Mgr. Vilma Dyková

Valentýnská pošta

Žákovský parlament si připravil tradiční akci Valentýnská pošta.
Každý z nás mohl udělat někomu radost a napsat spolužákovi nebo
paní učitelce třeba jen pár hezkých slov. Žáci poté roznesli psaníčka
všem adresátům. A že to byla fuška, protože přáníček se sešla
opravdu velká hromada. To, že se cíl podařilo splnit, prozradily
úsměvy na tvářích obdarovaných, který občas doplnila i slza dojetí.
l Žáci parlamentu
BŘEZEN 2022
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ZŠ masarova
Booktubeři

Žáci 4. a 5. ročníku se odvážili realizovat čtenářský deník novým,
akčním a atraktivním způsobem. Zapojili se do projektu, který dává dětem možnost využít nové technologie, doporučit knihu
ostatním, populárním způsobem propagovat četbu, inspirovat
mladší spolužáky, pobavit se a ostatním ukázat svůj potenciál. Děti natočily „booktuberská“ videa, ve kterých originálním a vtipným
způsobem představily svoji knihu, uvedly důvody, proč si tuto knihu přečíst, komu by ji doporučily a kdo v ní vystupuje. Samozřejmostí bylo uvedení autora, ilustrátora i nakladatelství. Cíl projektu
byl naplněn v mnoha směrech. Děti předvedly, jak kreativně dokáží i mladší žáci zapojit nové technologie do výuky. Čtení bylo propagováno způsobem, který je pro dnešní děti atraktivní. Mladší
spolužáci dostali konkrétní tipy na zajímavé knihy a nadchli se pro
vlastní tvorbu videí. V neposlední řadě vznikl prostor pro mluvený
projev, který byl v době distanční výuky minimální.
l Mgr. Kateřina Krbková Trnková

Fakescape: Unikneš dezinformacím?

Studenti z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity představili v sedmých, osmých i devátých třídách jedinečnou únikovou
online hru Fakescape. Na úvod si žáci vyslechli profesora Vševěda,
který je vtáhl do děje. Aby žáci unikli před virem a zachránili tak
společnost, museli si poradit s úkoly zabývající se dezinformacemi.
Žáci bojovali na příklad s porozuměním textu, rozpoznáváním
upravených fotek nebo zavádějícími titulky zpráv. Na první týmy
čekala drobná odměna.
l Mgr. Vladěna Zezulová

ZŠ Holzova
Blíží se zápis…!

Blíží se jaro, noví prvňáčci už dávno zjistili, že škola není až takový
strašák a už se připravuje zápis do prvních tříd pro školní rok
2022/2023. Po dvou letech, kdy se řešil zápis bez přítomnosti dětí,
letos plánujeme návrat k tradičnímu průběhu, který je pro děti
slavnostnější a mohou absolvovat další z životních milníků.
Zápis se bude konat v pátek 8. dubna od 13.00 do 18.00 hodin
a v sobotu od 9.00 do 12.00 hodin v budově na Pohankově 5.
I když je září zatím daleko, ve školách se už přemýšlí, kolik prvních
tříd se bude otvírat a kolik dětí v každé z nich bude. Už spoustu let
prosazujeme stav, pokud to situace dovolí, aby ve třídách byly málopočetné kolektivy, protože se tak vytváří „nenápadný“ přechod
z mateřské školy do školních let. Jsme už známí příjemným, takřka
rodinným, prostředím na Pohankově – školní budově pouze pro
děti od první do třetí třídy (další ročníky jsou na Holzově), kde tráví
čas nejen vyučováním, ale i případným využitím školní družiny,
která poskytuje zajímavou činnost s provozní dobou od šesti do
sedmnácti hodin. V prostorách našich tělocvičen a našeho bazénu
působí některé sportovní oddíly, do jejichž činnosti se mohou děti
v průběhu let zapojit (moderní gymnastika, judo, plavání), přímo
na Pohankově je možnost navštěvovat některé z odděleních ZUŠ
Trnkova (tím odpadá někdy složité cestování do kroužků v jiné části města). Není nutné zde vypisovat a vychvalovat vše, čím se vaše
děti mohou u nás zabavit. Vždyť se k nám do Základní školy a budovy na Pohankově ulici v Brně-Líšni přijďte sami podívat ve čtvrtek 3. března od 16.00 do 19.00 hodin.

