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ZDARMA
Velká Líšeň!?

Líšeň obklopí zelená hradba

Nov˝ ˙zemnÌ pl·n p¯edurËÌ na dalöÌ desetiletÌ rozvoj LÌönÏ
a stanovÌ podmÌnky, za kter˝ch se m˘ûe uskuteËnit. ⁄zemnÌ
pl·n slouûÌ jako z·kladnÌ podklad pro umisùov·nÌ staveb a p¯i vyd·v·nÌ ˙zemnÌch rozhodnutÌ. NenÌ tedy moûnÈ povolit stavbu,
kter· nenÌ v souladu s ˙zemnÌm pl·nem. Po jeho p¯ijetÌ jsou pozdÏjöÌ ˙pravy a zmÏny obtÌûnÏ prosaditelnÈ, proto je t¯eba d˘kladnÏ
zv·ûit a provÏ¯it zp˘sob vyuûitÌ ˙zemÌ LÌönÏ. Po schv·lenÌ nenÌ
tedy moûnÈ, bez d˘sledk˘ pro navrhovatele, mÏnit charakter vyuûitÌ ˙zemÌ.
Nov˝ pl·n ve srovn·nÌ se souËasn˝m obsahuje novinky, a sice
v˝ökovou regulaci staveb a typ z·stavby, kterÈ by mÏly zajistit,
aby novÏ vznikajÌcÌ stavby nenaruöovaly svojÌ v˝ökou okolnÌ z·stavbu a p¯irozen˝ krajinn˝ reliÈf Ëi v˝znamnÈ dominanty historick˝ch budov.
⁄zemnÌ pl·n vöak nem· za ˙kol zakonzervovat jednotlivÈ
lokality, ale posoudit rozvojov˝ potenci·l oblasti a stanovit charakter vyuûitÌ. Nelze vöak pominout dopad na st·vajÌcÌ z·stavbu
a vyuûitÌ pozemk˘. P¯i posuzov·nÌ navrhovan˝ch zmÏn je t¯eba
pracovat s cel˝m ˙zemÌm, nikoliv jen s jednotliv˝mi lokalitami
oddÏlenÏ, protoûe zp˘sob navrhovanÈho vyuûitÌ navz·jem ˙zce
souvisÌ. Existuje zcela z¯ejm· souvislost mezi obnovenÌm tramvajovÈho spojenÌ Str·nsk· sk·la ñ LÌöeÚ a v˝stavbou v ˙zemÌ od ulice Holzovy smÏrem k PodolÌ. Nebude-li realizov·na v˝stavba
na HolzovÏ, nebude re·lnÈ obnovenÌ tramvajovÈho spojenÌ. NesmÌme takÈ opomÌjet, ûe LÌöeÚ je souË·stÌ Brna, a proto je t¯eba
posuzovat navrhovanÈ zmÏny v r·mci celÈho mÏsta.
S vÏdomÌm, jak z·sadnÌ v˝znam m· p¯ijetÌ novÈho ˙zemnÌho
pl·nu, jsme na lÌöeÚskÈ radnici uspo¯·dali dne 18. 1. 2011 ve¯ejnou debatu, abychom mÏli moûnost sezn·mit se s navrhovan˝mi
zmÏnami. Ve¯ejnÈho projedn·v·nÌ se z˙Ëastnil z·stupce zpracovatele Ing. Arch. Jaroslav Dokoupil, kter˝ p¯edstavil t¯i varianty
konceptu ˙zemnÌho pl·nu mÏsta Brna. N·slednÏ byla pozornost
p¯enesena na LÌöeÚ, jejÌ rozvoj a budoucnost.
NynÌ vstoupil pl·n do f·ze, kdy se musÌ zadavatel, tedy mÏsto
Brno, vypo¯·dat s podan˝mi p¯ipomÌnkami a n·mitkami. Z·roveÚ
p¯edstavitelÈ mÏsta vyzvali zastupitelstva jednotliv˝ch mÏstsk˝ch
Ë·stÌ, aby se k navrûenÈmu konceptu vyj·d¯ili do 30. 6. 2011. Samospr·va mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ bude projedn·vat a p¯ijÌmat
stanoviska na ve¯ejnÈm jedn·nÌ zastupitelstva dne 21. 4. a 19. 5.
2011.

Stejn˝m tempem jak se Brno a potaûmo LÌöeÚ rozvÌjÌ, tak p¯ib˝v·
aut a zv˝öen· hustota dopravy zatÏûuje blÌzkÈ obytnÈ domy prachem
a hlukem. MÏstskÈ Ë·sti LÌöeÚ se navÌc Ë·steËnÏ dotkne v˝stavba velkÈho
mÏstskÈho okruhu, kter˝ bude zasahovat do ulice JedovnickÈ, kter· bude
tvo¯it spojku mezi Vinohrady a éidenicemi.
Abychom sÌdliöti ulevili od neû·doucÌch vliv˘ spojen˝ch s nar˘stajÌcÌm poËtem aut, rozhodli jsme se, v souËinnosti s mÏstskou Ë·stÌ Vinohrady a Magistr·tem mÏsta Brna, zapojit do p¯ipravovanÈho projektu
v˝sadby izolaËnÌ zelenÏ podÈl nejruönÏjöÌch silnic.
LÌöeÚ ve svÈm z·mÏru prosazuje jako n·vrhovou lokalitu oblast mezi
ulicemi Vlkovou a Jedovnickou, d·le celou ulici Jedovnickou s odboËenÌm na Podruhovu, a nakonec kolem ulice HornÌkovy aû k NovolÌöeÚskÈ.
PodÈl silnic se tak objevÌ tÈmÏ¯ 450 strom˘, 3600 ke¯˘ a 90 popÌnav˝ch
rostlin. Jsem p¯esvÏdËen, ûe jde o p¯ijatelnÏjöÌ ¯eöenÌ neû stavÏt betonovÈ
protihlukovÈ stÏny, jejichû v˝stavba je navÌc finanËnÏ velmi n·roËn·.
Douf·m, ûe obyvatelÈ tento z·mÏr uvÌtajÌ.
V˝sadba zelenÏ bude st·t asi pÏt milion˘ korun a aû 90 % n·klad˘ by
mÏlo b˝t pokryto z evropskÈ dotace. Realizace potrv· p˘l roku a n·sledujÌcÌch osmn·ct mÏsÌc˘ bude probÌhat n·sledn· pÈËe.
V LÌöni se nebude jednat o ojedinÏl˝ projekt. Je to jeden z prvnÌch
projekt˘, ale jiû intenzivnÏ pracujeme na dalöÌch, kterÈ by mÏly do LÌönÏ
p¯inÈst zeleÚ a zkvalitnÏnÌ ûivotnÌho prost¯edÌ.
Jozef Sedl·Ëek, II. mÌstostarosta M»

B¯etislav ätefan, starosta M» Brno-LÌöeÚ

UpozornÏnÌ pro vöechny p¯ispÏvatele LÌöeÚsk˝ch
novin ñ uz·vÏrka p¯Ìjmu p¯ÌspÏvk˘
do kvÏtnovÈho ËÌsla je v pondÏlÌ 11. dubna 2011.
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Informace občanům
Privatizace bytových domů
MÏstsk· Ë·st Brno-LÌöeÚ se ¯adÌ k nejvÏtöÌm spr·vc˘m obecnÌho bytovÈho fondu. V souËasnÈ dobÏ spravuje 98 bytov˝ch dom˘, v nichû
se nach·zÌ 2323 bytov˝ch jednotek. Jiû v roce
1998 navrhla mÏstsk· Ë·st 17 bytov˝ch dom˘
do privatizace a dnes jsou jiû vöechny tyto domy
prod·ny. Privatizace obecnÌho bytovÈho fondu
probÌh· v mÏstÏ BrnÏ jiû nÏkolik let a ¯ÌdÌ se
pravidly, kter· schvaluje Zastupitelstvo mÏsta
Brna.
MÏstsk· Ë·st Brno-LÌöeÚ takÈ pat¯Ì k nejpeËlivÏjöÌm spr·vc˘m svÏ¯enÈho obecnÌho bytovÈho fondu. KaûdoroËnÏ je vÏnov·no nÏkolik
desÌtek milion˘ korun na investice v bytov˝ch
domech a samoz¯ejmÏ takÈ na opravy a ˙drûbu
bytov˝ch dom˘. Jako jedni z prvnÌch a komplex-

nÏ jsme takÈ p¯istoupili k regeneraci panelov˝ch
dom˘ a v pr˘bÏhu let 2002ñ2004 jsme kompletnÏ zregenerovali cel˝ obecnÌ bytov˝ fond. Celkov˝ finanËnÌ n·klad na tuto regeneraci Ëinil tÈmÏ¯ 300 mil. KË. VÏtöinu pot¯ebn˝ch finanËnÌch
prost¯edk˘ jsme zÌskali z Fondu bytovÈ v˝stavby
mÏsta Brna, dalöÌ v˝znamnou sloûkou byl 90
milionov˝ ˙vÏr a zbytek byl dofinancov·n z bytovÈho hospod·¯stvÌ mÏstskÈ Ë·sti.
Spl·cenÌ ˙vÏru je v souËasnÈ dobÏ p¯ek·ûkou pokraËujÌcÌ privatizace obecnÌch bytov˝ch
dom˘. ⁄vÏr bude spl·cen do konce roku 2014,
proto naöe mÏstsk· Ë·st nehodl· v tomto volebnÌm obdobÌ navrhnout dalöÌ bytovÈ domy do privatizace. P¯esto bychom chtÏli zah·jit koncem
volebnÌho obdobÌ p¯Ìpravu pokraËujÌcÌ privati-

zace. M·m tÌm p¯edevöÌm na mysli z·jem n·jemc˘ o p¯Ìpadnou privatizaci.
Dostal jsem informaci, ûe po sÌdliöti se snad
pohybujÌ nÏjacÌ lidÈ, kte¯Ì nabÌzejÌ n·jemc˘m
zprost¯edkov·nÌ koupÏ obecnÌch byt˘. Nenechte
se nap·lit, v souËasnÈ dobÏ se û·dn· privatizace
obecnÌch byt˘ nep¯ipravuje!
Mgr. Ji¯Ì Janiötin,
1. mÌstostarosta M» Brno-LÌöeÚ

UpozornÏnÌ obËan˘m!
PoskytnutÌ ve¯ejnÈho internetovÈho p¯ipojenÌ ke splnÏnÌ povinnosti p¯edat ˙daje pro
sËÌt·nÌ lidu v obdobÌ od 28. 3. do 13. 4. 2011
bude ˙¯ad M» Brno-LÌöeÚ pro fyzickÈ osoby
umoûÚovat v ˙¯ednÌ dny tj. pondÏlÌ a st¯eda
vûdy od 8.00 do 17.00 hod ñ II. poschodÌ
dv. Ë. 302.

Nový územní plán města Brna
K územnímu plánu města Brna

V

edle objektivnÌch p¯ÌrodnÌch faktor˘ se ve
v˝voji a vyuûÌv·nÌ ˙zemÌ od nepamÏti prosazujÌ i faktory subjektivnÌ. V lidsk˝ch dÏjin·ch
totiû m˘ûeme od poË·tku nalÈzat snahy o z·mÏrnÈ ovlivÚov·nÌ a ¯ÌzenÌ v˝voje ˙zemÌ, kterÈ byly
motivov·ny nejr˘znÏjöÌmi z·jmy a prosazov·ny
r˘zn˝mi prost¯edky. Tyto snahy vûdy byly nejz¯etelnÏjöÌ na mikro˙rovni, tj. v r·mci vnit¯nÌho
˙zemÌ (intravil·nu) sÌdel a jejich nejtÏsnÏjöÌho
z·zemÌ. A to platÌ nejen pro sÌdla zaloûen· na¯ÌzenÌm panovnÌka, p¯ednÌho ölechtice Ëi cÌrkve,
ale i pro sÌdla vznikl· p¯irozen˝m v˝vojem tak,
jak je tomu v p¯ÌpadÏ LÌönÏ a mnoha dalöÌch.
V souladu se zvyöov·nÌm sloûitosti organizace
spoleËnosti a obecn˝mi z·kony lidskÈho chov·nÌ se totiû pr·vÏ v urbanizaËnÌch j·drech pomÏrnÏ rychle objevuje poûadavek zprvu silou a v z·jmu mÌstnÌch vl·dc˘ rozvoj urËitÈho ˙zemÌ p¯Ìmo mÏnit Ëi alespoÚ ovlivÚovat.
Z¯ejm· nezbytnost nÏjakÈho Ñpl·nuì ˙zemnÌho v˝voje sÌdla pak vystupuje zejmÈna v obdobÌ, kdy jiû sv˘j historick˝ obrann˝ v˝znam
ztratila st¯edovÏk· k¯ivolakost a ˙zkost ulic
a existence mÏstsk˝ch hradeb a naopak roste pot¯eba öirok˝ch a p¯Ìm˝ch bulv·r˘ a mÏstsk˝ch
t¯Ìd. Ovöem aû mnohem pozdÏji lidsk· spoleËnost dospÌv· k situaci, kdy se p¯i vyuûÌv·nÌ ˙zemÌ snaûÌ pomocÌ ˙¯ednÌ moci zohlednit pot¯eby
a z·jmy öiröÌch skupin obyvatelstva a doch·zÌ
tak k poûadavku nÏjak˝m zp˘sobem a do jistÈ
mÌry ˙zemnÌ v˝voj regulovat. PoslÈze se prosazujÌ specializovanÈ z·kony, kterÈ vzhledem
k pot¯eb·m na rozöi¯ujÌcÌ se dopravnÌ a technickou infrastrukturu umoûÚujÌ rozvoj lidsk˝ch
aktivit v danÈm mÌstÏ omezovat, resp. jejich rozvoj koordinovat se z·jmy celospoleËensk˝mi,
ochrany p¯Ìrody apod. Tak byly poloûeny z·klady interdisciplin·rnÌ Ëinnosti ˙zemnÏ-technickÈ
povahy, dnes naz˝vanÈ ˙zemnÌ pl·nov·nÌ.
Aû tak jednoduch· cesta k souËasnÈ podobÏ
˙zemnÌho pl·nu to ovöem nebyla. N·zorn˝m dokladem toho je terminologick˝ v˝voj, resp. promÏna n·zv˘ ˙zemnÏ pl·novacÌch dokument˘,
kter˝mi se ¯Ìdil ˙zemnÌ rozvoj mÏsta Brna v pr˘bÏhu 20. stoletÌ. ZatÌmco dokument z roku 1926
m· totiû n·zev ÑRegulaËnÌ pl·n Brnaì, tÏsnÏ
p¯ed v·lkou (v roce 1938) vznik· materi·l se sloûitÏjöÌm pojmenov·nÌm ÑRegulaËnÌ a zastavova-

