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Líšeňské noviny
V Lí š ni jsou nově popelnice na bioodpad .
A kam pat ří pneumatik y č i matrace?

Celý květen ještě máte na to, abyste uhradili poplatek za komunální odpad. 670 korun ročně musí platit člověk s trvalým
pobytem v Brně nebo ten, kdo vlastní byt nebo dům, v němž
není nikdo hlášen. Poplatek můžete snadno uhradit převodem
na číslo účtu 111220022/0800 s variabilním symbolem svého
rodného čísla nebo online na webu BrnoID.cz. Osobně pak
letos jedině na Šumavské 35, kde ve výškové budově C sídlí
brněnský odbor životního prostředí.
Za poplatek městská společnost SAKO vyváží černé popelnice
a také všechny barevné kontejnery na papír, plasty, sklo a textil.
Jejich nabídka se v polovině dubna rozšířila o nádoby na biologický odpad. Na území Líšně je nově k dispozici padesát šest hnědých
popelnic s objemem dvě stě čtyřicet litrů, které budou vyváženy
každé pondělí. Celkem bylo v Brně rozmístěno tisíc nádob. „Je to
pilotní projekt, jenž do konce roku vyhodnotíme. Potom možná
přidáme další,“ uvedl Michal Kačírek, tiskový mluvčí SAKO.

Hnědé popelnice jsou určeny pro drobný odpad
z kuchyně

Do hnědých popelnic mají lidé házet biologický odpad z kuchyně,
jako jsou slupky, zbytky zeleniny a ovoce, jádřince, sypaný čaj, kávová sedlina nebo i popel z grilování na dřevěném uhlí, kytky
a půda z přesazování. „Bylo by škoda, kdyby to lidé začali plnit jen

listím a posekanou trávou ze zahrad,“ řekl Kačírek. Tento odpad
mohou lidé vozit do sběrných středisek odpadů nebo si koupit
kompostér, na který město dává dotace. „Pozor, do popelnic na
bioodpad nepatří zbytky jídla, popel z cigaret nebo exkrementy
domácích miláčků,“ upřesnil mluvčí SAKO.
Bioodpad je následně zpracováván v centrální kompostárně v Černovicích a využíván pro pěstování rostlin. Kompostováním bioodpadu, mimo obohacení půd o chybějící organickou složku a zkvalitnění půd, pomůžeme ke snížení množství odpadů ukládaných
na skládku a tím snížení produkce skleníkových plynů.
Celkový počet nádob na tříděný odpad tak vzrostl na šest tisíc.
Modré na papír, žluté na plast, zelené na sklo a bílé na textil zná asi
každý. V Líšni jsou desítky míst, kde na převážně tisícilitrové kontejnery narazíte. Většinu z nich SAKO vyváží dvakrát, některé i třikrát týdně. Přesto jsou kontejnery často plné. Proto máte-li pocit,
že je nádob ve vašem okolí nedostatek, obraťte se na líšeňskou
radnici.
„Například loni jsme zprovoznili podzemní kontejnery u parku na
Trnkově a zjistili, že se tam vejde méně papíru i plastů a navíc se
úzkými otvory špatně vhazují. Proto jsme hned požádali SAKO
(pokračování na str. 2)
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o doplnění kontejnerů na nové stanoviště u křižovatky Klicperovy
a Bodlákovy. A SAKO nám rychle vyhovělo,“ řekl místostarosta Líšně Martin Příborský. Řešením může být také aplikace Brňáci pro
Brno, v níž můžete přeplněný kontejner nahlásit a SAKO jej slibuje
druhý den vyvézt.
„Před rokem jsme jednali s firmou ASEKOL a vytipovali deset míst
pro jejich červené kontejnery na kovy. Bohužel pak přišla pandemie a firma prozatím rozšiřování své sítě pozastavila,“ vysvětlil Příborský.
Ten rovněž vyšel vstříc líšeňským občanům, kteří likvidují větší
množství biologického odpadu ze zahrad. Každý třetí víkend v jarních a podzimních měsících najdete velký kontejner na ulici Kubelíkově, Šimáčkově, Bodlákově, Kučerově a dočasně také na konečné 55 v Mariánském údolí. V květnu sem můžete objemný
bioodpad vyvézt ve dnech 14.–17. 5.