Stalo se
Oslava s Donem Boskem

Don Bosko, italský kněz, pracoval s opuštěnou mládeží. Své spolupracovníky pojmenoval Salesiány. Ti v Líšni působí 30 let a zasloužili se o vybudování Saleska. Tradičně slavíme Dona Boska poslední lednový den. Letos jsme oslavu spojili s pololetním vysvědčením
a ve čtvrtek 3. února se mohli zájemci prohánět po ledové ploše
u Saleska. Kdo se prokázal vysvědčením, bruslil zdarma. Od 14.00
do 15.30 byly na ledě připraveny atrakce a soutěže, třeba střelba na
branku, házení do panáka, překážkový slalom. V další části kluziště
probíhaly společné hry na ledě. Na deseti stanovištích na děti čekaly otázky ze života Dona Boska. Kdo odpověděl, dostal malou
(pokračování na str. 11)

Přijďte se podívat, zeptat se na vše, co vás zajímá, a přesvědčit se,
že pro vaše děti uděláme vše, co bude v našich silách. Přijďte, těšíme se na Vás!
l Mgr. M. Nečas, ZŠ Holzova
10
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odměnu. Kolem Saleska byla možnost si projít Cestu s Donem
Boskem a za správné odpovědi si každý odnesl drobnou odměnu.
l Renata Lorencová

Hvězda nad supermarketem

Jedinečnou příležitost prožít vánoční vystoupení na konci ledna
měli děti a jejich rodiče z dramatického kroužku v Salesku. V uplynulém pololetí holky a kluci z „dramaťáku“ pečlivě nacvičovali vánoční hru, kterou měli předvést o Vánocích. Děti se velmi těšily, ale
kovidová situace kolem svátků nám zamíchala s termíny tak, že
vystoupení se mohlo uskutečnit až poslední lednový den. Přes
všechna možná úskalí se děti svých rolí zhostily výborně. Velká pochvala jim patří i za to, že dovedly rychle naskočit do alternujících
rolí svých kamarádů, kteří nemohli kvůli karanténám přijít. Děkujeme všem účinkujícím i hostům za příjemnou atmosféru a těšíme
se na další akce.
l rl

Valentýn na ledě

Svátek svatého Valentýna jsme 11. února oslavili na ledě v bloku od
14.00 do 15.30, s bruslením zdarma. Skrze různé tematické hry
a soutěže si děti kromě skvělých zážitků odnesly i malé čokoládové
srdce, to symbolizuje podporu, kterou svatý Valentýn poskytoval
všem zamilovaným.

návštěvníků z důvodu pandemických opatření nemusely být
omezovány. Ve všední dny v dopoledních hodinách bruslení hojně
využily školy (MŠ, ZŠ, gymnázia), ve večerních hodinách a o víkendech i v dopoledních hodinách kluziště využily pronájmy hrou
amatérského hokeje nebo k rodinnému bruslení. Po dobré zkušenosti z prosince a ledna, tak i v únoru pokračovala nabídka Školy
bruslení pro děti do 7 let, kterou jsme uskutečnili ve spolupráci
s HC Warriors Brno a MČ Brno-Líšeň.
Děkujeme MČ Brno-Líšeň za podporu při zajištění správného chodu mrazícího zařízení, které od opravy na začátku sezony funguje
bez poruch. Děkujeme návštěvníkům za trpělivost, když přišli na
bruslení a z důvodu většího počtu lidí museli chvíli čekat ve frontě.
Salesko zajišťuje tři měsíce celodenní provoz kluziště s čtrnácti
dobrovolníky a zaměstnanci (pokladna, půjčovna, příprava ledové
plochy, úhrady energií). Za veškerou námahu je nám největší odměnou vidět spokojené bruslaře. Věříme, že jste si bruslení na kluzišti pěkně užili.
l Petr Matula SDB, ředitel Saleska

Chystáme pro vás
Kluziště Salesko

V letošní šesté sezoně, kterou jsme začali 3. prosince jsme bez přerušení pokračovali i v lednu a únoru. Jsme rádi, že tentokrát počty

Chystáme pro vás spousty aktivit, ale jejich uskutečnění závisí na
situaci rozvolnění opatření spojených s pandemií coronaviru. Rozběhlo se přihlašování na letní tábory a věříme, že se všechny uskuteční. Více informací najdete na našem webu.