cÌ pl·n mÏsta Brnaì a pochopiteln˝ n·zev pak
m· dokument ÑPl·n region·lnÌ obnovy zemskÈho hlavnÌho mÏsta Brnaì, datovan˝ rokem 1947.
BÏhem Ëty¯icetiletÈho obdobÌ centr·lnÏ ¯ÌzenÈho rozvoje hospod·¯stvÌ a spoleËnosti v˘bec
se pak komplexnÌ rozvoj mÏsta postupnÏ ¯ÌdÌ
ÑSmÏrn˝mi pl·ny mÏsta Brnaì vydan˝mi v letech 1952, 1956 a 1968, pro kterÈ se poslÈze jiû
vûilo souËasnÈ pojmenov·nÌ Ñ⁄zemnÌ pl·n mÏsta Brnaì (poprvÈ v roce 1982, kdyû dosud poslednÌ je z roku 1994).
Dnes u n·s ve vÏcech ˙zemnÌho pl·nov·nÌ
platÌ z·kon 183/2006 Sb., o ˙zemnÌm pl·nov·nÌ
a stavebnÌm ¯·du ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘
(StavebnÌ z·kon). Tento z·kon upravuje cÌle,
˙koly a obsah ˙zemnÌho pl·nu. Znamen· to, ûe
vymezuje jak podmÌnky pro stavebnÌ rozvoj
˙zemÌ a p¯Ìpravu ve¯ejnÈ infrastruktury, n·stroje
˙zemnÌho pl·nov·nÌ a rozhodov·nÌ v ˙zemÌ, ale
novÏ takÈ podmÌnky k vyhodnocenÌ z·mÏr˘ investora na udrûiteln˝ rozvoj a moûnosti posuzov·nÌ vlivu tÏchto z·mÏr˘ na ûivotnÌ prost¯edÌ.
TÌmto z·konem je stanovena i soustava org·n˘
˙zemnÌho pl·nov·nÌ, evidence ˙zemnÏ pl·novacÌ Ëinnosti a kvalifikaËnÌ poûadavky pro ˙zemnÏ
pl·novacÌ Ëinnost. CÌlem ˙zemnÌho pl·nov·nÌ
pak je vytv·¯enÌ p¯edpoklad˘ pro v˝stavbu, ale
i pro udrûiteln˝ rozvoj ˙zemÌ, spoËÌvajÌcÌ v harmonizaci podmÌnek ûivotnÌho prost¯edÌ, hospod·¯skÈho rozvoje a soci·lnÌ soudrûnosti obyvatel
v ˙zemÌ.
Ne n·hodou je vöak tvorba ˙zemnÌho pl·nu
a dalöÌ ˙zemnÏ pl·novacÌ dokumentace doposud
v tÏsnÈ z·konnÈ souËinnosti se stavebnÌm z·konem (k form·lnÌmu rozdÏlenÌ z·konnÈ ˙pravy
˙zemnÌho pl·nov·nÌ a stavebnÌho ¯·du doölo jen
ve 2. polovinÏ 50. let). Jak vidno z v˝öe uvedenÈho popisu z·kona, v ne tak d·vnÈ dobÏ sice
doölo k podstatnÈmu rozöÌ¯enÌ jeho funkce i na
oblast environment·lnÌho rozvoje s pod¯ÌzenostÌ
jak na z·konnÈ dokumenty region·lnÌ (v naöem
p¯ÌpadÏ JihomoravskÈho kraje), ale i celÈ EvropskÈ unie, a to nejen co se t˝Ëe ûivotnÌho prost¯edÌ
(Natura 2000, nadn·rodnÌ biokoridory aj.), ale
i dopravnÌ infrastruktury (rychlostnÌ koridory
mezin·rodnÌ dopravy, v poslednÌ dobÏ i mezin·rodnÌ cyklostezky). V poslednÌm desetiletÌ se
ovöem snÌûila i kdysi dominantnÌ na¯izovacÌ pra-

vomoc ˙zemnÌho pl·nu na roli spÌöe jen koordinaËnÌ. I ve v˝voji ˙zemÌ dosud rozhodujÌcÌ ˙loha
stavebnÌho z·kona, spoËÌvajÌcÌ v regulaci v investiËnÏ-stavebnÌ oblasti, se ovöem z·sadnÏ nezmÏnila. K asi pot¯ebnÈmu vyv·ûenÌ tÏchto
funkcÌ ˙zemnÌho a stavebnÌho z·kona je proto
nejspÌöe zapot¯ebÌ v tÈto ot·zce d·le zv˝öit faktickou spolu˙Ëast n·s, obËan˘ mÏsta a mÏstsk˝ch Ë·stÌ.
Druh· ot·zka se t˝k· dlouho p¯ipravovanÈho ˙zemnÌho pl·nu mÏsta. Dokument, kter˝
p˘vodnÏ mÏl nab˝t platnosti jiû loÚskÈho roku,
se i vzhledem ke zn·mÈmu rozhodnutÌ o jeho t¯ÌvariantnÌm konceptu ¯eöenÌ v souËasnÈ dobÏ nach·zÌ v etapÏ vypo¯·d·v·nÌ se s n·mitkami a p¯ipomÌnkami obËan˘, resp. fyzick˝ch a pr·vnick˝ch osob, vzeöl˝ch p¯i jeho ve¯ejnÈm projedn·v·nÌ (pr˝ je jich na 3 tisÌce). Nelze proto nic
jinÈho, neû mu na cestÏ k jeho platnosti pop¯·t
˙spÏch. Nechù prognosticky öùastnÈ je rozhodov·nÌ p¯Ìsluön˝ch org·n˘ ve¯ejnÈ spr·vy, mezi
kterÈ v naöem p¯ÌpadÏ pat¯Ì i jednotlivÈ mÏstskÈ
Ë·sti, kterÈ p¯inese jen minimum budoucÌch vz·jemnÏ kontroverznÌch situacÌ a naopak maximum racion·lnÌch zkvalitÚujÌcÌch n·mÏt˘.
A co pro to m˘ûeme udÏlat?
Jednou z moûnostÌ je vylouËenÌ jakÈhokoliv
ÑsilovÈhoì ¯eöenÌ mÌsto vz·jemnÈ vst¯Ìcnosti
a trojstrannÈ domluvy obËan˘, z·jemc˘ o podnik·nÌ a vedenÌ mÏsta. Aby se tak stalo, je i v tÈto
etapÏ projedn·v·nÌ novÈho ˙zemnÌho pl·nu, to
jest p¯i koncipov·nÌ stanoviska mÏstskÈ Ë·sti,
zapot¯ebÌ maxim·lnÏ vyuûÌt bezprost¯ednÌ spolu˙Ëasti vöech obËan˘ mÏsta. V·ûenÌ lÌöeÚötÌ spoluobËanÈ, ˙ËastnÏte se proto tÏchto okamûik˘,
v nichû se rozhoduje o tom, zda v r·mci mÏsta
bude nastolen maxim·lnÌ, optim·lnÌ nebo umÌrnÏn˝ ˙zemnÏ stavebnÌ rozvoj LÌönÏ, zda bude
dostateËn· kapacita komunikacÌ, z˘stane dostatek ploch pro ve¯ejnÈ vybavenÌ, vaöe volnoËasovÈ aktivity nebo p¯Ìrodu apod. VedenÌ naöÌ
mÏstskÈ Ë·sti je k takovÈ spolupr·ci s v·mi p¯ipraveno.
(naps·no dne 14. 3. 2010
exkluzivnÏ pro LÌöeÚskÈ noviny)
RNDr. Daniel Boreck˝, CSc.,
Ëlen Zastupitelstva M» Brno-LÌöeÚ
a komise RMB pro rozvoj mÏsta
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Nový územní plán města Brna – komentáře občanů

M

nozÌ z v·s jistÏ znajÌ malebnÈ fotografie Ëi
obr·zky lÌöeÚskÈho KostelÌËku obklopenÈho kvetoucÌmi t¯eönÏmi. P˘vabnou scenÈrii
odv·l Ëas, ale lÌöeÚsk· kapliËka si st·le ponechala r·z mÌsta vzd·lenÈmu shonu dneönÌch dnÌ.
ZÌsk·te tam rozhled i nadhled. M˘ûete se z nÌ
podÌvat kolik se toho v LÌöni promÏnilo, p˘jdete
sem proch·zkou s dÏtmi, pejskem Ëi partnerem.
Co s okolÌm kapliËky dnes, kdy LÌöeÚ je
souË·stÌ velkÈho Brna a krajina zemÏdÏlsk·
ustupuje mÏstskÈ z·stavbÏ? NesouhlasÌm s tÌm,
ûe kaûdÈ hezkÈ mÌsto je t¯eba zastavÏt. LÌöeÚsk˝
KostelÌËek je pro mne symbolem a dominantou
StarÈ LÌönÏ a mÏli bychom se starat o tuto krajinu s ˙ctou ke generacÌm naöich p¯edk˘.
Rozhodla jsem se zeptat lÌöeÚsk˝ch obËan˘
na jejich n·zor a vyuûÌt moûnosti vyj·d¯it se
k p¯ipravovanÈmu ˙zemnÌmu pl·nu mÏsta Brna.
Moûn· jsem u v·s doma zvonila a nebo v·s oslovila na ulici a û·dala o podpis naöÌ Ñpeticeì proti
v˝stavbÏ, kter· zasahuje do lokality lÌöeÚskÈho
KostelÌËku. DÏkuji za podporu, kterou jste mi
vyj·d¯ili a za podporu, kterou mi projevilo vedenÌ lÌöeÚskÈ radnice. DÏkuji Pavle DombrovskÈ
za aktivnÌ spolupr·ci. TÌmto samoz¯ejmÏ nic
nekonËÌ, ale zaËÌn· a r·di bychom pokraËovali
v obËanskÈ iniciativÏ ohlednÏ lokality KostelÌËek formou obËanskÈho sdruûenÌ.
Martina Lacinov·

B

rno p¯ipravuje nov˝ ˙zemnÌ pl·n (⁄P),
kter˝ ovlivnÌ rozvoj mÏsta na desetiletÌ.
M· t¯i varianty. Ve VariantÏ I. je pl·nov·no
sÌdliötÏ na polÌch k PodolÌ. LidÈ chtÏjÌ novÈ bydlenÌ, ale rozsah a zp˘sob ¯eöenÌ neodpovÌd·
pot¯eb·m Brna a ani zcela z·jm˘m LÌönÏ
a proto p¯ipomÌnky ñ
RozvojovÈ ˙zemÌ Li-3 v ⁄PmB: doprava,
kompaktnÌ mÏsto, ˙spora p˘dy a navazujÌcÌ
souvislosti
1. Poûadujeme, aby se zajistila odpovÌdajÌcÌ
dopravnÌ obsluûnost rozvojovÈho ˙zemÌ Li-3.
⁄zemÌ o ploöe vÏtöÌ neû sÌdliötÏ Slatina, ploönÏ
srovnatelnÈ se sÌdliötÏm LÌöeÚ, je napojeno
na okolnÌ komunikace 4 k¯iûovatkami jen
na z·padnÌm okraji. Lokalita Li-3 m· plochu
86 hektar˘ a je pl·nov·na pro vÌce neû 7600
obyvatel, coû z nÌ ËinÌ nejlidnatÏjöÌ rozvojovou
oblast mÏsta Brna.
2. Na sÌù ve¯ejnÈ hromadnÈ dopravy (VHD) je
˙zemÌ napojeno tramvajovou linkou vedenou
od Str·nskÈ sk·ly. Kv˘li doch·zkov˝m vzd·lenostem aû 700 metr˘, je nutnÈ doplnit dalöÌ linky VHD.
3. Na jihoz·padnÌm okraji je ˙zemÌ napojeno
na silnici do Slatiny. K¯iûovatkou je vedena
i ve¯ejn· hromadn· doprava a p·te¯nÌ pÏöÌ
trasa.

4. DalöÌ dvÏ napojenÌ jsou na Holzovu, kter· je
oznaËena znaËkami obytn· zÛna. NapojenÌ na
severoz·padnÌm okraji je po KuËerovÈ, kterou
vede p·te¯nÌ pÏöÌ trasa.
5. Po ulici KuËerova nynÌ vede re·ln· v˝znamn· cyklotrasa z Mari·nskÈho ˙dolÌ. CyklistÈ
tuto klidovou ulici vyuûÌvajÌ spolu s ulicÌ Hor·kovskou v mnohem vÏtöÌ mÌ¯e, neû trasu po Ondr·ËkovÈ.
6. KuËerova je prostorem, kde se pohybujÌ, n·vötÏvnÌci fotbalov˝ch z·pas˘ a bazÈnu.
7. SmÏrem k severu vede veöker· doprava po jiû
nynÌ p¯etÌûenÈ a k tomu ˙Ëelu rozhodnÏ nepostaËujÌcÌ Belcrediho. Poûadujeme vhodn· dopravnÌ, organizaËnÌ nebo stavebnÌ opat¯enÌ, kter·
snÌûÌ pr˘jezd vozidel Belcrediho.
8. ⁄zemÌ je nynÌ navrûeno po obou stran·ch cesty spojujÌcÌ LÌöeÚ a PodolÌ. Cesta je hojnÏ vyuûÌv·na jako pÏöÌ i cyklistick·. Poûadujeme, aby
tato komunikace byla podstatnÏ rozöÌ¯ena
a rozËlenÏna pro vöechny druhy dopravy.
9. PomÏr ve¯ejnÈ a neve¯ejnÈ plochy je menöÌ
neû v LÌöni.
10. Vzd·lenost od centra mÏsta je vzduönou Ëarou vÌce neû 7 km (Bohunice 3,5 km, Lesn· 4 km),
coû znamen·, ûe lokalita bude z·visl· na autech.
11. DopravnÌ obsluûnost VHD smÏrem lok·lnÌmu centru je nevyhovujÌcÌ.

DÏkuji vöem obËan˘m, kte¯Ì p¯ipomÌnky podepsali a p¯ispÏli k tomu, ûe se jimi magistr·t musÌ
zab˝vat. P¯ipomÌnky, p˘vodnÏ urËenÈ pro ⁄pmB, sepsal Ing. VladimÌr Zav¯el, zavrel@z-ware.cz.

Městská část Brno-Líšeň

Harmonogram blokového čištění místních komunikací v r. 2011
TermÌny blokovÈho ËiötÏnÌ

SÕDLIäTÃ LÕäE“
⁄sek Ë. 1 ñ ulice VLKOVA, STRNADOVA,
äTEF¡»KOVA, HOUBALOVA, MASAROVA, SYNKOVA, vËetnÏ parkoviöù p¯ed domy
7. 4., 31. 5., 13. 9., 11. 10. 2011 + pouze parkoviötÏ 20. 5., 12. 10. 2011
⁄sek Ë. 2 ñ ulice PODRUHOVA, ZIKOVA,
ELPLOVA, POL¡»KOVA, KOTLANOVA,
HORNÕKOVA, vËetnÏ parkoviöù p¯ed domy
14. 4., 7. 6., 20. 9., 18. 10. 2011 + pouze parkoviötÏ 20. 5., 12. 10. 2011
⁄sek Ë. 3 ñ ulice MOL¡KOVA, HOCHMANOVA, BEDNAÿÕKOVA, JÕROVA, KONR¡DOVA, ROTREKLOVA, J. FAIMONOV…
od b˝v. samoobsluhy vlevo, NAD LOMEM,
VELK¡ KLAJDOVKA, ROVNOBÃéN¡,
PODBÃLOV¡, vËetnÏ parkoviöù p¯ed domy
4. 4., 2. 5., 6. 6., 17. 10. 2011
⁄sek Ë. 4 ñ ulice MICHALOVA, äEVELOVA,
KOUTN…HO, HUBROVA, H¡JKOVA, BART¡KOVA, GOLDOVA, J. FAIMONOV… od
b˝v. samoobsluhy vpravo, SV¡NOVSK…HO,
KOSÕKOVA, PUCH›ÿOVA, POPEL¡KOVA,
ZA KL¡äTEREM, vËetnÏ parkoviöù p¯ed
domy
11. 4., 9. 5., 13. 6., 24. 10. 2011

STAR¡ Z¡STAVBA LÕäNÃ
⁄sek Ë. 5 ñ ulice KLICPEROVA, RAäELINOVA, KOCOURKOVA, NEKLEé, KUBÕKOVA, äILAROVA, NIVKY, SLÕNY, NEäVE-

LÍEÒSKÉ NOVINY

ROVA, HERBENOVA, OCHOZSK¡
Polovina ˙seku 29. 3. 2011
SCHEINEROVA, FU»ÕKOVA MEZICESTÕ,
MAÿ¡KOVA, P. VELIK…HO, HEYDUKOVA,
BA»OVSK…HO, JABLONSK…HO, vËetnÏ parkoviöù p¯ed domy
Polovina ˙seku 30. 3. 2011
Cel˝ ˙sek 31. 5., 23. 8., 25. 10. 2011
⁄sek Ë. 6 ñ ulice KUBELÕKOVA, SAMOTY,
STÿELNICE, HABÿÕ, M. KÿÕéE, CHMELNICE, MARKOVI»OVA, KLAJDOVSK¡, SALAJNÕ, äTÕTN…HO, KRAMERIOVA, BREICETLOVA, PODHORNÕ, ZAHRADNÕ, POHANKOVA, N¡M. KARLA IV., vËetnÏ parkoviöù p¯ed domy
5. 4., 2. 6., 25. 8., 27. 10. 2011
⁄sek Ë. 7 ñ ulice OBECK¡, STAR… Z¡MKY,
Z¡LESK…HO, PODLESN¡, POD CESTOU,
KOSTELÕ»EK, KNIESOVA, ZL¡MANKY,
JATE»NÕ, PODOLSK¡, VELATICK¡, BÿÕ.
PELÕäKŸ, KU»EROVA, HOR¡KOVSK¡, POLEDNÕKOVA, LETECK¡, BODL¡KOVA,
R. KNOSE, KOTUL¡NOVA, WINTROVA,
BUKOVSK…HO, TRNKOVA, HÿBITOVNÕ,
ONDR¡»KOVA (levob¯eûnÌ), vËetnÏ parkoviöù
p¯ed domy
8. 4., 8. 6., 31. 8., 2. 11. 2011

Ozn·menÌ blokovÈho ËiötÏnÌ
Prov·dÏnÌ blokovÈho ËiötÏnÌ se oznamuje umÌstÏnÌm p¯enosn˝ch dopravnÌch znaËek na komunikacÌch a jejich souË·stech, sedm dn˘ p¯ed tÌmto ËiötÏnÌm.