Co se děje s vytříděným odpadem?

Svezený tříděný odpad nejprve prochází ručním tříděním na lince
v brněnské spalovně. Pracovníci z pásu vyberou věci, které se dále
využívají. Zvlášť dávají PET lahve, fólie či polystyren ze žlutých nádob na plasty. Hodně druhů má také papír – jinak se nakládá
s novinami, časopisy nebo kartony. Dotříděné druhy suroviny se
odvážejí k recyklaci.
Průměrná česká domácnost ročně vytřídí více než padesát kilogramů papíru, z něhož vzniká převážně nový papír, a téměř čtyřicet kilogramů plastů. Ty mají po recyklaci širší využití. Z polystyrenu jsou izolační materiály, z PET lahví zase technická či textilní
vlákna. K výrobě jedné fleecové bundy stačí padesát lahví. Druhově neroztříděné plasty se zpracovávají například na stavební a zahradní prvky jakou jsou ploty, zatravňovací dlažba či zahradní
kompostéry.

Směsný odpad zajistí polovinu tepla pro Brno

Komunální odpad, tedy ten směsný z černých popelnic, končí převážně v brněnské spalovně, která se nachází těsně za hranicemi
Líšně. Zdejší zařízení na energetické využití odpadu, svého druhu
jediné na Moravě, mění smetí v čistou energii, která se vrací do
vašich domovů. Spalovna ročně zpracuje odpad od 1,5 milionu
obyvatel a energeticky využije více než 240 tisíc tun směsného
odpadu. Díky tomu může spalovna Brnu prostřednictvím teplárny
dodat 1 milion GJ tepelné energie a více než 46.000 MWh elektrické energie. Za jediný rok se tak ušetří 100.000 tun černého uhlí.
Tato čísla by se měla do čtyř let dále zvednout. Cestou k tomu je
výstavba třetí linky v areálu spalovny, která má být uvedena do
provozu v roce 2024. Projekt, jehož výsledkem bude navýšení kapacity zhruba o polovinu, získává jasnější kontury. V lednu úspěšně
vyhověl procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a získal
závazné stanovisko od ministerstva životního prostředí. „Moderní
jednotka s kapacitou 132 tisíc tun nerecyklovatelných odpadů ročně zajistí téměř polovinu celkové spotřeby tepla pro Brno,“ sdělil
Filip Leder, předseda představenstva SAKO Brno.

Baterie či pneumatiky patří do ekodvora

Kdo potřebuje zlikvidovat méně obvyklý odpad, měl by zamířit do
některého sběrného střediska odpadů, kterým se říká ekodvory.
V Líšni najdete dva – jeden na začátku ulice Josefy Faimonové
(SAKO), druhý na Líšeňské 35 (společnost FCC). Oba jsou na rozdíl
od řady dalších otevřeny mimo všední dny také v sobotu a neděli.
Odvézt sem můžete prakticky cokoli včetně kovů, zářivek, baterií,
nábytku, matrací, starých elektrospotřebičů nebo nebezpečných
látek jako jsou barviva či kyseliny.
Pro občany je uložení tohoto odpadu zdarma, platit musíte jen za
odevzdané pneumatiky (30 Kč za jednu bez disku nebo 55 Kč
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s diskem) a za stavební suť (1,20 Kč za kilogram). Odpady z bytových jader, jako azbest, eternit nebo sádrokarton, odebírá sběrný
dvůr na Líšeňské 35.
Nepotřebné věci, které by ještě někdo mohl využít, můžete darovat. Drobné věci do domácnosti (nádobí, hrnce, plechy) nebo starý
nábytek (stoly, skříně, postele) odebírají specializované ekodvory
na ulicích Hapalova, J. Svobody, Dusíkova, Okružní, Veveří nebo
Ukrajinská. Z Líšně je nejblíže středisko na ulici Jana Svobody
v Husovicích, které je kromě pracovních dnů otevřeno i v sobotu
dopoledne.
Brno odebírá i funkční spotřebiče, které již nechcete používat.
Slouží k tomu projekt Jsem zpět!, v rámci něhož můžete odevzdat
funkční a kompletní spotřebiče v ekodvoře na Jílové ulici ve Štýřicích. Projekt RetroUse zase podporuje znovuvyužití funkčních věcí vyrobených před rokem 1989. Tyto, nejčastěji knihy, nádobí,
hračky nebo sportovní potřeby, můžete předat v tzv. Krytu 10-Z na
Husově ulici.
Mnozí si možná kladete otázku, kam s olejem ze smažení. Jedlé
oleje a tuky je možné odevzdat na sběrná střediska odpadu. Podmínkou je, aby byly v uzavíratelných nádobách. Loni se takto v Brně sesbíralo 20 tun olejů, které jsou předávány k dalšímu využití,
například v gumárenském či chemickém průmyslu. Chybou však
není ani uzavřít oleje do plastové nádoby a tu vyhodit do směsného odpadu.
Autovraky lze dokonce zpeněžit. Jejich ekologickou likvidaci nabízí řada firem včetně odtahu. V Líšni je např. areál druhotných surovin Barko v Zaoralově ulici. Je potřeba však předložit všechny doklady od vozidla.