Zápisy do prvních tříd základních škol
ZŠ Holzova

ZŠ Masarova

Dny otevřených dveří: 3. března, 16.00–19.00
Důležité informace a kontakty:
www.zsholzova.cz,
Martin Nečas, zástupce ředitele pro 1. stupeň ZŠ,
martin.necas@zsholzova, 544 210 097

Dny otevřených dveří: 4.–7. dubna, 8.00–15.00
Den předškoláků: 23. března, 15.30–18.00
Důležité informace a kontakty:
www.zsmasarova.cz, zsmasarova@zsmasarova.cz
544 231 200, 731 495 163

ZŠ Horníkova

ZŠ Novolíšeňská

Dny otevřených dveří: 30. března, 9.00, 10.00
5. dubna, 15.00, 6. dubna 9.00 a 10.00
Důležité informace a kontakty:
www.zshornikova.cz, www.zshornikova.cz/predskolaci.htm
Mgr. Alena Fialová, zástupkyně ředitele pro 1. stupeň ZŠ,
afialova@zshornikova.cz, 725 430 377

Dny otevřených dveří: 4.–7. dubna, dopoledne
Důležité informace a kontakty:
www.zsnovolisenska.cz, iveta.dykova@zsnovolisenska.cz
515 919 715, 725 171 835

Termíny zápisu (v budově na Pohankově ulici):
pátek 8. dubna 13.00–18.00
sobota 9. dubna 9.00–12.00

Termíny zápisu:
pátek 8. dubna 13.30–17.30
sobota 9. dubna 9.00–11.30

BŘEZEN 2022

Termíny zápisu:
pátek 8. dubna 14.00–18.00
sobota 9. dubna 9.00–12.00

Termíny zápisu:
pátek 8. dubna 13.00–18.00
sobota 9. dubna 9.00–12.00
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SPOLKY

Řemeslný kroužek pro školáky v Divočině
Ty tam jsou doby, kdy kluci a holky kutili s tátou nebo dědou,
opravovali nebo vylepšovali věci běžné denní potřeby nebo kutili jen tak pro radost. Dnešní doba nahrává spíše rychlým nákupům, než tvoření. Už nejsme tím národem kutilů jak jsme
bývávali, technická výchova se pomalu vytratila ze škol a děti
tak nemají možnost seznámit se základními technikami obrábění dřeva a kovu.

veškerých aktivit zahrnout. Společné zážitky jsou tím nejcennějším. Kdo z nás by se neusmál při vzpomínce na to, jak s maminkou
pekl koláče nebo s dědou něco kutil v jeho dílně,“ uzavírá Alena
Kuklová.
l Klára Pavlíková

I z výše uvedených důvodů běží už druhým rokem řemeslný kroužek Dřevák pro děti školního věku v areálu LMŠ Divočina. „O kroužek si vlastně řekli sami rodiče dětí, které dříve navštěvovaly školku. Ve školce byly děti zvyklé používat pilku, pilníky, zatloukat
hřebíky, šroubovat ručně i aku vrtačkou, tak chtěly tyto dovednosti dále rozvinout,“ vysvětluje Alena Kuklová, koordinátorka spolku.
Kroužek tuto příležitost dětem nabízí. Po každé dvojhodinové lekacitradiční
úklid
Líšně
si tak kluci
a holky
odnášejí např. kuchyňské prkýnko, stojan na
tužky, bedýnku na nářadí nebo dřevěnou repliku pušky. A jak vidí
manuální zručnost dnešní mládeže lektor kroužku Daniel Jahn?
„Děcka jsou šikovná, jen jim chybí trpělivost, která je při práci se
dřevem potřeba. I té se ale dá naučit“.

u na Kostelíčku v trochu jiné podobě, než tomu bylo
Nezbývá
než věřit,
pověstná
vynalézavost českých kutilů zůstana Velký pátek
jsme rozvěsili
nažestromy
v okolí
ne ijsme
nadále
zachována
že rčení o zlatých českých ručičkách nevé cesty. Letos
se rozhodli
tytoavarianty
pozbyde nic na svém lesku. Pokud sami rádi kutíte, přizvěte k to2 (od Popeleční středy do Slavnosti Zmrtvýchvstání
mu i vaše děti. „Pro dítě je rodič velkým vzorem. A i když nás
stu s texty pro děti i dospělé. Na 15. dubna 2022 tj. na
dospělé děti někdy trochu zdržují od práce, je mnohem lepší je do
uteční průvod s křížem doprovázen texty křížové cesty.