Povinnosti k zabezpeËenÌ blokovÈho ËiötÏnÌ
Kaûd˝ je povinen umoûnit ËiötÏnÌ vozovek
a ve¯ejn˝ch prostranstvÌ zejmÈna tÌm, ûe svÈ
vozidlo v den ËiötÏnÌ odstranÌ nejpozdÏji do
8. hodiny rannÌ z oznaËen˝ch komunikacÌ a jejÌch souË·stÌ.
Sankce
ObËan˘m, kte¯Ì neodstranÌ sv· vozidla ve stanoven˝ch termÌnech, lze uloûit sankci podle
ß 19 odst. 5 z·kona Ë. 13/1997 Sb. o pozemnÌch komunikacÌch a p¯ÌpadnÏ podle ustanovenÌ ß 19 odst. 6 z·kona Ë. 13/1997 Sb. ñ
silniËnÌ vozidlo, kterÈ br·nÌ provedenÌ blokovÈho ËiötÏnÌ odstranit na n·klady jeho provozovatele.

Odtahová služba
pro rok 2011
Odtahy vozidel p¯i blokovÈm ËiötÏnÌ zajiöùuje v M» Brno-LÌöeÚ firma Ñ»ern˝ì. SÌdlo firmy a odtahov· plochy ñ Dr·ûnÌ 9,
are·l F. K. Holoubek, 664 52 Slatina. Tel.
548 217 484, 602 737 673 ñ pan Pilman.
Poplatky za odtah 1500,ñ KË + 20 % DPH,
uloûenÌ vozidla (den) 100,ñ KË + 20 %
DPH
1. V˝dejnÌ doba ve vöednÌ den 8.00 aû
17.00 hod.
2. V˝dejnÌ doba od 17.00 do 8.00 hod.,
vËetnÏ sobot a nedÏlÌ, po telefonickÈ
domluvÏ.
3. Odtahov· firma po odtaûenÌ vozidla nahlaöuje tuto skuteËnost na ËÌsle 158 ñ
»esk· policie.

!

● TELEVIZNÕ SLUéBA, opravy a instalace televizor˘ vöech znaËek
i v bytÏ, mont·ûe vnit¯nÌch kabelov˝ch rozvod˘, mÏ¯enÌ a mont·û
DVB-T (digit·l). R. Hanzl, JateËnÌ 47, LÌöeÚ. Tel. 606 511 506.
● MALBY 14 KË/cm2, n·tÏry dve¯Ì 350 KË/ks, radi·tor˘, 606469316,
547225340, www.miliribrno-horak.cz, platba hotovÏ=SLEVA 250 KË!
● Prod·m/pronajmu rohov˝ RD ve starÈ LÌöni, 4+1 (OP 137 m2),
vÏtöÌ dv˘r, gar·û, blÌzko MHD. Vhodn˝ k bydlenÌ i jako sÌdlo firmy
nebo ordinace. Tel. 602 104 081. Nejsem R.K.
● PODLAH¡ÿSK… PR¡CE, plovoucÌ podlahy, pvc, linoleum, koberce,
pokl·dka a renovace parket. Tel.: 732 286 931, mjenys@seznam.cz.
● Architektura ñ design ñ interiÈr Ing.arch. Lenka Nov·k Axmanov· ï www.lenoax.cz, lenka@lenoax.cz, tel. 605 121 007 ï architektonickÈ n·vrhy a studie, rekonstrukce, dostavby ï bytov˝ designer, barevnÈ a materi·lovÈ ladÏnÌ ï poradensk· Ëinnost, restyling
vaöeho domova, home staging ï byty, rodinnÈ domy, restaurace,
kancel·¯e, obchodnÌ prostory.
● HLED¡ME BALKON NA DOBÿE VIDITELN…M MÕSTÃ pro umÌstÏnÌ plachty, tel. 722 566 099.
● AKTIVO AKCE: KlasickÈ, regeneraËnÌ a sportovnÌ MAS¡éE.
300 KË/1h. Info: www.aktivo.cz, 544 213 955, 775 504 313.
● BAZAR NA ROHU T¡BORSK… A GEISLEROV… 1 (vedle Optiky)
koupÌ vzduchovky, noûe, soöky, paroûÌ, hodiny, mikroskopy, sklo,
l·hve na propan butan, ho¯·ky, benzinovÈ pile, aku n·¯adÌ, topidla,
mosaz. vÏci TV, DVD a jinÈ vÏci. MHD Ë. 8, 13, 64. Tel.: 603 453 450.
● KoupÌm byt i ZADLUéEN› I PRIVATIZACE. Tel.: 720 551 215.
● CYKLO+SERVIS. J. Necid, Zikova 34 (v˝mÏnÌk). Poñ»t od 13.00.
T.: 603 320 332. äROTOVN… aû 2 tisÌce, info v servisu.
● PO»ÕTA»OV… SLUéBY ñ odvirov·nÌ, instalace, servis.
tel. 728 041 247, www.netmasters.cz, petr.toman@netmasters.cz.
● MALÕÿ POKOJŸ, tel. 604 518 776, 549 272 738.
● ELEKTROSERVIS ñ opravy televizor˘, videÌ, Hi-Fi vÏûÌ, CD
a DVD p¯ehr·vaË˘... Rychle a kdykoli. Ing. Miloslav H·neËka,
Herbenova 8, Star· LÌöeÚ. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.
● R¡MOV¡NÕ OBRAZŸ, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel.: 541 211 165.
● www.photokids.cz ñ Fotografov·nÌ miminek, dÏtÌ a rodinn˝ch
portrÈt˘, m: 737 682 839, e: photokids@volny.cz, Brno-Vinohrady.
● Odznaky, medaile a vyznamen·nÌ r˘znÈ koupÌm. Tel.: 777 074 592.
● Prod·m/pronajmu rohov˝ RD ve starÈ LÌöni, 4+1 (OP 137 m2),
vÏtöÌ dv˘r, gar·û, blÌzko MHD. Vhodn˝ k bydlenÌ i jako sÌdlo firmy
nebo ordinace. Tel. 602 104 081. Nejsem R.K.
● LÈtajÌcÌ LAMPIONY ötÏstÌ, www.mestodarku.cz, 775 188 090.
● KOUPELNY NA KLÕ», www.bytjadra.cz, T: 777 852 244.
● Vyzvednu Vaöe dÌtÏ z Mä a Zä, pohlÌd·m, douËÌm.
Tel.: 720 559 828.
● PEDIK⁄RA, lakov·nÌ, P-shine, z·bal a mas·û l˝tek. KOSMETICK…
⁄PRAVY: formov·nÌ oboËÌ, barvenÌ oboËÌ a ¯as. Z·mek Belcredi,
St. LÌöeÚ, PARKOV¡NÕ U VCHODU (za kostelem). Objedn·vky:
Sl. Michaela ñ 739 150 260. Naöe pedik˙ra ñ vaöe pohodlÌ.
● HLED¡M ZAHRADU KDEKOLIV V BRNÃ i okolÌ, ve vlastnictvÌ,
moûno i s chatou. Finance m·m. Tel.: 774 248 403.
● KOUPÕM POZEMEK V BRNÃ i okolÌ, pokud moûno stavebnÌ
(menöÌ i vÏtöÌ). ProsÌm nabÌdnÏte. RychlÈ jedn·nÌ. Tel.: 776 637 839.
● KOUPÕM GAR¡é KDEKOLIV V BRNÃ i v horöÌm stavu. Dohoda
jist·. Tel.: 776 809 213.

Kadeø nict ví NERO
OBCHODNÍ CENTRUM ALBERT, Pálavské námìstí, Brno-Vinohrady
KADEØNICTVÍ – DÁMSKÉ – PÁNSKÉ – DÌTSKÉ
1RYLQN\VWĨLKģEDUYHQtPHOtURYiQtSURGOXçRYiQtD]DKXåWęQtYODVģ
1DåLNDGHĨQtFLMVRXY\åNROHQLLWDOVNìPLWHFKQRORJ\
,7$/6.É9/$629É.260(7,.$(/*2175(1'83
2WHYĨHQR3R²3i²KRG6R²KRG
Tel. 544 211 554

JSTE PODNIKATEL
A NEVÍTE, KDE SE
ZBAVIT NEPOTŘEBNÉHO
ODPADU?
V novém sběrném dvoře ASTV, s.r.o.
v Brně na Líšeňské 15, rozumíme potřebám menších živnostníků i velkých firem,
a proto máme otevřeno sedm dní v týdnu!
Provozní doba:
Po–So 7:00–17:00 Ne 8:00–14:00
Můžete zde odevzdat objemný odpad,
odpad stavební i komunální, elektroodpad nebo staré pneumatiky. Pro více informací volejte 724 380 523, nebo pište
na sbernydvur@astv.cz

STŘECHY NA KLÍČ
klempířské, pokrývačské, tesařské, sadrokartonářské práce
rychle – kvalitně – seriozní jednání

Tel.: 602 559 328, 777 933 241
SIMPLY CLEVER

JARNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA
OD 21. 3. DO 30. 4. 2011
JEN ZA 99 KČ
Přivezte Váš vůz značky Škoda na jarní
servisní prohlídku a díky naší profesionální
péči přivítejte jaro ve skvělé formě.
V případě nalezení závady Vám nabídneme
opravu za skutečně výhodné ceny.
Nenechte si ujít zajímavou nabídku
Škoda originálních dílů a příšlušenství.

ZAOSTŘENO NA JARNÍ PÉČI

ŠkodaService®
ŠkodaOriginální díly®
ŠkodaOriginální příslušenství®
Váš autorizovaný servisní partner Škoda:
Autocentrum K.E.I.
Žarošická 21, Brno - Vinohrady
Tel.: 544 232 881-3, Fax: 544 232 884

E-mail: autocentrum@kei.cz
www.kei-autocentrum.cz
www.skoda-auto.cz
držitel certifikátu ISO 9001

Masarova 7 a 9
Brno-Líšeň
628 00
www.lcos.cz

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

POJĎTE S NÁMI TVOŘIT SVÉ CENTRUM
Již podruhé v tomto
roce vás žádáme
o spolupráci. První
vlna ohlasů nás velmi
potěšila.
Děkujeme!

Drogerie Elkup nabízí pro jarní úklid
prostředky se slevami až 40%
Cillit bang
750 ml

Clin okna
500 ml

59,90 Kč

Koncem dubna
plánujeme vyhodnotit
hlasování z
www.lcos.cz,
tak se přidejte
a ovlivněte provozy
v centru.
Pokud nenaleznete
právě ten provoz, pro
který byste hlasovali,
napište nám
do NAPIŠTE NÁM.

29,90 Kč

69,90 Kč

Do vyprodání zásob!

www.drogerieElkup.cz
drogerie sítě Teta

Veškeré nabídky si můžete prohlédnout a objednat v našem E-shopu –
vyzvednout na prodejně Masárova 7 a zaplatit platební kartou

Vás zve k nákupu
nové, jarní kolekce.
Využijte širokého výběru včas, hned v prvních dnech měsíce dubna.
Pro informace o otvírací době navštivte www.lcos.cz nebo www.textilanicka.cz

VYHODNOŤTE S NÁMI VEČERKU.

Nově je kombinovaná se ZLEVNĚNKOU. Zajímá nás Váš názor.
Děkujeme.

Po–Pá 8.00–18.00
So 8.00–12.00
Kontakt: tel./fax : 544 214 134
email: lekarnamasarova@seznam.cz
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-10% NA VEŠKERÉ DċTSKÉ KAŠE HAMI
SLEV
A

25,90 Kč

Pronto leštěnka
nábytek
250 ml

Dále nabízíme pleny Pampers se slevou 30%. Např: Sleep and play za 169,90 Kč.

Otevírací doba:

lékárna Masarova

Pur
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1l

rez a vodní kámen

NA VEŠERÉ DċTSKÉ KAŠE SUNARKA

SUNAR COMPLEX 2 a 3 600g různé příchutě
Mulerův sirup s mateřídouškou a vit. C
Mulerův sirup s echinaceou a vit. C
Brufen: 30 tbl x 400 mg
NOVINKA: Paralen 24 tbl x 500 mg
Calibrum s activinem 100 tbl
GS Ginko Redwine 60 + 30 tbl zdarma

130 g
130 g

180 Kč
27 Kč
33 Kč
42 Kč
28 Kč
365 Kč
239 Kč

d
V tyto

NEPLAħTE ZA SVÉ ZDRAVÍ VÍCE NEŽ JE NUTNÉ!
Všechny druhy inzulinu a mnoho dalších přípravků u nás bez
doplatků nebo se sníženým doplatkem např.

DETRALEX 241 Kþ/balení
KLIENTSKÉ KARTY: sleva 30 Kč na recept
Veškeré informace a dotazy Vám rádi zodpovíme přímo v lékárně.
Tento ceník nemá za cíl podporu předepisování či spotřebu léků.
Patí do 30. 4. 2011 nebo do vyprodání zásob.

U Fidela vás zvou na / do
i oddělených prostor kuřácké pivnice (pivo Starobrno 10° – 16 Kč)
i nekuřácké části na kafíčko něco na zub či chutný pokrm
i 21.4. Zelený čtvrtek - speciál tradiční zelené pivo 13°
i 30.4. Pálení čarodejnic II. ročník
Při otevřené zahrádce si dáte osvěžující pivečko. Dítě, které se zúčastní soutěží získá nápoj
a špekáček (pro děti do 14 let zdarma). Na programu bude také grilování, dětská diskotéka, skákací
hrad.
Podrobné informace budou postupně doplňovány na web www.lcos.cz. Sledujte s námi.

Spolky a sdružení
Klokánek zve sousedy z Líšně
na pravidelná odpolední setkání
se zajímavými osobnostmi
MilÌ spoluobËanÈ,
r·di bychom V·s pozvali na p¯edn·öky z r˘zn˝ch
oblastÌ, kterÈ po¯·d·me pro naöe zamÏstnance,
dobrovolnÌky a p¯·tele v prostor·ch Klok·nku
FOD Brno, Michalova 4 ñ LÌöeÚ (objekt b˝valÈho gymn·zia vedle Mä Radost). Vstup na tyto
akce je voln˝.
V mÏsÌci dubnu se uskuteËnÌ nap¯Ìklad:
7. 4. 2011 (Ëtvrtek) v 17 hod. prezentace a cestovatelsk· p¯edn·öka Vladana Kordiolky o prvosjezdu divokÈ ¯eky v Kirgizst·nu.
19. 4. 2011 (˙ter˝) od 17 hod. se bude konat
p¯edn·öka Dr. Marcely VrbovÈ ñ Asertivita, komunikace beze stresu, prevence psychosomatick˝ch onemocnÏnÌ. Vstup voln˝.
VÌce o programu pl·novan˝ch akcÌ se dozvÌte na
naöich webov˝ch str·nk·ch www.klokanekbrno.cz
(p¯ÌpadnÏ na tel. 544 212 790).
TÏöÌme se na V·s!