Ukliďme Česko! Ale kam potom s nasbíranými
pytli?

V průběhu jara také probíhá iniciativa Ukliďme Česko, do níž se
každoročně zapojí tisíce lidí. Odpady posbírané v rámci oficiální
akce, která proběhla na konci března, jsou po dohodě s městskou
částí odváženy na legální skládky či do spalovny.
Iniciativa vyzývá občany, aby na čistění svého okolí pracovali i mimo hlavní termín. Provedený úklid je pak možno zaznamenat do
mapy na webu Uklidmecesko.cz. V Líšni byly v době uzávěrky novin zaknihovány dva úklidy, z toho jeden na poli za ulicí Holzova
směrem k Podolí.
„Drobnou vadou na této dobrovolné aktivitě mimo oficiální termín
akce je to, že posbírané odpadky z obecních pozemků nelze odevzdat v ekodvorech SAKO,“ zaskočilo Oldřicha Peprlu, který s rodinou uvedené místo zbavil nepořádku. Podle tiskového mluvčího
Kačírka mohou občané takto nasbíraný odpad nechat v pytlech
u běžných černých popelnic na komunální odpad. „Případně je
potřeba se prostřednictvím městské části na zachycení takového
odpadu dopředu domluvit,“ upřesnil.
Likvidaci černých skládek řeší zejména Úřad městské části. „Černé
skládky nás každoročně stojí několik stovek tisíc korun z rozpočtu
městské části. A to likvidujeme jen ty na obecních pozemcích. Vloni jsme odvezli sedmdesát tun nepořádku. Bohužel mnohé skládky se objevují na soukromých parcelách, které jejich vlastníci nijak
neřeší. I ty pak často likviduje obec, protože nám jde o čistotu veřejného prostoru,“ vysvětlil místostarosta Příborský.
Opravdu velké skládky, nad pět metrů krychlových, pak řeší město
prostřednictvím firmy SAKO. „Nemáme čísla podle jednotlivých
městských částí, ale v celém Brně jsme loni uklidili dvacet dva černých skládek, na nichž bylo celkem sto dvacet dva tun nelegálně
uloženého odpadu,“ uvedl tiskový mluvčí Kačírek.
l Tomáš Hložánek
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Rokli ochrání kamerový systém. Dočká se
i dalších změn
Líšeňská rokle se stává stále oblíbenějším místem aktivního odpočinku a relaxace pro seniory, jednotlivce, rodiny a děti. Práce však
nekončí a my se snažíme jít vpřed, protože víme, že je stále co vylepšovat. Na zútulnění území pracujeme už od roku 2014 a první
studie pro zachování tohoto cenného území jako zeleně se datují
dokonce do roku 2006. Tehdy jsem s partou nadšených dobrovolníků sesbíral podpisy proti plánované výstavbě v Rokli, abychom
zachovali zelené srdce sídliště. Povedlo se a nyní Rokle slouží všem.
Centrální park Rokle je velké území a práce probíhají postupně.
Letos nás čeká vybudování veřejných toalet, které v území chybí
a budou vůbec první na našem území. Nahradí tak nevzhledné
provizorní kabinky a poskytnou potřebný servis občanům.