Ukliďme Líšeň

čas, kdy se příroda probouzí ze zimního spánku a vydává
ho spánku aNastává
vydává nejen
své krásné poklady, které
nejen své krásné poklady, které jsou líbezné oku i duši, ale i poklam odhazují někteří občané. Proto se na začátku dubna
dy, které sem odhazují někteří občané. Proto se na začátku dubna
u jsme společně
s líšeňskými Orly a Kamzíky pro Vás
uskuteční tradiční akce Ukliďme Líšeň, kterou jsme společně s líubna 2022. Sraz
pro účastníky
je v 8.30pro
před
šeňskými
Orly a Kamzíky
Váslíšeňskou
připravili.
teriál, drobné občerstvení a instrukce. Poté se
zet. Přijďte nám
uklidit Líšeň!
Přihlašujte
se 2022. Sraz pro účastníky
Úklidpomoci
bude probíhat
v sobotu
2. dubna
aloupka.ch@email.cz.
je v 8.30 před líšeňskou radnicí, kde účastníci dostanou úklidový materiál, drobné občerstvení a instrukce. Poté se přesunou
na určené lokality, kde budou uklízet. Přijďte nám pomoci uklidit Líšeň! Přihlašujte se nejpozději do 20. března 2022 na
Michal Chaloupka
e-mail: chaloupka.ch@email.cz.
organizátor akcí
l Michal Chaloupka, organizátor akcí

Tradiční čištění Říčky
v Mariánském údolí
V sobotu 9. dubna 2022 pořádá Tábornický klub Sokoli Brno
z České tábornické unie ve spolupráci s městskou částí Brno-Líšeň a Povodím Moravy již 20. ročník tradiční akce Jarní čištění Říčky v Mariánském údolí. Sraz je v sobotu 9. 4. v 9.00 hod.
na konečné zastávce autobusu č. 55 v Mariánském údolí.
Naším cílem je vyčistit oba břehy i Říčku samotnou od točny autobusu až po hráz rybníka u Kadlecova mlýna. To, zda se nám to podaří, záleží také na tom, jestli přijde dostatek nadšenců, kteří by
chtěli sobotní dopoledne strávit touto smysluplnou prací. Nezapomeňte si vzít pevnou obuv a pracovní rukavice. Pytle na odpadky
a odvoz odpadu nákladním autem zajišťují organizátoři akce. Pro
každého účastníka bude zajištěno drobné občerstvení.
Těšíme se na všechny občany městské části Brno-Líšeň, kteří se
chtějí společně setkat a trochu pomoci přírodě k jarnímu probuzení.
l Marie Vaňková

Křížová cesta
V minulém roce jsme připravili Křížovou cestu na Kostelíčku v trochu jiné podobě, než tomu bylo doposud. Místo tradičního průvodu s křížem na Velký pátek jsme rozvěsili na stromy v okolí Kostelíčku jednotlivá zastavení s textem křížové cesty. Letos jsme se
rozhodli tyto varianty zkombinovat.
Od 2. března do 17. dubna 2022 (od Popeleční středy do Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně) najdete v okolí Kostelíčku křížovou cestu s texty pro děti i dospělé.
Na 15. dubna 2022, tj. na Velký pátek, v 10 hodin na Kostelíčku
se uskuteční průvod s křížem doprovázen texty křížové cesty.
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Nesmírně vesmírný optický internet pro Brňáky