V minulÈm ËÌsle n·m z Ël·nku vypadly fotky z lednovÈho karnevalu, tak se na nÏ (a na
spousty dalöÌch na str·nk·ch Pastelky) m˘ûete
podÌvat a zavzpomÌnat na zimnÌ karnevalovÈ veselÌ.
Od 1. dubna zaËÌn· dalöÌ trimestr, m˘ûete se
tedy hl·sit na naöe vypsanÈ programy. Najdete
u n·s angliËtinu pro dospÏlÈ v dopolednÌch hodin·ch s hlÌd·nÌm dÏtÌ, krouûky angliËtiny a aerobiku, cviËenÌ pro rodiËe s dÏtmi od 8 mÏsÌc˘ do
4 let, krouûky pro dÏti bez doprovodu rodiË˘
a dalöÌ. KliknÏte na www.pastelka.net. Hl·sit se
mohou i z·jemci o Kurz efektivnÌho rodiËovstvÌ,
kter˝, pro velk˝ z·jem, otevÌr·me jeötÏ do konce
Ëervna.
4. 4. v 19.30 RodiËovsk˝ veËer na tÈma:
P¯ÌËiny nevhodnÈho chov·nÌ dÏtÌ. boj o moc,

Program klubu důchodců na II. a III. čtvrtletí roku 2011
Duben
05. 4. JÌrova ñ Voln· z·bava
12. 4. DÏlnick˝ d˘m ñ z·bava
19. 4. JÌrova ñ v 15 hodin p¯edn·öka ñ
BezpeËnost senior˘
26. 4. DÏlnick˝ d˘m ñ z·bava

28. 6. Setk·nÌ u ÑB¯Ìzekì v 15 hodin
ZaË·tky na JÌrovÈ i v DÏlnickÈm domÏ vûdy ve
14 hodin.

KvÏten
3. 5. JÌrova ñ v 15 hodin ñ vystoupenÌ dÏtÌ
ke Dni matek
12. 4. DÏlnick˝ d˘m ñ z·bava
19. 4. JÌrova v 15 hodin ñ
debata se starostou M» Brno-LÌöeÚ,
debata s poskytovateli soci·lnÌch sluûeb
v LÌöni, beseda s politiky, vystoupenÌ
pÏveckÈho souboru Holzova.
24. 5. DÏlnick˝ d˘m v 15 hodin ñ jubilanti
31. 5. JÌrova ñ voln· z·bava

Srpen
2. 8., 9. 8., 16. 8., 23. 8., 30. 8. Setk·nÌ po cel˝
mÏsÌc v 15 hodin u ÑB¯Ìzekì koneËn· stanice
autobusu ËÌslo 55

»erven
07. 6. DÏlnick˝ d˘m ñ z·bava
14. 6. Setk·nÌ u ÑB¯Ìzekì v 15 hodin
21. 6. DÏlnick˝ d˘m ñ z·bava

»ervenec
12. 7., 19. 7., 26. 7. Setk·nÌ v 15 hodin
u ÑB¯Ìzekì koneËn· stanice autobusu ËÌslo 55

Z·¯Ì
06. 9. Setk·nÌ u ÑB¯Ìzekì v 15 hodin
13. 9. DÏlnick˝ d˘m
Vych·zky kaûdou st¯edu ve 14 hodin z n·mÏstÌ
Karla IV. CviËenÌ kaûd˝ Ëtvrtek od 10 hodin do
11 hodin na Kotlance. Plav·nÌ kaûd˝ p·tek od 17
do 18 a od 18 do 19 hod. ve ökole Holzova.
V˝bor klubu d˘chodc˘ se tÏöÌ na dalöÌ novÈ d˘chodce, kte¯Ì k n·m do klubu najdou cestu a zde
novÈ p¯·tele.

Brigancia, o.s. informuje
PeËovatelsk· sluûba Brigancia

Poskytujeme:
ñ pomoc p¯i sebeobsluze ñ pod·v·nÌ stravy, pomoc p¯i oblÈk·nÌ, pomoc p¯i p¯esunu na vozÌk/
l˘ûko, pomoc p¯i osobnÌ hygienÏ (vËetnÏ v˝mÏny plen), don·öka obÏd˘
ñ pomoc p¯i vy¯izov·nÌ osobnÌch z·leûitostÌ
a p¯i pÈËi o dom·cnost ñ pomoc p¯i vy¯ÌzenÌ
p¯ÌspÏvku na pÈËi, soci·lnÌch d·vek, pomoc
p¯i vyplÚov·nÌ formul·¯˘, doprovod (k lÈka¯i,
na poötu, na ˙¯ady), pranÌ pr·dla, ˙klid dom·cnosti, n·kupy
Provoz: dennÏ 7.00ñ20.00 hodin
Cena: 100,ñ /1 hod.
KontaktnÌ osoba:
Dana »·belkov·, tel.: 737 574 824

Poskytujeme z·kladnÌ informace o:
ñ soci·lnÌch sluûb·ch (k dispozici adres·¯ po-

$

skytovatel˘), komunitnÌm pl·nov·nÌ, p¯ÌspÏvku na pÈËi
ñ bezlepkovÈ dietÏ (jen ˙ter˝)
ñ produktech z Aloe Vera
KaûdÈ ˙ter˝ a p·tek 10.00ñ15.00 hod. v suterÈnu polikliniky HornÌkova (proti Baby kav·rnÏ
HvÏzdiËka).
KontaktnÌ osoba:
Bohdana KratochvÌlov·, tel.: 721 140 313
www.brigancia.cz, info@brigancia.cz

msta, vyhnutÌ se ne˙spÏchu, negativnÌ pozornost.
V sobotu 30. 4. v·s zveme na »arodÏjnick˝
rej u t·bor·ku. Sraz v 16.00 p¯ed Pastelkou. Pro
up¯esnÏnÌ sledujte let·Ëky nebo www.str·nky.

Školství
„Wolf and Seven Little
Kids“ na ZŠ Novolíšeňská
Na Zä NovolÌöeÚsk· se jiû stalo tradicÌ, ûe
û·ci vyööÌch roËnÌk˘ si p¯ipravujÌ r˘znÈ zajÌmavÈ
aktivity pro svÈ mladöÌ spoluû·ky. B˝vajÌ to r˘znÈ fyzik·lnÌ hr·tky, aktivity zamÏ¯enÈ na ochranu p¯Ìrody a zdravÌ a v neposlednÌ ¯adÏ kr·tk·
divadelnÌ p¯edstavenÌ v anglickÈm jazyce. V loÚskÈm roce zahr·li û·ci t¯Ìdy VIII. C sv˝m mladöÌm spoluû·k˘m zn·mou poh·dku ÑLittle Red
Riding Hoodì (»erven· Karkulka), letos si skupinka öesù·k˘ p¯ipravila p¯edstavenÌ ÑWolf and
Seven Little Kidsì (Vlk a sedm k˘zl·tek), kterÈ
postupnÏ p¯edvedli dÏtem ze vöech t¯Ì t¯etÌch
t¯Ìd.
P¯Ìprava vöech ˙ËinkujÌcÌch byla pomÏrnÏ
n·roËn·. Museli se zpamÏti nauËit svoji roli v cizÌm jazyce, vyrobit si kost˝my a kulisy a v neposlednÌ ¯adÏ se vyrovnat i s trÈmou. PoË·teËnÌ
napÏtÌ ale ze vöech brzy opadlo a sv˝ch rolÌ se
zhostili tÈmÏ¯ bezchybnÏ a navÌc s d·vkou hravosti a p¯irozenosti. Z·vÏreËn˝ potlesk byl proto
naprosto zaslouûen˝.
Jsme r·di, ûe obÏ skupinky û·k˘, jak z öest˝ch, tak ze t¯etÌch t¯Ìd, si mohly samy vyzkouöet, ûe angliËtina se d· vyuûÌvat i z·bavnou formou. VÏ¯Ìme, ûe v budoucnosti p¯ibudou dalöÌ
zda¯il· p¯edstavenÌ.
VÏra FabÌkov·, vyuËujÌcÌ AJ na Zä NovolÌöeÚsk·

Prodej v˝robk˘ sdruûenÌ
a spolupracujÌcÌch subjekt˘:
V˝robky z pedigu ñ koöÌky, oöatky, opleten· velikonoËnÌ vajÌËka...
V˝robky z dr·tu ñ misky, svÌcny...
Na objedn·vku kanafasovÈ ubrusy, prostÌr·nÌ...
(v˝bÏr l·tky ze vzornÌku)
BabiËËiny ovocnÈ Ëaje

LÍEÒSKÉ NOVINY

Školství
Třetí rok spolupráce ZŠ a MŠ Horníkova se Salesiánským střediskem mládeže

K

dyû jsme p¯ed t¯emi lety poprvÈ navötÌvili
s nÏkter˝mi t¯Ìdami naöÌ ökoly Salesi·nskÈ st¯edisko pro ml·deû na KotlanovÏ ulici
v BrnÏ-LÌöni, chtÏli jsme zpoË·tku jen poznat, jak to v takovÈm za¯ÌzenÌ funguje. Po
Ñochutn·vceì nÏkter˝ch aktivit jsme zaËali
uvaûovat o dlouhodobÏjöÌ spolupr·ci, protoûe se û·k˘m i jejich t¯ÌdnÌm uËitel˘m programov· nabÌdka zalÌbila.
V n·sledujÌcÌm roce tato spolupr·ce dostala konkrÈtnÌ podobu. Zapojili jsme se do
programu AKTIF (aktivace kolektivu t¯Ìdy
interaktivnÌ formou). V pr˘bÏhu celÈho ökolnÌho roku se tohoto programu z˙Ëastnily
vöechny t¯Ìdy 5. aû 8. roËnÌku. HlavnÌm cÌlem
programu AKTIF je stmelov·nÌ t¯ÌdnÌho kolektivu prost¯ednictvÌm z·ûitkov˝ch a hernÌch
aktivit, kdy se dÏti uËÌ rozvÌjet vz·jemnou
spolupr·ci a lÈpe komunikovat v r·mci svÈ t¯Ìdy. P¯Ìm· pr·ce ve vÏtöÌch Ëi menöÌch skupink·ch umoûÚuje nahlÈdnout do organismu t¯ÌdnÌho kolektivu, pom·h· pochopit vÌce vz·jemnÈ vztahy a lÈpe rozkr˝t p¯ÌpadnÈ problÈmy. Aktivity, kter˝mi dÏti proch·zejÌ, d·vajÌ
p¯Ìleûitost i k zapojenÌ t¯ÌdnÌch uËitel˘ do dÏnÌ a jsou vhodnÏ p¯izp˘sobeny sloûenÌ t¯Ìd
s ohledem na vÏk a poËet û·k˘. Sv˝m obsa-

hem se podÌlejÌ na realizaci Minim·lnÌho preventivnÌho programu naöÌ ökoly. Nejen proto
jsme se rozhodli pro dalöÌ spolupr·ci i v letoönÌm ökolnÌm roce.
Svou roli sehr·l pozitivnÌ ohlas ze strany
dÏtÌ i uËitel˘, jejich
spokojenost s obsahem
program˘. K dneönÌmu
dni si program v ÑnovÈm kab·tkuì uûily 5.
a 6. roËnÌky, 7. a 8. t¯Ìdy si vyzkouöÌ svoje
soci·lnÌ dovednosti po
jarnÌch pr·zdnin·ch.
V mÏsÌci dubnu se
uskuteËnÌ setk·nÌ uËitel˘ Zä a Mä HornÌkova s vedoucÌmi program˘, kde se budou moci
vöichni podrobnÏ sezn·mit s ËinnostÌ Saleska a na vlastnÌ k˘ûi si
vyzkouöet nÏkterÈ ze z·ûitkov˝ch aktivit.
K dobrÈmu pocitu ze spoleËnÏ str·ven˝ch
chvil pat¯Ì urËitÏ dobr· n·lada, chuù spolupracovat, p¯ekon·vat p¯ek·ûky a mnohdy i s·m
sebe, vyjad¯ovat a sdÌlet s ostatnÌmi svÈ n·zo-

Média kolem nás
Projektu ÑMÈdia kolem n·sì na Zä Masarova se z˙Ëastnili û·ci II. stupnÏ dne 14. 2.
2011.
V jednotliv˝ch t¯Ìd·ch dÏti vytvo¯ily
pracovnÌ skupiny a tyto t˝my se staly redakËnÌmi radami novÏ vznikajÌcÌch Ëasopis˘ a novin. ⁄koly a pracovnÌ listy naöly ve
svÈ e-mailovÈ schr·nce.
Kaûd· skupina v 6.
a 7. roËnÌcÌch dostala
k posouzenÌ ËÌsla souËasnÏ vych·zejÌcÌch
Ëasopis˘ pro ml·deû.
DÏti hodnotily jejich
˙roveÚ, psaly dopis
öÈfredaktorovi, vym˝ölely pozv·nky na r˘znÈ akce a reklamy. Na
internetu vyhled·valy
poûadovanÈ informace. Kaûd· skupina pak
vytvo¯ila sv˘j Ëasopis
s vlastnÌmi p¯ÌspÏvky
a reklamou a v z·vÏreËnÈ prezentaci tento
Ëasopis p¯edstavila ostatnÌm û·k˘m ve t¯ÌdÏ. VyplnÏn˝ pracovnÌ list pak e-mailem posÌlali vedoucÌ skupin vyuËujÌcÌm ËeskÈho
jazyka.
é·ci 8. a 9. t¯Ìd mÏli ve skupin·ch k dispozici troje noviny z tÈhoû dne a s nimi pracovali. Zjiöùovali, z jak˝ch rubrik jsou noviny poskl·d·ny, porovn·vali zpr·vy, kter˝m
byla vÏnov·na nejvÏtöÌ pozornost, se zpraLÍEÒSKÉ NOVINY

vodajstvÌm na internetu, vyhled·vali poûadovanÈ informace, kterÈ pak odesÌlali sv˝m
vyuËujÌcÌm e-mailem. Zab˝vali se reklamou, vyuûÌvali k tomu prost¯edky dramatickÈ v˝chovy, svÈ reklamy si sehr·li ve scÈnk·ch. Jako redakËnÌ t˝my vytvo¯ili vlastnÌ
noviny, kam za¯adili i aprÌlovÈ zpr·vy. V˝sledky svÈ pr·ce kaûd· skupina prezentova-

ry. Mohu jen potvrdit, ûe takov˝ duch spolupr·ce nechybÏl û·dnÈ naöÌ t¯ÌdÏ, kter· doposud Salesko navötÌvila. Naöi û·ci zhodnotili

takto str·venÈ dopoledne jako velmi z·bavnÈ
a d˘leûitÈ pro t¯Ìdu jako kolektiv. Budeme se
tÏöit na dalöÌ p¯Ìjemn· setk·nÌ a spolupr·ci se
Saleskem.
Mgr. Duöana Jurkov·
Zä a Mä HornÌkova 1

Přehazovaná –
sport, radost, zábava
na ZŠ Novolíšeňská
Jednoduch· a napÌnav· hra. StaËÌ umÏt
p¯ihr·t a chytit mÌË a p¯ehodit ho p¯es sÌù.
To naöi û·Ëci zvl·dajÌ, proto jsme v ˙ter˝
8. b¯ezna pro dÏti 2. a 3. t¯Ìd uspo¯·dali jiû
2. turnaj v p¯ehazovanÈ v tÏlocviËnÏ naöÌ
ökoly. ⁄Ëast byla velk·, n·lada bojovn·
a z·pasy vyrovnanÈ a napÌnavÈ od zaË·tku
aû do konce.
VelkÈ podÏkov·nÌ pat¯Ì dÌvk·m 8. t¯Ìd,
kterÈ velmi dob¯e zvl·dly roli rozhodËÌch
a ochotnÏ pom·haly p¯i organizaci celÈho
turnaje.
Vöichni uû se tÏöÌme na dalöÌ turnaj
v p¯ehazovanÈ, kter˝ se uskuteËnÌ v Ëervnu.
R·dy bychom uvÌtali a pozvali i druûstva
z okolnÌch ökol.
Mgr. Miluöe Mal·
Mgr. Pavla KoËvarov·,
Zä NovolÌöeÚsk·

la p¯ed t¯Ìdou. NynÌ si mohou na webov˝ch
str·nk·ch prohlÈdnout fotky a zhlÈdnout
na videu svÈ scÈnky.
DÏti pochopily, ûe si musÌ pr·ci dob¯e
zorganizovat a ˙koly rozdÏlit, aby vöechno
stihly dokonËit. Projekt byl ˙spÏön˝, vÏtöinu dÏtÌ pr·ce bavila.
Mgr. Jana OsiËkov·
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Školství