Výsadba je plánovaná velmi rozvolněně, aby
stromy nevytvářely v budoucnu nepřehledná
zákoutí.

V průběhu roku protne Rokli výkop, do kterého budou uloženy kabely pro městský kamerový systém. Kamery a dohled pak přispějí k většímu pocitu bezpečí návštěvníků a věříme, že ochráníme
území proti vandalismu, kterému jsme museli bohužel v minulosti několikrát čelit. Čeká nás také odstranění několika jehličnanů,
které byly napadeny kůrovcem. Avšak průběžně dosazujeme
vhodné stromy, a to nejenom v Rokli, ale v celé Líšni. Nově budou
v ploše k tramvajovému valu vysazeny ovocné a listnaté stromy.

minizoo je častým cílem rodin s dětmi, které tak mají možnost vidět naživou některá hospodářská zvířata.

Od loňského srpna bydlí v Rokli také sedm slepic, které jsme zachránili z klecového chovu. Jednak, aby slépky mohly důstojně žít,
zároveň jsem tím chtěl upozornit na etický problém tohoto způsobu chování drůbeže.
Prvního května do rokle opět zavítají dvě ovce, dvě jehňata a kozlík.
Celý chov bude pod veterinárním dohledem a bude zapůjčen
z ekofarmy Jalový dvůr, kam se na podzim vrátí. Naše líšeňské

Věřím, že si v Centrálním parku rokle užijeme pohodu zeleně uprostřed sídliště. Stejně tak jako chvíle aktivního odpočinku při sportování. Nebo s přáteli vyrazíme grilovat či opéci špekáček u ohně.
Těším se, že se v Rokli brzy setkáme.
l Břetislav Štefan, Váš starosta

O nás bez nás. Brno chce umožnit další výstavbu
V Líšni máme několik lokalit, které jsou ohroženy výstavbou.
Jedná se většinou o soukromé pozemky a jejich zastavění by
vedlo ke zhoršení kvality života občanů a ztráty další zeleně.
Aktuálně přes dlouhodobý odpor Líšně hrozí ulehčení výstavby pro developera na ulici Bednaříkova. Brněnský magistrát,
který tento postup umožňuje, nás nejspíš neslyší a nerespektuje. Nebo je to brněnským zastupitelům jedno?
Sepisujeme petice, přijímáme usnesení v líšeňském zastupitelstvu, bojujeme jako zástupci veřejnosti za zeleň a kvalitu bydlení.
Bohužel to však vypadá, že všechna snaha je zbytečná.
Bednaříkova: jak to začalo?
V devadesátých letech byl pozemek poblíž nynější konečné trolejbusu prodán městem Brnem za účelem výstavby cukrárny. Tedy
nízkopodlažního objektu, který měl ambici poskytnout služby občanům Líšně. Následně se dlouho nic nedělo, až v roce 2016 jsme
se setkali se snahou o odprodej dalších okolních pozemků ze strany města Brna, což by umožnilo jednoduší a intenzivnější zástavbu
developerovi. Problém s tím neměly žádné dotčené odbory maKVĚTEN 2021