539 01 01 01

www.netbox.cz

NABÍDKA PRÁCE
STŘÍBŘENÍ • CÍNOVÁNÍ ELOXOVÁNÍ
POKOVENÍ PLASTŮ •PRŮMYSLOVÁ CHEMIE
Jsme českou společností s historií od roku 1995. Mezi naše zákazníky patří firmy z elektrotechniky, automobilového, leteckého, stavebního či nábytkářského průmyslu a strojírenství.
Díky poloze provozoven na ulici Táborská a Radlas máte práci
ve výborné obslužnosti městské hromadné dopravy v Brně.
Máte-li vzdělání nebo praxi v chemickém oboru, nebo
hledáte práci ve výrobě, pak vám nabízíme volné pozice:

• TECHNOLOG/KA NEUTRO STANICE
• TECHNOLOG/KA
• OPERÁTOR/KA
• KONTROLA KVALITY
• VIZUÁLNÍ KONTROLA KVALITY
ZÁJEMCI O PRÁCI VOLEJTE NEBO PIŠTE:
personální oddělení
+420 739 266 142 • personal@lars.cz
Radlas 94/5 • 602 00 Brno
Více informací najdete i na www.LARS.cz

www. LARS.cz
Inzerci do Líšeňských novin přijímá:
Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Brno
tel.: 548 538 528, 603 588 964, e-mail: info@settronic.cz
PLOŠNÁ INZERCE: 42 Kč/cm2 + 21 % DPH
(šířka 8,80 cm nebo 18,00 cm, výška dle potřeby do 26,70 cm).
ŘÁDKOVÁ INZERCE: 125 Kč/řádek + 21 % DPH
(cca 60 znaků/1 řádek vč. mezer).

BŘEZEN 2022

tisk, grafické práce
Tiskárna SETTRONIC
Bubeníčkova 30, Brno
tel. 548 538 528, 603 588 964
info@settronic.cz

letáky
vizitky
brožury
časopisy
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 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 MALBY 21 Kč/m2, nátěry dveří 450 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn, střech,
fasád, ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, Živnostníci pro LÍŠEŇ.
606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!
 Koupíme byt 3+1 v Líšni. T: 601 321 660.
 STĚHOVÁNÍ SCHUPLER spol. s r. o. Nabízíme kompletní stěhovací
a vyklízecí služby a autodopravu. Garance předem dohodnuté ceny
zakázky! Informace na tel. č. 606 215 826. www.stehovani-schupler.cz.

 www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz
Klece pro chov křepelek. Doprava po celé ČR.

 Převedu záznamy z videokazet na ﬂešku nebo DVD, levně. T. 777 554 484.

 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru. www.vrbakuchyne.cz. Vrba 603 438 707.

 Pronajmu užitkovou zahradu v Líšni (800 m2). Telefonní kontakt:
733 517 151, 511 134 573.
 ZAHRADNICKÉ PRÁCE, KÁCENÍ A PROŘEZ STROMŮ, SEČENÍ
TRÁVY, PÉČE O ŽIVÉ PLOTY. Výroba a opravy pergol, oplocení,
kovových konstrukcí apod. Údržbářské, truhlářské a podlahářské
práce. www.uniserv.cz, tel.: 603 483 738, mail@calypsa.cz.
 Ženy a muže s OZP na pozice recepční, dozor v muzeu a ostraha. Tel.: 602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz.
 ELEKTRIKÁŘ – opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.
 Koupím menší 1+kk nebo 2+kk v Brně. Hotovost. Tel.: 606 023 600.
 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, KOUPELEN A TOPENÍ.
Poradenství, návrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551, mobil:
704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz.
 Koupím zahradu s chatou do 50 km od Brna. Tel.: 602.886.668.
 MONTÁŽE A OPRAVY SPOLEČNÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH TV
ANTÉN, SATELITŮ A TV ROZVODŮ, MĚŘENÍ TV, SAT SIGNÁLŮ,
DODÁVKY NA KLÍČ. Kučka-Menčik, Popelákova 21, Líšeň.
Tel. 602 536 866, 603 443 626, e-mail: frantisek.kucka@volny.cz.