Salesiánské středisko mládeže Brno-Líšeň
Stalo se
Neurochirurgie ñ medicÌna nebo jiû
science-fiction?
Jiû podruhÈ v mÏsÌci se program SaVIO
konal v novÏ zbudovanÈm s·le, kter˝ je jako
stvo¯en˝ na to, aby s gurm·nsk˝m mlasknutÌm
pohltil davy zvÏdav˝ch n·vötÏvnÌk˘. Sv˝m p¯Ìjezdem n·s tentokr·t poctil zn·m˝ Ëesk˝ neurochirurg, Prof. MUDr. VladimÌr Beneö.

den jsou nachyst·ny dva bloky ËinnostÌ, kterÈ se
aû na v˝jimky opakujÌ kaûd˝ t˝den. Po skonËenÌ
tÏchto blok˘ se zase vöichni sejdeme v hernÏ,
kde si m˘ûeme spoleËnÏ jeötÏ zablbnout, zahr·t
pinec, kalËo anebo si jen odpoËinout. Toto vöe je
obohaceno o motivaËnÌ hru, kter· se rozbÏhla
4. b¯ezna a objevujÌ se v nÌ prvky ze zn·mÈho filmu Eragon. BÏhem hry, kter· probÌh· v p¯edem
stanovenÈ dny (viz n·stÏnky), mohou ˙ËastnÌci
zÌskat alagy, za ty si kupujÌ kartiËky, z kter˝ch
skl·dajÌ mapu b·jnÈ AlagÈsie. Na konci ökolnÌho
roku budou seËteny vöechny body z mapy a vÌtÏzovÈ budou odmÏnÏni. Do hry se m˘ûete p¯ihl·sit kdykoliv bÏhem Orato¯e.
Mgr. Dana PospÌchalov·

Klub VeSPOD v novÈm

N·ö host bÏhem veËera prok·zal, ûe je nejen
velik· kapacita a pojem ve svÈm oboru, ale i velice talentovan˝ baviË, jehoû up¯Ìmnost a spont·nnÌ v˝¯eËnost ˙toËily na publikum s pomocÌ
ËernoËern˝ch hl·öek. Humoru bylo veËer jistÏ
zapot¯ebÌ, neboù samotn· problematika p¯esnÈ
a bezchybnÈ neurochirurgie se nadmÌru povedenÏ doplÚovala s velice ûiv˝m a lidov˝m vystupov·nÌm pana profesora Beneöe, kter˝ svÈ povÌd·nÌ doprov·zel Ëetn˝mi fotografiemi a videosekvencemi z operacÌ. NicmÈnÏ ani nezdoln·
energie pana Beneöe, jenû by jistÏ dok·zal bavit
publikum dlouhÈ a dlouhÈ hodiny, nedok·zala
p¯ibrzdit Ëas vyhrazen˝ programu, kter˝ se
bÏhem veËera ze s·lu nespoleËensky vypa¯il
a ukonËil tento zajÌmav˝ veËer. Z·znam p¯edn·öky bude v nejbliûöÌ dobÏ opÏt umÌstÏn na str·nk·ch st¯ediska (www.salesko.cz) v sekci ke staûenÌ. Informace o n·sledujÌcÌch p¯edn·ök·ch
m˘ûete nalÈzt na str·nk·ch st¯ediska i na facebooku, kde m· SaVIO sv˘j vlastnÌ profil, kter˝
pravidelnÏ informuje o vöech podstatn˝ch ud·lostech programu.
Mgr. Petr MaliÚ·k

Krouûek futsalu v Praze
⁄ËastnÌci fotbalovÈho krouûku pro vÏkovou
kategorii od 14 do 18 let se 4. a 5. b¯ezna z˙Ëastnili futsalovÈho turnaje po¯·danÈho SHM v Praze-Uh¯ÌnÏvsi. ZpÏt do Brna si p¯ivezli st¯Ìbrnou
medaili a n·ö brank·¯ Filip Dufka takÈ ocenÏnÌ
za nejlepöÌho gÛlmana turnaje. V Praze n·s mimo branka¯e Filipa jeötÏ reprezentovali: Michael
Fara, Karel Jeniö, AntonÌn Muöka, David VaÔura
pod vedenÌm trenÈra Ji¯Ìho Preise. Po dohodÏ
s hlavnÌm organiz·torem uvaûujeme o uspo¯·d·nÌ podobnÈho turnaje u n·s v LÌöni.
Mgr. Petra Preisov·

Chyst·me v dubnu
Jak to chodÌ v ÑnovÈì Orato¯i
Nov· Orato¯ se n·m uû celkem zabÏhla a nastal
nejvyööÌ Ëas V·m ji p¯edstavit. Kaûd˝ den Orato¯e se sejdeme vöichni spoleËnÏ v hernÏ, kde
probÌh· voln· orato¯. Po prvnÌ p˘lhodinÏ zaËÌn·
program podle rozpisu, kter˝ je umÌstÏn na n·stÏnk·ch (venkovnÌ n·stÏnka na tÏlocviËnÏ, n·stÏnka naproti vr·tnici, www str·nky). Na kaûd˝
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Kaûd˝ den se specifick˝m programem.
PondÏlÌ ñ Kav·rna (obËas s hostem).
SportovnÌ st¯eda ñ od 17 v tÏlocviËnÏ (sporty dle
rozpisu na tabuli klubu).
Kaûd˝ Ëtvrtek ñ filmov˝ klub a n·sledn· diskuse.
P·tky je moûnÈ v klubu vyuûÌt hudebnÌ zkuöebny za doprovodu Ëlena t˝mu.
D·le platÌ nabÌdka volnoËasov˝ch aktivit ñ kuleËnÌk, fotb·lek, pinec. Z·sadnÌ zmÏnou je, ûe
Ëlenem klubu se st·v· pouze drûitel pr˘kazky.
Otev¯eno: po, st, Ët (17ñ20), p· (17ñ21).

SaVIO ñ salesi·nskÈ vzdÏl·vacÌ
informaËnÌ okruhy
ñ cyklus besed, p¯edn·öek, vzdÏl·vacÌch program˘ pro öirokou ve¯ejnost

UmÏnÌ lÈpe mluvit, lÈpe si rozumÏt a lÈpe
se domluvit (v pÏti dÌlech)

Beseda o cest·ch ñ necest·ch Barmou, kde vl·dne budhismus a vojensk· diktatura a Barm·nci
a jin· etnika majÌ Ëas a nadÏji. Za p¯Ìtomnosti
Ëlen˘ barmskÈ rodiny, ûijÌcÌ se statusem azylant˘
mezi n·mi.
Kdy: 26. dubna 19.00
Kde: Klub VeSPOD

MINIGALERIE
Salesko
Nabízíme možnost
prezentace výtvarných
a uměleckých děl
v minigalerii Salesko.
Bližší info na
info@salesko.cz.
Rádi se hýbeme!
V ˙noru jsme na Zä Masarova pokraËovali ve spolupr·ci s partnerskou ökolou v anglickÈm Leeds. Do projektu s n·zvem ÑWe like to
move! ñ R·di se h˝beme!ì se tentokr·t zapojili naöi nejmladöÌ, û·ci 1.ñ3. roËnÌk˘. V hodin·ch angliËtiny se hravou formou nauËili cviËit podle pokyn˘ v anglickÈm jazyce. ZÌskanÈ
dovednosti prezentovali v hodin·ch angliËtiny nebo p¯Ìmo v hodin·ch tÏlesnÈ v˝chovy.
Do Leeds jsme odeslali skvÏlÈ videonahr·vky,
podle kter˝ch si mohou anglickÈ dÏti zacviËit
s n·mi.
Mgr. Lenka Sp·Ëilov·

ThMgr. Milan Klapetek
Projekt praktickÈho kurzu
mezilidskÈ
komunikace.
UmÏnÌ mluvit a komunikovat je pro n·ö ûivot jedno
z nejd˘leûitÏjöÌch. Je mnoho cest, jak se v tomto oboru zdokonalit. Pl·novan˝
pÏtidÌln˝ kurz, zamÏ¯en˝
stejnou mÏrou na zdokonalenÌ schopnosti pochopit
druhÈ lidi i na schopnost
srozumitelnÏ a p¯esvÏdËivÏ
se vyj·d¯it, povede ThMgr.
Milan Klapetek. Aby se z·jemci o tento kurz mohli
sezn·mit s osobou lektora
a jeho p¯Ìstupem i metodou, bude uspo¯·d·na nez·vazn· Ñochutn·vkaì, po
kterÈ se budete moci rozhodnout a p¯ihl·sit se.
TÏöÌme se na V·s!
Kdy: 12. dubna 19.00
Kde: klub VeSPOD
Zveme öirokou ve¯ejnost!

Jak bylo (mnÏ) a jak je
(Barm·n˘m) v BarmÏ
ñ a u n·s...
cestopis
Daniela Hronov·
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Školství
Holzováček zpívá nejen v Líšni
V LÌöni se moûn· brzy zrodÌ nov· pÏveck· hvÏzda.
SÛlistka dÏtskÈho pÏveckÈho sboru Holzov·Ëek Nat·lie »adeni ze t¯Ìdy IX. B Zä Holzova totiû zÌskala poË·tkem ˙nora prvenstvÌ
v oblastnÌm kole öestn·ctÈho roËnÌku celost·tnÌ pÏveckÈ soutÏûe pro dÏti a ml·deû od devÌti
do patn·cti let Karlovarsk˝ sk¯iv·nek. PrvnÌ
mÌsto jÌ zajistila lidov· pÌseÚ Ej pad·, pad·
rosiËka a song I Dreamed A Dream z muzik·lu BÌdnÌci.
ÑSmyslem tÈto soutÏûe je vytv·¯enÌ p¯ÌleûitostÌ pro talentovanÈ û·ky, vyhled·v·nÌ nov˝ch talent˘ a n·sledn· pÈËe o nÏ, tedy jejich
odbornÈ vedenÌ, rozvÌjenÌ a prohlubov·nÌ jejich z·jmu o hudebnÌ v˝chovu a zpÏv,ì ¯ekla
uËitelka Kl·ra MaröÌkov·, kter· dÏtsk˝ pÏveck˝ sbor Holzov·Ëek vede.
Soubor pod jejÌ taktovkou ˙spÏönÏ vystupuje jiû nÏkolik let. KromÏ tradiËnÌch pÏveck˝ch vystoupenÌ proslul i vlastnÌ autorskou
tvorbou, zejmÈna pak muzik·lem L·ska za
nevÏru. Uk·zky z nÏj mohou Ëten·¯i LÌöeÚsk˝ch novin shlÈdnout na webov˝ch str·nk·ch Vlisni.cz.
TÌm, ûe se Nat·lka umÌstnila na prvnÌm
mÌstÏ v KarlovarskÈm sk¯iv·nku, bude lÌöeÚskou z·kladnÌ ökolu reprezentovat v celost·tnÌm kole. To se konalo 22. b¯ezna, takûe v˝sledky soutÏûe byly zn·mÈ aû po uz·vÏrce LN.
Na ja¯e Ëek· Holzov·Ëek jeötÏ jedna pÏveck· soutÏû. A sice 14. dubna v Ku¯imi na
BrnÏnsku. Tam se ökolou povinnÌ zpÏv·ci
p¯edstavÌ v krajskÈm kole postupovÈ p¯ehlÌdky ökolnÌch pÏveck˝ch soubor˘ JihomoravskÈho kraje. ÑI tam budeme naöim zpÏv·Ëk˘m
drûet pÏsti a p¯·t ˙spÏch,ì ¯ekla v˝chovn· poradkynÏ ökoly Martina TrËkov·.
MladÌ zpÏv·ci z Holzov·Ëku by i v tÈto
soutÏûi mohli b˝t ˙spÏönÌ. Vûdyù poctivÏ trÈnujÌ a pilujÌ svÈ hl·sky i zpÌvanÈ pÌsnÏ. A za jejich pr·ci a n·mahu na nÏ Ëek· speci·lnÌ od-

mÏna. ÑKonkrÈtnÏ ve ökolnÌ hudebnÏ, spojenÈ
se sÛlov˝m i sborov˝m zpÏvem a tajemnou
atmosfÈrou setmÏlÈ ökolnÌ budovy. No ¯eknÏte sami, kdo se m˘ûe pochlubit, ûe spal ve ökole?!ì dod·v· MaröÌkov·.
Holzov·Ëek m· za sebou n·roËn˝ ökolnÌ
rok. VystoupenÌ se totiû st¯ÌdajÌ jedno za druh˝m. Holzov·Ëek nap¯Ìklad zpÌval na NovÈ
radnici na slavnostnÌm zahajovacÌm ceremoni·lu mezin·rodnÌch Her handicapovanÈ ml·deûe Brno 2010, jehoû se ˙Ëastnil i prim·tor
mÏsta Brna Roman Onderka, v Ëase p¯edv·noËnÌm p¯ispÏl ke slavnostnÌ atmosfÈ¯e
v Centru volnÈho Ëasu Luû·nky, v lÌöeÚskÈm
DÏlnickÈm domÏ u p¯Ìleûitosti oslav LÌöeÚsk˝ch V·noc, a byl takÈ p¯izv·n jako jeden
z host˘ v·noËnÌho koncertu slavnÈho brnÏnskÈho souboru Kampanela.
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P¯estoûe jiû zaËalo jaro, na ,ÑHolzovceì
lyûa¯i a snowborÔ·ci st·le vzpomÌnajÌ na z·ûitky z lyûa¯sk˝ch kurz˘. LetoönÌ rok si je totiû
ÑHolzov·ciì opravdu uûili. A jakûe tedy lyûa¯skÈ kurzy probÌhaly? Jiû tradiËnÏ se na naöÌ
ökole konaly ve t¯ech termÌnech, aby ökola
mohla vyhovÏt vöem z·jemc˘m o v˝cvik a poËet
jejich ˙ËastnÌk˘ nebyl p¯Ìliö vysok˝ ñ tak je zajiötÏn individu·lnÌ p¯Ìstup ke vöem ˙ËastnÌk˘m
kurzu i jejich rychlejöÌ zlepöov·nÌ se v lyûa¯sk˝ch Ëi ÑsnowborÔ·ck˝chì schopnostech.
A teÔ zpÏt k pr˘bÏhu samotn˝ch lyûa¯sk˝ch v˝cvik˘.
BÏhem cesty k mÌstu pobytu jsme z autobusu s napÏtÌm sledovali krajinu, kter· zimu
v˘bec nep¯ipomÌnala. O to vÏtöÌ a p¯ÌjemnÏjöÌ
bylo naöe p¯ekvapenÌ z upraven˝ch sjezdovek,
kde jsme si pozdÏji kromÏ snÏhu, slunÌËka a her
uûÌvali takÈ celodennÌho lyûov·nÌ Ëi snowboardingu.

zvem Rizika internetu. é·ci diskutovali o rizikovÈm chov·nÌ na internetu, p¯i debatÏ jsme
se zamÏ¯ili zejmÈna na oblast soci·lnÌch sÌtÌ
a hranÌ poËÌtaËov˝ch her. N·slednÏ û·ci vyplnili anonymnÌ anketu, kter· n·m pom˘ûe
zmapovat tÈmata, rizikovÈ oblasti jako n·mÏty pro dalöÌ spoleËnÈ besedy.
Chcete-li se i vy dozvÏdÏt vÌce o moûnÈm
nebezpeËÌ, kterÈmu jsou uûivatelÈ internetu
vystaveni, m˘ûete p¯ÌsluönÈ informace vyhledat na str·nk·ch www.saferinternet.cz, pop¯.
www.bezpecne-online.cz. PevnÏ vÏ¯Ìme, ûe
spoleËnÈ osvÏtovÈ p˘sobenÌ ze strany rodiny
a ökoly p¯imÏje naöe û·ky k zodpovÏdnÈmu
p¯Ìstupu k on-line technologiÌm a uchr·nÌ je
tak p¯ed moûn˝mi riziky a s nimi spojen˝mi
nep¯Ìjemn˝mi zkuöenostmi vypl˝vajÌcÌmi
z jejich neznalosti.