gistrátu. Líšeňské zastupitelstvo však s prodejem nesouhlasilo.
Podpořili jsme petici proti prodeji. Jednal jsem s tehdejší majetkovou náměstkyní Klárou Liptákovou a získali jsme tehdy její podporu. Pozemky se tak v roce 2016 ještě před prodejem podařilo zachránit.
Následně pozemek pod kdysi zamýšlenou cukrárnou změnil majitele. A zdánlivě se nic nedělo. Přesto jsem pro jistotu loni zaslal na
Odbor územního plánování dotaz, zda se skutečně nic neděje. Odpověď mě překvapila a šokovala – tento odbor vydal závazné stanovisko a souhlasí s možnou výstavbou až šestipodlažního domu.
Nyní, světe div se, je opět na stole prodej pozemků. Je důležité to
nepřipustit, jde přeci o to, jak kvalitně chceme bydlet. Kocourkov
nebo Brno? Nevím, ale někdy mi připadá, že by byla samostatná
Líšeň lepší. Minimálně by respektovala své občany a hájila je lépe
vůči zahušťování zástavby developery.
Osobně boj proti „Goliášovi“ nevzdávám. Jen si občas připadám,
jako kdybych házel hrách na zeď města Brna.
l Břetislav Štefan, Váš starosta
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▶ roh ulic Kubelíkova a Samoty (u Broďáku)
▶ roh ulic Ondráčkova a Zlámanky (u bývalých jatek)
▶ roh ulic Klicperova a Bodlákova (odstavná plocha)
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dvorů na ulicích J. Faimonové a Líšeňské. Rostlinný odpad ze

zahrad lze rovněž pálit, a to až do konce listopadu, ovšem pouze
v úterky, čtvrtky a soboty od 9 do 18 hodin.

Nicméně třídění bioodpadu je k přírodě
Aktuality
II. místostarosty
Připomínám, že do kontejnerů je možné ukládat pouze rostlinný
i k našemu životnímu prostředí šetrnější,

Vážení
spoluobčané,
milí Líšňáci,
v měsíci
dubnu slupky
jsem sei výkaly
hododpad
ze zahrady, zbytky
jídel, ovoce,
zeleniny,
nědrobných
věnoval několika
velkým
projektům,
které
posunuli
do
domácích
zvířat.
Naopak se
do jsme
kontejneru
nesmí
další
fáze maso,
přípravy
či realizace.
Jedná se
náměstí
IV.,
vkládat
kosti,
uhynulá zvířata,
olejo a
obaly zKarla
potravin,
zahradu Dělňáku i park na Trnkově.
ZÁŘÍ 2019

Vybrali jsme vítěze architektonické soutěže
na náměstí Karla IV.

Sešla se odborná porota a sestavila konečné pořadí tří soutěžních
návrhů, které postoupily do druhého kola architektonické soutěže
o návrh na novou podobu náměstí Karla IV. a jeho okolí. Rada
městské části výsledky schválila a nyní běží lhůta pro případné
námitky účastníků řízení. Po jejím uplynutí plánujeme představit
vítězný návrh veřejnosti. Za normálních okolností by to bylo na veřejném setkání s občany na radnici. To nám však pandemická situace bohužel neumožňuje. Proto jsme se rozhodli uspořádat veřejnou prezentaci za účasti vítěze, organizátora soutěže a porotců,
která bude přenášena online a umožní i diskusi s občany přes internet. Všechny návrhy také vystavíme na radnici a na samotném
náměstí, aby si je každý mohl prohlédnout. Prezentace by měla
proběhnout na přelomu dubna a května, v době psaní tohoto článku však ještě neznám přesná data. Proto sledujte prosím webové
stránky radnice pro další informace.

Rekonstrukce zahrady Dělňáku postoupí
do druhé etapy

Na zahradě Dělňáku pomalu končí první etapa rekonstrukce, která zahrnovala zemní a hlavní stavební práce. Zpod pásů bagrů tak
postupně povstává nová tvář zahrady. Během první etapy, která
by měla skončit v květnu, vzniknou nové povrchy, plot, nová vstupní brána, sklady a hlavní mobiliář včetně dlouhé centrální lavice
a pergol. Nakonec jsme se rozhodli udělat i novou fasádu zadní
strany budovy, aby byl celý prostor zcela nový. Během kopání jsme
také objevili další protiletecký kryt z druhé světové války. Část
těchto podzemních staveb jsme nechali vyčistit a chtěli bychom je
zpřístupnit i veřejnosti. Se zástupci Kulturního centra Líšeň jsme
ladili zázemí pro kulturní a společenské aktivity. Nakonec tu vznik-

ne
malé pódium,
které
může
sloužit možnosti
pro menší
a proto
budu rád,
když
nabízené
akce
a jako prvek pro každodenní relaxaci. A souvyužijete.
časně
zůstane
prostor–pro
profesionální zastře Martin
Příborský
II. místostarosta
šené pódium pro ty největší akce hned vedle
taneční plochy. Nyní byla vysoutěžena veřejná zakázka na druhou
3
a závěrečnou etapu, která by měla začít také během května a bude obsahovat budování dětského hřiště, výsadbu stromů a keřů
a nakonec výsev nového trávníku. Ukončení celé rekonstrukce
bychom rádi stihli do konce prázdnin. Kdy přesně bude prostor
otevřen veřejnosti, však záleží zejména na tom, jak rychle se nová
tráva rozroste.