P ro d e j n á p o j ù „U p a v o u k a“
Velký výběr alko a nealko nápojů. Stáčená vína,
značková a ročníková. Na objednávku sudové pivo
od 10 litrů. Zaveden prodej pivních speciálů
a Pivrncovy kosmetiky.
Trnkova 15, Stará Líšeň
tel.: 605 251 927 v otevírací době
Po–Pá 14–20 hod., So 9–12 a 14–20 hod.
Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.
Hledám šikovnou a spolehlivou sestøièku do oèní ordinace
na poliklinice Vinièní – Židenice.
Praxe v oboru vítána, není podmínkou. Možno i na 6 hodin dennì.
Nástup 7–8/2022. Kontakt: mudrocni@seznam.cz
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 REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRŮ NA KLÍČ.
Práce obkladačské, zednické, sádrokarton, instalatérské, malířské.
Spolehlivost, kvalita. Tel. 777 141 165, 773 518 654.
 OPRAVY TELEVIZORŮ, LCD monitorů, Hi-Fi věží a jiné domácí
elektroniky. Rychle, levně a kdykoliv. Ing. Miloslav Hánečka,
Herbenova 8, Stará Líšeň. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.
 Koupím BYT nebo RD v této lokalitě 1+KK–2+KK, 3+1-4+1 nebo
RD. PLATIM V HOTOVOSTI. Právní servis a vše vyřídím! Prosím
nabídněte  Volejte mob: 775 20 21 22.
 Čištění odpadů a kanalizací, revize potrubí kamerou. Inastalatérské práce, opravy i havárie. Mob: 728 688 391, www.rokodom.cz.
 SŠ stroj. a elektro Brno, Trnkova 113, Brno-Líšeň, příjme na
zkráceny pracovní úvazek RECEPČNÍ na Domov mládeže.
Jedná se o 12hodinový provoz. Vzdělání může být i bez maturity.
Vhodné i pro aktivní důchodce. Požadujeme dobrý zdravotní stav
a bezúhonnost. Nástup možný dle dohody. Info: Havlíčková A.,
tel. 777 990 780, e-mail: havlickova@sssebrno.cz.
 Koupím ovocný sad v Líšni nebo Brně a okolí. P. Vašek, tel. 773 255 435.
 Cykloservis, Zikova 34 (výměník), po–čt od 13 h. Tel.: 603 320 332.
 Stavební ﬁrma se sídlem v Brně-Líšni přijme stavební dělníky
do pracovního poměru. Podmínkou je řidičský průkaz skupiny B
a praxe v provádění vodovodů, kanalizací a vozovek. Tel. 602 711 184.

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU
Možnost rezervace e-receptu telefonicky nebo
pomocí formuláøe na webu a stále nabízíme
zdarma dovoz inkontinenèních pomùcek.

tel.:
544 210 118
mobil:
603 486 467
info@lekhornik.cz
otevírací doba:
Po–Čt 7–17.00, Pá 7–15

Hledáme farmaceutickou laborantku a magistru
do této lékárny.
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ
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Dívčí týmy SK Líšeň
SK Líšeň má velmi bohatou členskou základnu. Většinu těchto
členů tvoří mládež. A z čím dál větší části jsou to také dívky.
Každou sezonu do našeho klubu přijde několik úplně nových
nebo i zkušených hráček různého věku, které doplňují naše
týmy juniorek, žákyň i přípravek.
V minulém měsíci jsme představili ženy a změny, které se u nich
během podzimu udály,. Nyní se zaměříme na dívčí týmy. Juniorky
hrají druhou nejvyšší soutěž, starší a mladší žákyně hrají 1. ligu Morava (nejvyšší možná soutěž).
Juniorky jsou kategorií, ve které působí hráčky ve věku 15 až 18 let.
Naše juniorky jsou spolu již několik sezon a stejně tak neměnný je
i jejich realizační tým, který vede jako hlavní trenér Michal Lukáč.
Juniorky spolu trénují a hrají již několik sezon v téměř neměnné sestavě, jak se tato souhra projevuje na hřišti? Jsi s hrou
a výsledky týmu po podzimu spokojený?
S holkami z juniorky už jsme spolu nepřetržitě od roku 2014. Dokonale se poznáme navzájem a víme, co od sebe čekat jak na hřišti,
tak v kabině. Jsme na sebe zvyklí a osobně si myslím, že se ta tolerance a vzájemný respekt přenáší i na fotbalový trávník. Holky se
mohou spolehnout jedna na druhou, perfektně se doplňují a zaskočí za sebe, když je potřeba. Podzimní část sezony nám vyšla
slušně. Dokážeme již konkurovat holkám ze Sigmy a z Baníku, a to
i přesto, že máme nejmladší tým v soutěži. Kladné skóre i pěkný,
koukatelný fotbal, dělá radost nám, holkám a snad i rodičům
a ostatním divákům.
U žákyň však už ke změnám tuto sezonu došlo. Od srpnového soustředění došlo k rozdělení, resp. posílení realizačního týmu. Starší
žákyně zůstaly i nadále pod trenérem Jaroslavem Pokorným,
avšak mladších žákyň se ujala nově trenérka Eliška Houšťová se
svým realizačním týmem. Stejně tak se rozrostla také hráčská zá-