P¯i p¯Ìjezdu n·s jako kaûd˝ rok vÌtal dÏtmi
oblÌben˝ Penzion Olga. AËkoliv jsme tentokr·t
nenavötÌvili sjezdovky na »ervenohorskÈm sedle, nebyli naöi û·ci o nic ochuzeni a perfektnÏ si
zalyûovali a zasnowboardovali na kr·snÏ upraven˝ch svazÌch ve Skiparku Filipovice. Naöli se
i zaË·teËnÌci, kte¯Ì na lyûÌch Ëi snowboardu st·li
˙plnÏ poprvÈ, ale dÌky trpÏlivÈ pr·ci uËitel˘ ñ instruktor˘ mohli po kr·tkÈ dobÏ br·zdit sjezdovku spolu s ostatnÌmi. M˘ûeme proto smÏle konstatovat, ûe nebylo po skonËenÌ kurzu û·ka,
kter˝ by se nenauËil ÑsjÌûdÏtì horskÈ svahy, nebo
se nezdokonalil ve sv˝ch lyûa¯sk˝ch dovednostech.
Na û·dn˝ch hor·ch nesmÌ chybÏt ani z·bavnÈ veËery a bylo tomu tak i letos. Z·jezd tak û·k˘m zp¯Ìjemnily nap¯Ìklad veËernÌ Ñbojeì v ping
pongu a bowlingu, kterÈ dopomohly k utvo¯enÌ
nov˝ch p¯·telstvÌ a utvrzenÌ tÏch star˝ch. K pohodovÈmu pobytu na hor·ch p¯ispÏl sv˝m
vst¯Ìcn˝m p¯Ìstupem i provozovatel penzionu
pan Ing. Ji¯Ì KuËera se sv˝m person·lem, za coû
mu pat¯Ì naöe podÏkov·nÌ.
V dneönÌ dobÏ, kdy dÏti Ëasto p¯ed sportem
a pohybem preferujÌ vysed·v·nÌ u poËÌtaË˘
a internetu, je urËitÏ velk˝m p¯Ìnosem probudit
u nich vztah k rekreaËnÌmu lyûov·nÌ Ëi snowboardingu. Tak sportu zdar a brzy zase spoleËnÏ
hur· na sjezdovky!

Mgr. Regina Kozubkov·

Mgr. Hana »Ìûkov·

Kl·ra MaröÌkov·, Mgr. Martina TrËkov·
(redakËnÏ upraveno)

Den bezpečnějšího internetu
na ZŠ Holzova
Den bezpeËnÏjöÌho internetu (Safer Internet Day) je kaûdoroËnÌ osvÏtov· kampaÚ
po¯·dan· mezin·rodnÌ sÌtÌ Insafe ve snaze
vnÈst osvÏtu mezi uûivatele internetu, p¯edevöÌm pak mezi dÏti a ml·deû. JejÌm cÌlem je
vÈst dÏti k opatrnÏjöÌmu p¯Ìstupu p¯i vyuûÌv·nÌ tohoto mÈdia, propagovat zodpovÏdnÏjöÌ
pouûÌv·nÌ on-line technologiÌ.
Zä Holzova si uvÏdomuje z·vaûnost tÈto
problematiky, vn·öÌ ji proto nejen do hodin
vÏnovan˝ch v˝uce informaËnÌch technologiÌ,
ale ˙ËastnÌ se i akcÌ a soutÏûÌ spojen˝ch
s Dnem bezpeËnÏjöÌho internetu. P¯ÌbÏhy dÏtÌ,
kterÈ byly prost¯ednictvÌ internetu vydÌr·ny,
zastraöov·ny, jsou totiû vÌce neû alarmujÌcÌ...
Letos tento den p¯ipadl na 8. ˙nora a jeho
motto bylo n·sledujÌcÌ: VÌc neû hra, je to tv˘j
ûivot! U p¯Ìleûitosti tÈto kampanÏ po¯·dala
naöe ökola besedu pro û·ky 7. roËnÌku s n·-

ZŠ Holzova na horách

'

Školství
ZŠ Novolíšeňská
ve školské futsalové lize
Od ¯Ìjna se û·ci Zä NovolÌöeÚsk· ˙Ëastnili celost·tnÌ soutÏûe ve futsalu. V r·mci jihomoravskÈ divize jsme absolvovali celkem 3 kola.
1. kolo
Zä NovolÌöeÚsk· Brno ñ Zä Lerchova Brno 7:4 (4:2),
Zä éÔ·rec ñ Zä NovolÌöeÚsk· Brno 2:8 (2:4)
Po tÏchto v˝sledcÌch jsme postoupili do druhÈho kola.
2. kolo
Zä NovolÌöeÚsk· Brno ñ Zä Vratislavovo n·mÏstÌ NovÈ MÏsto n./M. 11:0,
Zä a Mä Adamov ñ Zä NovolÌöeÚsk· Brno 0:4
A znovu postup, tentokr·t do krajskÈho fin·le.
KrajskÈ fin·le (3. 3. 2011)
V hale na VodovÈ se utkali nejlepöÌ futsalovÈ t˝my z jiûnÌ Moravy.
Zä NovolÌöeÚsk· Brno ñ Zä Leandra »echa NMnM 2:1 (0:0)
Zä NovolÌöeÚsk· Brno ñ Zä KomenskÈho ZlÌn-Malenovice 4:1 (3:0)
Zä ul. Ml·deûe Znojmo ñ Zä NovolÌöeÚsk· Brno 7:3 (2:1)
Bohuûel jsme v poslednÌm z·pase prohr·li. Mezi poslednÌch osm ökol
v republice tak postoupilo Znojmo, kterÈmu p¯ejeme hodnÏ ˙spÏch˘ v reprezentaci JihomoravskÈho kraje. N·s m˘ûe tÏöit, ûe jsme v kraji obsadili
2. mÌsto a jiû teÔ se tÏöÌme na druh˝ roËnÌk tÈto soutÏûe.

Z kultury
Zpívejte lidičky
Z·bavn˝ po¯ad, kter˝ jsme p¯edstavili v kulturnÌm domÏ DÏlÚ·k
v p·tek 11. b¯ezna 2011 pod n·zvem ZpÌvejte lidiËky, byl zajÌmav˝
svou kombinacÌ vesel˝ch historek, vtip˘, ale p¯edevöÌm kultivovan˝m
humorem zn·mÈho moder·tora, filmovÈho a televiznÌho herce pana
Petra N·roûnÈho. HerectvÌ Petra N·roûnÈho zÌskalo svoji brilanci
zvl·ötÏ v praûskÈm »inohernÌm klubu vedle takov˝ch hereck˝ch osobnostÌ jako Ji¯Ì Kodet, Josef Abrh·m, Petr »epek, Rudolf Hruöinsk˝ ml.,
Josef Somr aj. R˘zn· p¯edstavenÌ s tÏmito herci, nap¯. vynikajÌcÌ p¯edstavenÌ Gogolov˝ch Hr·Ë˘, bylo moûno vidÏt i nÏkolikr·t po sobÏ, a takÈ jej zaznamenala »esk· televize a jiû i vysÌlala ze z·znamu z 80. let
minulÈho stoletÌ. TÌm chci naznaËit, ûe dramaturgie KulturnÌho centra
LÌöeÚ se snaûÌ, v r·mci moûnostÌ, p¯ipravit obyvatel˘m LÌönÏ, ale
i Ñp¯espolnÌmì, vysoce profesion·lnÌ p¯edstavenÌ s vynikajÌcÌmi herci.
SnaûÌme se vybÌrat jen to nejlepöÌ. MusÌm dodat, ûe se hereckÈ osobnosti, ale nejen ony, cÌtÌ u n·s velmi dob¯e. Jak konstatujÌ, je to urËitÈ
Ñgenius lociì, jak·si d·vn· historie prostupujÌcÌ prostory tohoto divadla
ñ naöeho DÏlÚ·ku. A tak si skromnÏ p¯ejme, aby k n·m v˝znamnÌ herci
do LÌönÏ jezdili r·di i nad·le.
Mgr. Hana Baldelli, ¯editelka KC LÌöeÚ

Miroslav StanÏk, vyuËujÌcÌ TV na Zä NovolÌöeÚsk·

Z kultury
Jak přezimovalo divadlo Líšeň
ZdravÌme svÈ publikum lÌöeÚskÈ! R·di bychom podali zpr·vu
o tom, kterak divadlo LÌöeÚ v tomto roce p¯ezimovalo.
Ofici·lnÌ ve¯ejn· p¯edstavenÌ divadla LÌöeÚ se p¯es zimu odehr·vala
v centru Brna ñ v kav·rnÏ Trojka v DomÏ p·n˘ z Kunöt·tu, kde jsme nalezli
˙toËiötÏ dÌky p¯ÌvÏtiv˝m finanËnÌm i lidsk˝m podmÌnk·m. LÌöeÚ jsme
ovöem neopustili a hr·li zde takÈ, i kdyû bohuûel jen pro omezen˝ poËet
publika. Na V·noce jsme mÏli premiÈru naöÌ nejnovÏjöÌ inscenace AndÏlÈ
z lesa. Tuto hru ñ scÈnickou poezii pro dÏti i dospÏlÈ ñ mÏlo moûnost vidÏt
lÌöeÚskÈ publikum v Klubu Pastelka nebo u n·s doma ñ na ObeckÈ 13
na chodbÏ. Tato p¯edstavenÌ se mohla realizovat p¯edevöÌm dÌky tomu, ûe si
LudÏk VÈmola (technick˝ ¯editel divadla LÌöeÚ) po¯Ìdil dom˘ obstaroûnÌ,
ale vynikajÌcÌ kachl·Ëe, na kter˝ch se bÏhem p¯edstavenÌ oh¯Ìval Ëaj a sva¯·k pro publikum a dokonce i v˝teËn˝ dom·cÌ jehnÏËÌ gul·ö p¯inesen˝ coby
vstupenka.
TÏöÌme se na to, ûe aû rozkvetou tulip·ny, p¯esuneme se z chodby
na dvorek a budeme opÏt pokraËovat v hranÌ tam, protoûe p¯edstavenÌ, kter·
se tu odehr·la v minulÈm roce bÏhem lÈta a podzimu, pat¯ila v˘bec k tÏm
nejp¯ÌjemnÏjöÌm.
Jaro divadla LÌöeÚ bude p¯edevöÌm ve znamenÌ uv·dÏnÌ protiputinovskÈ fraöky Putin lyûuje, kterou hrajeme ve vojenskÈm stanu. V r·mci celorepublikovÈho filmovÈho festivalu o lidsk˝ch pr·vech Jeden svÏt bude naöe
hra putovat v b¯eznu a dubnu po r˘zn˝ch mÌstech republiky (Brno, PlzeÚ,
Praha, Mikulov, ⁄stÌ nad OrlicÌ). O tuto inscenaci projevujÌ z·jem i mezin·rodnÌ divadelnÌ festivaly. Loni jsme ji hr·li ve VaröavÏ a BanskÈ Bystrici,
na podzim tohoto roku n·s s nÌ Ëek· z·jezd do francouzskÈ Remeöe na Festival MÈliímÙme. Pokud byste ÑPutinaì chtÏli vidÏt p¯Ìmo v LÌöni, doËk·te
se v Ëervnu, kdy jej uvedeme v r·mci brnÏnskÈ Ë·sti programu PraûskÈho
Quadriennale v rokli u zast·vky Masarova.
V tÏchto dnech se takÈ divadlo intenzivnÏ vÏnuje p¯Ìprav·m na dalöÌ
roËnÌk LÌöeÚ sobÏ ñ festivalu mÌstnÌch kulturnÌch spolk˘ a osobnostÌ.
O tomto tÈmatu ale jiû p¯ÌötÏ.
A m·me novÈ webovky ñ mrknÏte na nÏ a dejte vÏdÏt, jak se v·m lÌbÌ!
www.divadlolisen.cz
Pavla Dombrovsk· a divadlo LÌöeÚ
Divadlo LÌöeÚ ñ duben 2011
Rezervace vstupenek: 728 818 034, irena@divadlolisen.cz

6. 4., 18.00 ñ AndÏlÈ z lesa
Hraje se v kav·rnÏ Trojka, Dominik·nsk· 9
Poh·dkov˝ p¯ÌbÏh o holËiËce, bytostech z lesa a andÏlech.
ScÈnick· poezie, koncert s loutkami. Pro dÏti i dospÏlÈ.
Po p¯edstavenÌ (cca 18.35) ñ koncert Pavly DombrovskÈ

29. 4., v 20.00 ñ AndÏlÈ z lesa ï Hraje se na ObeckÈ 13 na zahradÏ
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Z kultury
XV. ples zastupitelstva MČ Brno-Líšeň

P

lesy a b·ly majÌ vedle svÈ, p¯edevöÌm z·bavnÈ a relaxaËnÌ formy, i d˘leûitou roli
spoleËensko-kulturnÌ, a n·s v KulturnÌm centru
LÌöeÚ velmi tÏöÌ, ûe plesy, kterÈ se konaly letos
v prostor·ch DÏlÚ·ku, byly vöechny mimo¯·dnÏ
vyda¯enÈ. VyvrcholenÌm letoönÌ plesovÈ sezony
pak byl XV. PLES ZASTUPITELSVA M» Brno
-LÌöeÚ, kter˝ se uskuteËnil v sobotu 19. ˙nora
2011. Tento ples se jiû tradiËnÏ odehr·val v duchu skvÏlÈ hudby a p¯ÌjemnÈ atmosfÈry.
V ˙vodnÌm slovÏ vöechny p¯ÌtomnÈ ofici·lnÏ
uvÌtal starosta Mgr. B¯etislav ätefan.
Program plesu zah·jil mistrovsk˝ taneËnÌ
p·r Lenka a ZdenÏk P¯ibylovi sv˝m obdivuhodn˝m waltzem. N·vötÏvnÌci plesu mohli
pozdÏji zhlÈdnout jeötÏ jejich mistrovskÈ tango a z·bavnÈ taneËnÌ vystoupenÌ na motivy filmovÈho ÑLimon·dovÈho Joeì. Za zmÌnku stojÌ, ûe tento taneËnÌ p·r z LÌönÏ je v souËasnÈ
dobÏ na 20. mÌstÏ na svÏtÏ ve svÈ kategorii.
D·le s programem sezn·mil p¯ÌtomnÈ hosty
popul·rnÌ moder·tor R·dia Petrov ZbynÏk
Louck˝, kter˝ s vtipem a öarmem jemu vlastnÌm prov·zel cel˝m veËerem. K tanci a poslechu hr·l taneËnÌ orchestr Breeze Band pod
vedenÌm Ji¯Ìho SuchÈho se zpÏvaËkou Evou
Michnovou a zpÏv·kem Jardou ZvonÌkem. Tento
orchestr disponuje velmi rozs·hl˝m Ëesk˝m i zahraniËnÌm reperto·rem a hr·l opravdu v˝bornÏ,
o Ëemû svÏdËil pln˝ parket. TakÈ milovnÌci lidov˝ch pÌsnÌ a cimb·lu si p¯iöli na svÈ. V malÈm
s·le DÏlÚ·ku hr·la k poslechu Cimb·lov· muzika LÌöÚ·ci pod vedenÌm Tom·öe Knechta.
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Jak uû b˝v· zvykem, na plese samoz¯ejmÏ
nechybÏlo bohatÈ a r˘znorodÈ p¯edtanËenÌ. TaneËnÌ skupina MYSTERY ze Sokola LÌöeÚ pod
vedenÌm Hany Z·vodskÈ p¯edvedla dva temperamentnÌ taneËnÌ vstupy s n·zvem ÑTangoì
a ÑHavajì. Sv˝m nov˝m vystoupenÌm na vysokÈ
˙rovni opÏt mile p¯ekvapily maûoretky a gymnastky z SK PROVO Brno-LÌöeÚ pod vedenÌm
Jany ProkeöovÈ. SouË·stÌ bohatÈho programu