V parku na Trnkově budujeme nádrž na dešťovku

Dále jsme vysoutěžili zakázku na vybudování retenční nádrže
u ZUŠ na Trnkově, ze které budeme zavlažovat celou centrální část
parku.

Správné nakládání s odpady je klíčem k ekologii
i čisté obci

Hlavním tématem tohoto čísla je nakládání s odpady, o jehož profesionální zpracování jsem požádal kolegu a člena redakční rady
Tomáše Hložánka. Přivedla mě na něj jedna líšeňská občanka, se
kterou jsme si psali. Uvědomil jsem si, že za mnoha problémy
s údržbou veřejného prostoru, např. černými skládkami, autovraky
apod., stojí obyčejná neznalost, jak s odpady nakládat. Přitom stačí například jen navštívit sběrný dvůr a zjistit, jak to tam funguje
a jak snadno se zde odpadu můžeme zbavit. Ukládání odpadu vedle kontejnerových stání a spoléhání se na to, že to SAKO rovněž
odveze, je špatný přístup. Neodveze a někdo, obvykle radnice, to
bude muset uklidit. Při té příležitosti připomínám, že 14.–17. 5. 2021
můžete na jaře naposledy využít modrých kontejnerů pro pravidelný svoz bioodpadu ze zahrad. Kromě tradičních míst jsme přidali pátý kontejner na konečnou 55 v Mariánském údolí. Věřím,
že tato malá osvěta přispěje k tomu, že naše Líšeň bude čistší
a spousta odpadků se dočká ekologické recyklace.
l Martin Příborský, II. místostarosta

V Líšni už je máme!
O sběr bio odpadu se řada občanů zajímala už mnoho let,
a proto jsme rády, že se ho podařilo zahájit. Zeptaly jsme se na
některé podrobnosti náměstka primátorky Petra Hladíka, který realizaci systému sběru bio odpadu prosadil.
Kdo svoz bioodpadu zajišťuje a k čemu ho využije?
Bioodpad z hnědých popelnic bude svážet SAKO pravidelně 1×
týdně. Obsah poputuje do Centrální kompostárny v Tuřanech.
Kompost odsud využívá například Veřejná zeleň města Brna. Pracujeme také na vybudování bioplynky, díky které bychom mohli
skrze vyrobený bioplyn pohánět autobusy veřejné dopravy nebo
popelářské vozy.
Co do těchto popelnic mohou občané dávat a co ne?
Především kuchyňský bioodpad – zbytky potravin rostlinného původu, slupky a zbytky zeleniny a ovoce, jádřince, pecky, čajové sáčky, kávový odpad. Aby se obsah popelnice neznehodnotil, nesmí
se do nich vhazovat živočišné zbytky jako např. maso, oleje, tuky
kosti, mléčné výrobky, stavební odpad, kamení, textil, cigarety, popel a samozřejmě žádné plasty, kovy, sklo a směsný komunální
odpad. Může se sem házet i tráva ze zahrady, ale z kapacitních důvodů doporučujeme využívat spíše kompostérů nebo středisek
sběrného odpadu.
Kde občané hnědé popelnice najdou?
Městská část si požádala o 56 hnědých popelnic. Ty jsou rozmístě4