kladna – nové hráčky přibyly hlavně u mladších žákyň, ale
své posily zaznamenaly i ty starší.
Jak hodnotíš podzim starších žákyň? A na co se zaměříte v zimní přípravě?
I když budeš se svým týmem na prvním místě, trenér bude vždy
nespokojený, bude hledat nedostatky, které chce ještě zlepšit,
zdokonalit. A děvčata se zlepšovat chtějí, to je pozitivní při naší práci. A na co se zaměříme v zimní přípravě? Děvčata nehrají fotbal od
svých 5 let, tak jako kluci, takže zaměření je téměř na celou učebnici kopané. Neustále se snažíme tým doplňovat, jak o úplné nováčky, tak i o hráčky hrající v týmech z okolí Líšně a připravit je tak,
aby obstály v jarních odvetách.
Posledními dvěma týmy naší ženské fotbalové rodiny jsou týmy
mladší a starší přípravky. Starší přípravka nově trénuje spolu
s mladšími žákyněmi pod trenérkou Eliškou Houšťovou, mladší
přípravku vede již druhou sezonu jako hlavní trenérka Martina
Šperková.
Máš aktuálně na starost v Líšni dva týmy – mladší žákyně
a starší přípravku. Jak se ti s těmito kategoriemi pracuje?
Obě kategorie trénují dohromady a celý náš trenérský tým se snaží holkám na trénincích i zápasech předávat maximum, aby se
hráčky mohly neustále posouvat a zlepšovat. Zavedli jsme si nějaká týmová pravidla a po prvním společném podzimu musím říct,
že jsem velmi mile překvapena přístupem i nasazením všech,
včetně rodičů. I přes zimní přípravu pokračujeme v trénincích 3×
týdně, jeli jsme v únoru na soustředění, domluvila jsem holkám na
některé tréninky přímo kondičního trenéra a fyzioterapeuta, aby
měly holky co nejlepší péči. Věříme, že jdeme správným směrem
– holky chodí na tréninky rády a dělají pokroky, což je pro nás
všechny zároveň i největší odměna a motivace.
l Eliška Houšťová

Mladší žákyně 7. 11. 2021
BŘEZEN 2022
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SK Líšeň jde do odvet s novým útokem
V pátek 4. března se v Ústí nad Labem zvedne opona jarní části Fotbalové národní ligy. V prvním utkání jarních kol nastoupí
domácí celek proti SK Líšeň. Během zimní přestávky došlo
v obou klubech ke změnám. Bavme se o těch líšeňských. Podle
dohody vedení klubu s hráči odešli do prvoligových klubů fotbalisté základní sestavy Jakub Kučera a Jan Silný. První našel
místo v FC Hradec Králové, druhý v FK Jablonec.
Po jejich odchodech leželo na bedrech funkcionářů vyřešení otázky ofenzívy, neboť kromě Silného se vedení klubu dohodlo o ukončení hostování se Šimonem Chwaszczem, vracejícího se do Zlína.
Je jasné, že se nyní dostane více prostoru pro Martina Zikla, který
byl na podzim trochu ve stínu kanonýra Silného. Brněnský rodák
má čich na branky, což dokazoval v našem premiérovém ročníku
ve druhé nejvyšší soutěži, kdy vstřelil sedm gólů. V minulém ročníku nedostával tolik příležitosti. Během svých působení v Prostějově a Líšni vsítil v každém mužstvu po dvou brankách. Nyní se mu
otevírá možnost větší prezentace. K Ziklovu prosazení by měl přispět i další příchod do útočné řady.
Ze Zlína přichází Martins Daniel Toutou Mpondo. Útočník s francouzským občanstvím přišel do České republiky před třemi lety
do Táborska. Poté se objevil v prvoligových mužstvech Teplic a Zlína. V nejvyšší soutěži odehrál devět zápasů. Jeho příchod do mužstva má řadu výhod. Za tři roky působení v českém fotbalu se naučil řeč. Může komunikovat s hráči i trenérem na hřišti i v kabině.
Toutou se Ziklem mohou vytvořit údernou útočnou dvojici, která
by měla zacelit neúčast Silného. Což je pro mužstvo, obhajující stříbrnou příčku z minulého ročníku, slibné. Dalšími novými hráči
mužstva se stali Jakub Černín, jenž přestoupil ze Zbrojovky, a David Machalík ze Slovácka. Z hostování ve Vyškově se vrátil David
Krška, z Blanska Václav Minařík.
l Miloslav Vlašic, tiskový mluvčí