plesu byl i mix latinskoamerick˝ch tanc˘, kter˝m navodil veselou atmosfÈru taneËnÌ p·r z Tä
STARLET a sv˝m brilantnÌm sÛlov˝m v˝stupem potÏöil n·vötÏvnÌky plesu takÈ saxofonista
Frantiöek B·rtl. Z·bava se tak dostala do v˝bornÈho tempa v oËek·v·nÌ vÌtÏz˘ cen tomboly,
kter· byla velmi bohat·. DÏkujeme tÌmto vöem

sponzor˘m za jejich hodnotnÈ dary do plesovÈ
tomboly, kterÈ budou v˝herc˘m p¯ipomÌnat,
jak öùastnou mÏli ruku p¯i v˝bÏru tombolov˝ch
lÌstk˘.
Obliba plesu rok od roku stoup· a my jsme
moc r·di za tuto kr·snou tradici a vysokou n·vötÏvnost. Ples pokraËoval v p¯·telskÈ atmosfÈ¯e
aû do rannÌch hodin a p¯ÌtomnÌ hostÈ si pochvalovali nejen program, ale takÈ kvÏtinovou v˝zdobu i obËerstvenÌ vËetnÏ vynikajÌcÌch lÌöeÚsk˝ch kol·Ëk˘.
KulturnÌ centrum LÌöeÚ srdeËnÏ dÏkuje
vöem n·vötÏvnÌk˘m i ˙ËinkujÌcÌm za ˙ûasnou atmosfÈru a n·ladu.
P¯edevöÌm vöak dÏkujeme firm·m a institucÌm za finanËnÌ podporu XV. PLESU
ZASTUPITELSTVA M» Brno-LÌöeÚ ñ
partner˘m: firmÏ DMG, obchodnÌ a stavebnÌ s.r.o., DOPRAVNÕM STAVB¡M BRNO,
s.r.o., firmÏ JARYS stav, spol. s r. o. a firmÏ
FLEXISTAV, s.r.o.
DÏkujeme takÈ spoleËnostem, kterÈ ples
d·le podpo¯ily: ELEKTRO Schr·mek,
elektromont·ûnÌ a stavebnÌ firmÏ, firmÏ
HRAZDÕRA s.r.o., realizace staveb a d·le
Cukr·rnÏ KarolÌnka a Cukr·¯stvÌ ÑU Martinyì za v˝bornÈ minicukrovÌ vhodnÈ pro
vöechny slavnostnÌ chvÌle.
Jiû nynÌ se m˘ûeme tÏöit na dalöÌ XVI. ples
zastupitelstva M» Brno-LÌöeÚ a douf·me, ûe
i p¯ÌötÌ roËnÌk bude pro n·vötÏvnÌky plesu takto
p¯Ìjemn˝m z·ûitkem.
Mgr. Hana Baldelli, ¯editelka KC LÌöeÚ



ZBAVTE SE
OBJEMNÉHO ODPADU
Dřív nám sloužily a teď překážejí: nábytek, koberec, matrace, stará lednička nebo myčka,
zkrátka objemný odpad. Teď se ho můžete zbavit jedním telefonátem na 548 138 258
a firma SAKO Brno, a.s. si jej vyzvedne přímo u Vašeho domu. Cena za jeden odvoz takového odpadu (do délky 3 m a objemu 1 m3) je 250 Kč.

JARO JE TU A S NÍM I KAŽDOROČNÍ JARNÍ ÚKLID.
NEVÍTE, KAM SE VZNIKLÝM ODPADEM?
Odložte jej ve sběrném středisku! Rádi se ekologicky postaráme o Vámi nechtěné. Kdy a kam
můžete odpad odnést nejblíže Vašemu bydlišti?

SSO J. Faimonové
13:00–18:00
8:00–12:00
14:00–18:00
So a Ne 10:00–17:00

SMO Kšírova
Po–Pá
8:00–12:00
13:00–16:00
So
9:00–12:00,
14:00–17:00
Ne
14:00–17:00

Tel: 606 914 901

Tel: 602 173 308

Po
Út–Pá

AUTODOPRAVA do 3,5 t
IVECO DAILY MAXI
NONSTOP-NONSTOP-NONSTOP
Vnitrostátní a mezinárodní doprava do 3,5 t. • Stěhování,
vyklízení půd a sklepů. • Balení zboží a manipulace s nákladem. • Doprava a montáž nábytku. • Balení zboží a manipulace s nákladem. • Vše je řádně pojištěno!!!
H+M AUTO, s.r.o.
Sedláčkova 6, 628 00 Brno-Líšeň
Mobil: 777 756 676
Email: super.doprava@seznam.cz
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KOSMETIKA IVANA
zdravotnÌ sestra ñ kosmetiËka s 15 letou praxÌ, prov·dÌ:

Instalatérské a topenářské práce
Prov·dÌme mont·ûe vody, topenÌ a plynu,
v˝mÏny plynov˝ch kotl˘, mont·û bytov˝ch jader.
Tel.: 777 250 278, e-mail: mil.kral@centrum.cz

❉ PermanentnÌ make-up (oboËÌ, linky, rty)
❉ Chemick˝ peeling
(lÈËba aknÈ, omlazenÌ pleti, odstranÏnÌ pigmentacÌ)
❉ Nast¯elov·nÌ n·uönic i dÏtem, piercing (pupÌk, nos...)
❉ Orient·lnÌ depilace (obliËej, tÏlo, brazilsk· depilace)
❉ Trval· na ¯asy, barevn· typologie, poradenstvÌ

Tel. 732 981 584, StrakatÈho 11, Brno-éidenice
zast·vka tramvaje Ë. 8 ñ Kr·snÈho

CHOVATELSKÉ POTŘEBY
DINOMARKET
www.dinomarket.cz
JIŽ 8 LET S VÁMI !!!
tel. 774 812 826, 774 608 176
E-shop i kamenná prodejna – Bělohorská 45.
Rozvoz zboží po Líšni nad 750 Kč ZDARMA.

SKLENÁŘSTVÍ
● KOUPÕM RODINN› DŸM V BRNÃ k bydlenÌ (vÏtöÌ i menöÌ
i ve öpatnÈm stavu). Jen solidnÏ. PlatÌm hotovÏ. Jsem p¯Ìm˝ kupec.
Tel.: 546 220 361. Zn.: Brno i okraj.
● P¯Ìjmeme prodavaËku na Ë·steËny uvazek nebo brig·du pro
prodejnu Sahara, ulice Bedna¯Ìkova 2, info p. Fialov·, 725 390 765.
● KOUPÕM GAR¡é v LÌöni ñ okolÌ starÈho h¯bitova. 775 995 355.
● AKTIVO-FITNESS&WELLNESS, pohyb a relax pro kaûdÈho...
vodnÌ svÏt ï posilovna ï kardio ï pilates ï zumba ï cviËenÌ dÏtÌ
DostaÚte se na lÈto do kondice. Bedna¯Ìkova 1a (zast. JÌrova),
www.aktivo.cz, 544 213 955, 775 504 313, recepce@aktivo.cz.

Neumann Ivan
Trnkova 94, Brno-Líšeň
tel./fax: 544 217 427
mobil: 608 617 714

Rámování obrazů
a zrcadel
Po, Pá 8.00–12.00, 13.00–15.00
Paspartování Út, Čt 8.00–12.00, 13.00–18.00
Provádíme: veškeré sklenářské práce, vrtání, broušení,
laminování, rámování a paspartování obrazů.

Prodej nápojů „U pavouka“
Velk˝ v˝bÏr alko a nealko n·poj˘. Moravsk· vÌna sudov·, znaËkov·
a roËnÌkov·. Sudov· vÌna bÌl· a Ëerven· od 27 KË.
Trnkova 15, Star· LÌöeÚ, tel.: 728 245 932 v otevÌracÌ dobÏ
NeñP· 14ñ20 hod., So 9ñ12 a 14ñ20 hod.

V Ý H O DY
Nerušené bydlení
uprostřed přírody
Cykloturistické trasy
a naučné stezky

Nerušené bydlení uprostǫed pǫírody v blízkosti velkomƿsta

Klidná nová ulice
Oblíbená lokalita
Mariánského údolí
10 min. autem do
Brna návaznost D1
LÍŠEĂ

BRNO

PODOLÍ
50

SLATINA

D1

Ceny domu od
ŠLAPANICE

3 999 900 KČ (vč. dph a pozemku)
K nastěhování od 1. 9. 2011

www.rd-podoli.cz

Tel.: 544 509 431, 725 688 312, e-mail: rd-podoli@rd-podoli.cz

Z kultury
Zázračný lékař líšeňský
Ne, nebojte se, tentokr·t nes·hneme do bohatÈ pokladnice lidovÈ
slovesnosti, ale chceme p¯ipomenout jednu z nejvÏtöÌch a souËasnÏ nejskromnÏjöÌch osobnostÌ, kter· po nÏkolik desetiletÌ spoleËnÏ s p·terem
MetodÏjem Hoökem, ¯ÌdÌcÌm uËitelem Eduardem Elplem a mnoha dalöÌmi osvÌcen˝mi a vÏdoucÌmi lidmi formovala a kultivovala ûivot obyvatel LÌönÏ i okolÌ.
MUDr. Josef Holz se narodil 8. srpna 1862 v Oleönici na MoravÏ
v rodinÏ v·ûenÈho ûivnostnÌka a pozdÏji starosty jako nejstaröÌ ze t¯Ì
dÏtÌ. V dobÏ, kdy absolutnÌ ˙cta k rodiË˘m byla samoz¯ejmou souË·stÌ
dobr˝ch mrav˘, neproûÌval jinoch zrovna nejöùastnÏjöÌ obdobÌ. Otcovo
p¯·nÌ bylo jednoznaËnÈ ñ mÏl se st·t knÏzem, avöak nitern· touha, povol·nÌ Ëi posl·nÌ se projevilo jako silnÏjöÌ. Po maturitnÌ zkouöce na ËeskÈm gymn·ziu (dnes na t¯ÌdÏ Kapit·na Jaroöe) v BrnÏ se Josef nech·v·
proti otcovÏ v˘li zapsat na lÈka¯skou fakultu vÌdeÚskÈ univerzity. Mlad˝ medik se tedy ocitl v cizÌm mÏstÏ bez z·zemÌ, bez prost¯edk˘. Otec
byl neoblomn˝ a odmÌtl jej na studiÌch podporovat. PanÌ DrahomÌra
Rutarov·, vnuËka MUDr. Holze, na tuto dobu vzpomÌn· takto: ÑJen
dobr· a milujÌcÌ matka synovi tajnÏ obËas posÌlala uöet¯enou zlatku
na p¯ilepöenou, balÌËek potravin a psanÌ plnÈ mate¯skÈ l·sky. Josef si
p¯ivydÏl·val kondicemi i pomocn˝mi pracemi v nemocnici...ì Otec se
se synem smÌ¯il aû p¯i slavnostnÌ promoci, kterÈ se z˙Ëastnila cel·
rodina.
Po kr·tkÈ praxi ve vÌdeÚskÈ nemocnici byl roku 1888 ustanoven
praktick˝m lÈka¯em v LÌöni, brzy se oûenil s MariÌ ätÏp·nkovou, mladöÌ dcerou spr·vce velkostatku v PodolÌ, kter· mimo jinÈ se svojÌ staröÌ
sestrou veöla jako hrdinka do povÌdek spisovatele Viktora Kamila
Je¯·bka. MladÌ manûelÈ zakoupili d˘m na lÌöeÚskÈm n·mÏstÌ naproti
kostelu, kter˝ se na bezm·la pades·t let stal ˙toËiötÏm vöech nemocn˝ch a trpÌcÌch. Manûelka Marie dle panÌ RutarovÈ Ñnikdy nebyla vzneöenou panÌ doktorovou, n˝brû pilnou hospodynÌ, kter· nad vöechny svÈ
starosti dob¯e vÏdÏla, kdo klepe na dve¯e ordinace ve dvornÌm traktu jejich poetickÈho domuì. A tak nÏkdy znÏly kuchynÌ u Holz˘ i n·sledujÌcÌ vÏty:
ÑPanÌm·mo, vzal od v·s pan doktor pÏtikorunu za oöet¯enÌ?ì
ÑVzal, panÌ Holzov·, on nevÌ, ûe m˘j muû je bez pr·ce.ì
ÑTak tady ji m·te zp·tky a kupte nÏco dobrÈho dÏtem.ì
VeËer se vyhled·van˝ lÈka¯ podivoval nad ûalostn˝m stavem hotovosti: ÑTo je zvl·ötnÌ, tolik pacient˘ jsem dnes oöet¯il, a tak m·lo jsem
utrûil...ì
VynikajÌcÌ diagnostickÈ schopnosti lÌöeÚskÈho lÈka¯e se ˙stnÌm pod·nÌm osobnÌch svÏdectvÌ öÌ¯ily po BrnÏnsku i celÈ MoravÏ, p¯ÌbuznÌ
s pacienty na ûeb¯iÚ·cÌch p¯ijÌûdÏli z velkÈ d·lky. A p¯ece doktor Holz
konal z·zraky ˙plnÏ jednoduchÈ; jeho metodou byl racion·lnÌ a bystr˝
˙sudek, rychlÈ rozhodov·nÌ, hlubokÈ znalosti medicÌny i psychologie.
NenÌ tedy divu, ûe se jeho ÑrajÛnì st·le zvÏtöoval, Ëasto byl vol·n Ñdo
horì MoravskÈho krasu ke komplikovan˝m porod˘m i tÏûk˝m zranÏnÌm; tehdy se z˙roËilo jeho p¯ÌsnÈ dodrûov·nÌ hygienick˝ch pravidel
i ˙zkostn· pÈËe o sterilizaci lÈka¯sk˝ch n·stroj˘... P¯ipoËteme-li k jeho
klad˘m i v˝raznÈ soci·lnÌ cÌtÏnÌ (tÏûce zranÏnÈ lesnÌ dÏlnÌky, kte¯Ì nemÏli na nemocnici, lÈËil s·m, ve dne v noci bojoval vöemi dostupn˝mi
prost¯edky o jejich ûivot), nem˘ûeme se divit p¯edk˘m, ûe povaûovali
svÈho pana doktora za z·zraËnÈho...
ÿÌdÌcÌ uËitel Eduard Elpl jej charakterizoval tÏmito slovy: ÑPod zamraËen˝m Ëelem, pod zd·nlivÏ tvrdou slupkou skr˝valo se zlatÈ srdce.
Nikomu neodmÌtl pomoci. »asto i po ˙navÏ, nÏkolikr·t za noc opustil
l˘ûko a znovu a znovu se vyd·val ke sv˝m pacient˘m.ì
Manûel˘m Holzov˝m se narodily dcery Marie a Helena, syn Josef
kr·Ëel ve ölÈpÏjÌch otcov˝ch, stal se lÈka¯em vsetÌnskÈ nemocnice, kde
mu lidÈ ne¯ekli jinak neû Valaösk˝ svat˝ Ëi Valaösk˝ JeûÌöek...
MUDr. Josef Holz staröÌ p˘sobil kromÏ svÈho n·roËnÈho povol·nÌ
i ve¯ejnÏ; stal se jednÌm ze zakladatel˘ lÌöeÚskÈho Sokola, zaslouûil se
o vybudov·nÌ mÌstnÌ dr·hy Brno ñ LÌöeÚ, p¯ispÏl k v˝stavbÏ Masarykov˝ch mÏöùansk˝ch ökol (dneönÌ Zä Holzova), zasedal ve ökolskÈ radÏ
a tak d·le a tak d·le. Za svoje z·sluhy byl jmenov·n Ëestn˝m obËanem
LÌönÏ. P¯i tom vöem z˘stal velmi skromn˝ a k ve¯ejn˝m ocenÏnÌm
zdrûenliv˝. ÑO ätÏdrÈm veËeru mÏl ve zvyku mezi nejbliûöÌmi vzpomÌnat
na p¯Ìpady a pacienty, kte¯Ì mu v uplynulÈm roce zvl·öù utkvÏli v pa-

"