Novou líšeňskou posilou se stal útočník Martins Daniel Toutou
Mpondo (v červeném dresu). Foto: Martina Šperková

Březen s fotbalem
Druholigové fotbalisty Líšně můžete v březnu povzbudit na
domácí půdě v zápasech s Vyškovem (8. 3., 14.00), Vlašimí
(12. 3., 14.30) a Třincem (26. 3., 15.00). Daleko nemusíte cestovat
za Líšní v neděli 20. března, kdy na hřišti v Králově Poli nastoupí Líšeň před televizními kamerami proti Zbrojovce. Mladé naděje z B týmu v Jihomoravském přeboru můžete vidět v Líšni
při utkání s vedoucími Bohunicemi (20. 3.; 11.00).

železný muž tomáš chaloupka
Rozhovor s líšeňským amatérským triatlonistou Tomášem
Chaloupkou, který v loňském roce reprezentoval jednotu Orel
Líšeň hned ve dvou závodech triatlonu neboli „železného muže“ a to v červnu na Moraviamanu v Otrokovicích a o tři měsíce
později na mezinárodním závodě v rakouském Klagenfurtu.
Jen pro neznalé, závod se skládá ze tří disciplín: plavání 3,8 km
– kolo 180 km – běh 42,2 km (časový limit je 17 hodin).
Proč jste si vybral tento náročný sport?
Vždy jsem měl rád cyklistiku a plavání. Asi ve 20 letech jsem viděl
ironmanský závod, který mě inspiroval. Tak jsem ke kolu a plavání
přidal i běh.
Jak je to s tréninkem?
Tréninku je nutno dát hodně času. Je to asi tak 2 hodiny denně, to
je minimum. Je dost náročné vše skloubit s prací, rodinou a sportem. Díky rodinné podpoře jsem si mohl splnit jeden ze svých velkých sportovních snů.
V loňském roce se vám podařilo zúčastnit se dvou velkých závodů na ironmanských tratích v Otrokovicích a Klagenfurtu.
Jak se to dá zvládnout?
Triatlon a zvláště ironmanské tratě jsou v naprosté většině nejen
o tréninku, ale hlavně o stavu mysli. Prostě hlava musí tělu říct, že
to dá a tělo to opravdu zvládne.
Co vás na světovém poháru v Rakousku nejvíce oslovilo?
Atmosféra, která celý dlouhý závod provázela. Tamní lidé byli

a vždy jsou hrdí na to, že
takový závod probíhá
v jejich městě, městečku či vesnici. Lidé po celých 17 hodin podporují
všechny závodníky. Je
to obrovský rozdíl mezi
závodem v Otrokovicích. Pořadatelé závodu
v Otrokovicích vynakládají obrovské úsilí pro
závod, ale občas se najdou někteří „záškodníci“, kteří závod naruší
rozházením připínáčků po trati. Naštěstí je většina lidí rozumných
a i zde je podpora a uznání výkonů, které se tady dosahují.
Co byste poradil začínajícím triatlonistům?
Především je důležitá radost z pohybu na čerstvém vzduchu
a trpělivost.
Máte ještě nějaké nesplněné sportovní cíle?
Nesplněných sportovních snů je ještě dost: 1.000 mil na kole
a 70 km na běžkách (Jesenická 70).
Díky za rozhovor.
Ptala se Petra Švehlová.
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