MUDr. Josef Holz s rodinou

mÏti. Zpravidla se jednalo o dÏti, öestinedÏlky, mladÈ lidi...ì vzpomÌn·
panÌ Rutarov·.
V·ûil si pr·ce sv˝ch koleg˘; kdyû s·m onemocnÏl, ¯Ìkal o svÈm
oöet¯ujÌcÌm lÈka¯i MUDr. Pol·Ëkovi: ÑCh·pu, ûe jej lidÈ majÌ r·di, kdyû
on vejde, hned se ËlovÏku ulevÌ...ì Jako lÈka¯ si byl dob¯e vÏdom koneËnosti pozemskÈho bytÌ a mÏl v mysli vöe peËlivÏ srovn·no: ÑPoh¯eb ûehem bude jednou st·tem na¯Ìzen· povinnost.ì Zem¯el v LÌöni 30. z·¯Ì
1937 a smuteËnÌ rozlouËenÌ v brnÏnskÈm krematoriu bylo ÑmanifestacÌ
vdÏËnosti lÌöeÚsk˝ch obËan˘ì.
Ulici N·draûnÌ z·hy p¯ejmenovali na Holzovu, aby p¯ipomÌnala
ËlovÏka, kter˝ dle slov panÌ RutarovÈ Ñna bryËce s koÚmi, v zimÏ na sanÌch, objÌûdÏl domky LÌönÏ i okolÌ, kde bylo t¯eba s pomocÌ BoûÌ mÌrnit
lidskou bolest a utrpenÌì. Rok 2012 p¯inese 150. v˝roËÌ narozenÌ tohoto lÈka¯e; aû tedy budete proch·zet nov˝m lÌöeÚsk˝m h¯bitovem, post˘jte v urnovÈm h·ji u skromnÈho hrobu pana doktora; dosud jej
za Ëestn˝ nikdo neprohl·sil, uËiÚme tak sami ve svÈ mysli...
Josef Tr·vnÌËek
(Za kr·snÈ a poutavÈ vzpomÌn·nÌ dÏkuji vnuËce MUDr. Josefa Holze ñ
panÌ uËitelce DrahomÌ¯e RutarovÈ.)

po¯·dajÌ
ÑMemori·l MUDr. Josefa Holzeì
pod z·ötitou M» Brno-LÌöeÚ
Mgr. B¯etislava ätefana
a za podpory ⁄M» Brno-LÌöeÚ

IV. RO»NÕK TAROKOV…HO TURNAJE
v sobotu 30. dubna 2011
v s·le KulturnÌho centra Kotlanka, Kotlanova 7, Brno-LÌöeÚ
P¯ihl·öky: pÌsemnÏ do 22. dubna 2011 na adresu Tarokov˝ klub LÌöeÚ,
o.s., KulturnÌ centrum LÌöeÚ Kotlanka, Kotlanova 7, 628 00 Brno-LÌöeÚ,
telefonem 530 341 487, e-mailem taroky@kclisen.cz, osobnÏ p¯i prezentaci p¯ed turnajem. VloûnÈ: 200 KË kaûd˝, ˙ËastnÌk dostane svaËinu
a obÏd. Finance: kaûd˝ hr·Ë si p¯ipravÌ pro turnaj 50 KË v mincÌch (2◊10,
3◊5, 5◊2, 5◊1) po odehr·nÌ kaûdÈho kola se penÌze vracejÌ. Ceny: vÌtÏz
turnaje obdrûÌ poh·r vÏnovan˝ starostou LÌönÏ vöichni ˙ËastnÌci obdrûÌ
vÏcnÈ ceny, zvl·ötnÌ ceny dostanou: nejstaröÌ, nejmladöÌ a nejvzd·lenÏjöÌ
˙ËastnÌk, nejlepöÌ ûena a dom·cÌ hr·Ë.
Program:
08:00ñ9:15
09:15ñ9:30
09:30ñ14:00
14:00ñ15:00
15:00ñ16:00

prezentace, losov·nÌ, rozprava k pravidl˘m a svaËina
turnaj zah·jÌ starosta Mgr. B¯etislav ätefan
4 soutÏûnÌ kola po 60 minut·ch s p¯est·vkou 10 minut
obÏd
vyhl·öenÌ v˝sledk˘ a p¯ed·nÌ cen

Doprava: z hlavnÌho n·draûÌ tramvajÌ Ë. 8, vystoupÌte na zast·vce Kotlanova ze StarÈ Osady, autobusem Ë. 78 na zast·vku HornÌkova.
GPS sou¯adnice 49∞12'37.697"N, 16∞40'49.308"E
TÏöÌme se na setk·nÌ s v·mi. Brno-LÌöeÚ, b¯ezen 2011
za po¯adatele: VladimÌr HavlÌËek, Ing. Karel Kabelka, Jan Mikö·tko
Mgr. Marcela Vesel·, Ing. Frantiöek Wohlgemuth

LÍEÒSKÉ NOVINY

Sport
Plán akcí líšeňských sportovních
oddílů ve spolupráci se sportovní
komisí na I. pololetí 2011
Aerobic show Fitness centrum Evy äabatovÈ + sport. komise, HornÌkova 34, 16. 4. 2011
Mari·nsk˝ okruh ñ cyklistick˝ z·vod ñ nez·vod, SportovnÌ klub Black
Ice + sport. komise, Mari·nskÈ ˙dolÌ, 21. 5. 2011
Turnaj lÌöeÚsk˝ch ökol ve futsale Zä NovolÌöeÚsk· + sport. komise,
Zä NovolÌöeÚsk· 10, Den dÏtÌ 1. 6. 2011
Turnaj lÌöeÚsk˝ch ökol v kopanÈ 1.ñ 3. roËnÌk SK LÌöeÚ + sport. komise,
h¯iötÏ SK LÌöeÚ, KuËerova 4, Den dÏtÌ 1. 6. 2011
Turnaj v tenisu neregistrovan˝ch ñ Ëty¯hry TK LÌöeÚ + sport. komise,
kurty u lesnÌho lomu, St¯elnice 48, 11. 6. 2011
Tento pl·n vznikl po konzultacÌch se z·stupci sportovnÌch oddÌl˘. Upout·vky na jednotlivÈ akce budou zve¯ejnÏny v LÌöeÚsk˝ch novin·ch a na
str·nk·ch www.brno-lisen.cz.
Za sportovnÌ komisi Ladislav Breicetl

Turnaj neregistrovaných
ve stolním tenisu 19. 2. 2011
Kaûd˝ rok v tomto Ëase po¯·d· oddÌl stolnÌho tenisu Sokola LÌöeÚ
na sv˝ch pingpongov˝ch stolech v malÈm s·le LÌöeÚskÈ sokolovny
turnaj pro neregistrovanÈ hr·Ëe. TakÈ v sobotu 19. ˙nora si p¯iölo
zmÏ¯it svÈ sÌly nad zelen˝mi stoly 16 dospÏl˝ch muû˘ i ûen a 12 hr·Ë˘
a hr·Ëek do 15 rok˘, aby ve dvou kategoriÌch z·polili o celkovÈ
vÌtÏzstvÌ.
Velmi potÏöiteln· byla tentokr·t nadpr˘mÏrn· ˙Ëast ml·deûe do 15 rok˘. Byla zcela z¯ejmÏ zp˘sobena tÌm, ûe plnou polovinu z nich doprovodili
a aktivnÏ zapojili do hry jejich rodiËe.
Sv˝mi v˝kony, p¯edevöÌm vöak zaujetÌm pro hru jim byli jistÏ dobr˝m
p¯Ìkladem, hodn˝m n·sledov·nÌ. P¯Ìstup nÏkter˝ch mlad˝ch ke h¯e by ale
û·dal mnohem vÏtöÌ zaujetÌ, v tomto ohledu je staröÌ generace rozhodnÏ
p¯edËila. NejvÏtöÌ z·jem o hru, pr˘bÏûnÈ v˝sledky a po¯adÌ tak bezesporu
projevovali ti ˙plnÏ nejmladöÌ.

V kategorii ml·deûe do 15 rok˘ vytvo¯ili hr·Ëi a hr·Ëky dvÏ skupiny,
ve kter˝ch hr·l kaûd˝ s kaûd˝m. Postupem prvnÌch t¯Ì hr·Ë˘ vznikla öestiËlenn· fin·lov· skupina, kde po poslednÌm z·pase bylo toto po¯adÌ:
1. Maxmili·n Beyer, Zä KamenaËky; 2. VojtÏch Pol·k, Zä Masarova;
3. David Gajduöek, Zä MutÏnick·; 4. Martin Hochman ml., Zä Masarova;
5. Jakub ätoudek, Zä MilÈnova; 6. Ond¯ej Halva, Zä MutÏnick·.
DospÏlÌ po odehr·nÌ t¯Ì z·kladnÌch skupin vytvo¯ili postupem prvnÌch
dvou hr·Ë˘ öestiËlennou fin·lovou skupinu. Po odehr·nÌ vöech z·pas˘ bylo
toto po¯adÌ:
1. Milan Ryöav˝; 2. Martin Hochman st.; 3. Josef Konvalinka; 4. Miroslav
T˘ma; 5. ZbynÏk Janda; 6. RadomÌr Papeû.
V kategorii dospÏl˝ch se sloûenÌ fin·lovÈ skupiny v poslednÌch nÏkolika roËnÌcÌch mÏnÌ jen nepatrnÏ. JmÈna jako Konvalinka, T˘ma a Janda se
objevujÌ ve v˝sledkov˝ch listin·ch velmi Ëasto na r˘zn˝ch mÌstech celkovÈho po¯adÌ. PrvnÌ mÌsto vöak stabilnÏ obsazuje Milan Ryöav˝. Hr·Ëi
na prvnÌch t¯ech mÌstech v jednotliv˝ch kategoriÌch obdrûeli diplomy
a vÏcnÈ ceny. Po¯adatelskÈ zajiötÏnÌ bylo tradiËnÏ velmi dobrÈ, stejnÏ jako
spolupr·ce se sportovnÌ komisÌ M» Brno-LÌöeÚ. Partnerem akce bylo KulturnÌ centrum LÌöeÚ.
Fotografie z turnaje je moûnÈ prohlÈdnout na www.brno-lisen.cz ve
sportovnÌ rubrice.
Ladislav Breicetl

LÍEÒSKÉ NOVINY

#

Sport
Vyhlášení výsledků zimního turnaje
Vyhl·öenÌ v˝sledk˘ probÏhlo ve st¯edu 9. 3. 2011 v prostor·ch radnice M» Brno-LÌöeÚ za ˙Ëasti pana starosty Mgr. B¯etislava ätefana,
mÌstostarosty pana Jozefa Sedl·Ëka a z·stupc˘ fotbalov˝ch klub˘, kterÈ
se z˙Ëastnily zimnÌho turnaje v LÌöni.
V ˙vodu podÏkoval starosta Mgr. ätefan p¯edsedovi SK LÌöeÚ
Ing. Hladiöovi za zorganizov·nÌ celÈho turnaje, kter˝ p¯ispÌv· k dobrÈ
prezentaci LÌönÏ. PotÈ dostal slovo p. Mal˝ (SK LÌöeÚ), kter˝ zhodnotil
celkov˝ pr˘bÏh turnaje, v jehoû r·mci se odehr·la ¯ada kvalitnÌch utk·nÌ.
P¯ipomnÏl, ûe p¯ed zah·jenÌm turnaje bylo pot¯eba p¯ipravit h¯iötÏ s umÏlou tr·vou, coû je n·roËnÈ nejen finanËnÏ. Vyzdvihl takÈ pr·ci vöech,
kte¯Ì se podÌleli na organizaci a podÏkoval z·stupc˘m klub˘ za ˙Ëast
a fair play.

TJ Sokol Brno-Líšeň
si Vás dovoluje pozvat na sokolskou

AKADEMII
2011
KDY:
26. 4. 2011 v 17:30 h
KDE:
Sokolovna, Belcrediho 27
Brno-Líšeň

V programu vystoupí a své skladby představí taneční skupiny Mystery, Enigmatic,
Střevíčky a rodiče s dětmi.
N·sledovalo vyhl·öenÌ v˝sledk˘ a p¯ed·nÌ cen muûstv˘m, kter· se
umÌstila na prvnÌch t¯ech mÌstech. Z·stupci klub˘, kterÈ skonËily na 4.ñ8.
mÌstÏ obdrûeli upomÌnkovÈ p¯edmÏty.
Vöichni z˙ËastnÏnÌ se shodli, ûe ˙roveÚ zimnÌho turnaje je velmi
dobr· a p¯islÌbili ˙Ëast i v dalöÌm roËnÌku. Za SK LÌöeÚ Andrea Dost·lkov·

V Líšni skončil zimní turnaj

Kromě účinkujících z TJ Sokol Brno-Líšeň
uvidíte také hostující soubor Líšňáček,
oddíly TJ Sokol Brno-jih a další.
SPORTU ZDAR!

PrvnÌ b¯eznov˝ vÌkend p¯inesl z·vÏreËnÈ z·pasy LÌöeÚ cupu. LÌöeÚötÌ fotbalistÈ v poslednÌm z·pase turnaje nastoupili proti diviznÌmu
Blansku, kterÈ d¯Ìve trÈnoval ZbynÏk Zbo¯il, souËasn˝ trenÈr LÌönÏ.
Z·pas skonËil vÌtÏzstvÌm LÌönÏ 2:1, branky vst¯elili M. Dr·bek
a D. Cup·k.
JeötÏ p¯ed tÌmto poslednÌm utk·nÌm, v r·mci turnaje, odehr·li fotbalistÈ LÌönÏ dva z·pasy, a to proti SpartÏ Brno a Rostexu Vyökov. Utk·nÌ
proti RousÌnovu se neodehr·lo kv˘li ch¯ipkovÈ epidemii, kter· zp˘sobila, ûe mÏl Framoz k dispozici pouze pÏt zdrav˝ch hr·Ë˘. LÌöeÚ tak zÌskala, dÌky kontumaci tohoto z·pasu, t¯i body.
K utk·nÌ proti SpartÏ Brno nastoupili dom·cÌ bezprost¯ednÏ po n·vratu ze soust¯edÏnÌ v »eladnÈ. Z·pas skonËil bezbrankovou remÌzou.
Z·pas s Rostexem Vyökov se odehr·l v nezvykl˝ den, a to ve st¯edu
2. 3. Jak se pozdÏji uk·zalo, byl tento z·pas klÌËov˝ pro koneËnÈ umÌstÏnÌ v tabulce. Dom·cÌ fotbalistÈ z·pas proti Vyökovu prohr·li 0:2.
VÌtÏzem zimnÌho turnaje se stal Rostex Vyökov, kter˝ zÌskal stejn˝
poËet bod˘ jako LÌöeÚ, rozhodujÌcÌm tak byl lepöÌ vz·jemn˝ z·pas.
Tabulka
1. Rostex Vyökov
7
5
1
1
12:10
16
2. SK LÌöeÚ
7
5
1
1
12:3
16
3. FC Zbrojovka Brno B
7
4
1
2
22:11
13
4. FC Dosta Bystrc-KnÌniËky 7
3
1
3
11:9
10
5. FK APOS Blansko
7
3
0
4
9:17
9
6. FC Zbrojovka Brno dorost 7
1
4
2
10:11
7
7. FRAMOZ RousÌnov
7
1
1
5
6:15
4
8. FC Sparta Brno
7
0
3
4
7:13
3
NejlepöÌm st¯elcem turnaje se stal dvacetilet˝ ˙toËnÌk FC Zbrojovky
Brno B Jakub äùouraË se sedmi vst¯elen˝mi gÛly. NejvÌce gÛl˘ padlo
v z·pase FC Zbrojovka B-Blansko, a to rovn˝ch jeden·ct, vöechny do
br·ny Blanska. NejmÈnÏ prostupnou obranu, podle poËtu obdrûen˝ch
branek, mÏla LÌöeÚ.
ChtÏla bych touto cestou podÏkovat vöem, kte¯Ì se podÌleli na bezproblÈmovÈm pr˘bÏhu celÈho turnaje. Bez nadöenÌ a pr·ce tÏchto lidÌ
by se takto velk˝ turnaj nepoda¯ilo zorganizovat.
Za SK LÌöeÚ Andrea Dost·lkov·
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