ny v rámci Staré a Nové Líšně na stávajících sběrných místech tříděného odpadu, konkrétně zde:
Bartákova 5, Bednaříkova 11, Bednaříkova 5, Bylinková, Elplova 16,
Elplova 4, Elplova 8, Goldova, Hájkova 1–5, Hájkova 7–11, Heydukova
× Bačovského, Hochmanova 11, Hochmanova 17, Horníkova 2, 4, 6,
Horníkova 20, Houbalova 3, Hubrova, Jírova 15, Josefy Faimonové
25, 11, 17, 8, Klicperova × Bodlákova, Konradova 11, Kosíkova 5, Kotlanova 5, Koutného 1, Kubelíkova 14, Kubíkova 10, Kubíkova 18–20,
Letecká 1, Mariánské údolí – konečná MHD, Mezicestí 6, Michalova 3, Molákova 19 a 7, Nám. Karla IV. × Mifkova, Ondráčkova 134,
Ondráčkova × Macháčkova, Popelákova 2, Popelákova 22, Puchýřova 11, Rašelinová 6–9, Rotreklova 5, 7, Strnadova, Střelnice 24, Svánovského 5, Synkova 12, Ševelova 3, Šimáčkova 82, Šimáčkova ×
Obecká, Štefáčkova 3, Trnkova × Belcrediho, Vlkova 5, Zikova 22.
Na koho se mohou občané obrátit při problémech se svozem?
Při problémech se svozem jakéhokoli tříděného odpadu ze stávajících sběrných míst je nejlepší kontaktovat přímo svozovou firmu
SAKO tel. č. 800 139 139 nebo mail. dispecink@sako.cz, která zajistí nápravu.
Z hlediska ekologie je snaha využívat bioodpad nesmírně důležitá.
Umístění hnědých popelnic je prvním krokem. Jak se skutečný
sběr bude dařit, záleží už na zodpovědnosti každého z nás.
l Eliška Vondráčková, Silvie Dražanová,
l zastupitelky KDU-ČSL (Spolu v Líšni)
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V líšeňském depozitáři si můžete prohlédnout
i stoleté tramvaje
Více než sto padesát let patří tramvaj k obrazu ulic mnoha větších
či menších měst nejen u nás. Zpočátku se jednalo o vozy tažené
koňmi, později parními lokomotivami a dnes již mají absolutní
prim tramvaje elektrické.
Souhrnná sbírka těchto vozů na Vás čeká právě v Líšni ve veřejně přístupném depozitáři Technického muzea v Brně. Je důležité zmínit, že se skutečně jedná o depozitář, nikoli o oprašovanou
výstavu. Tramvaje jsou zaparkované na několika dlouhých kolejích
v chladné hale, která připomíná vozovnu. O to víc je neocenitelnou
součástí toho místa pan Tlaskal, správce depozitáře, a jeho kolega
Jakub Svoboda. Pánové překypují znalostmi o uskladněných vozech a jsou potěšeni z každého zvídavého dotazu.

„První kroky k uchování vozidel jako základního dokladu MHD byly učiněny v 60. letech 20. století dopravními podniky v Praze, Brně,
Ostravě a Plzni. Odrazovým můstkem pro definitivní rozhodnutí
o vědeckém zpracování této problematiky se stala celostátní konference dne 28. listopadu 1958 v Praze, kterou zorganizovala Československá vědeckotechnická společnost (ČsVTS) pro dopravu.
Dalším výrazným podnětem se staly oslavy „100 let koňské
dráhy v Brně“ v roce 1969, které zorganizoval Dopravní podnik
města Brna (DPmB) prostřednictvím skupiny nadšenců, která
se také zasloužila o renovaci vybraných vozidel MHD. Na sklonku
60. let 20. století existovala zásluhou těchto pracovníků DPmB
řada dvanácti historických provozuschopných tramvajových
vozidel renovovaných do původního stavu. Tím vzniklo jádro
sbírky a okruh zapálených nadšenců, bez jejichž práce by tato sbírka nevznikla,“ uvádí Zuzana Kafková v diplomové práci „Historie
technického muzea v Brně“. Jednalo se o vznik ucelené sbírky
všech vozů MHD na území Československa.
V Líšni se nyní nachází na 60 kolejových vozů z období od
prvopočátků dopravy až do současnosti. Trolejbusy, autobusy

a letadlo byly převezeny do jiných prostor v rámci Brna, kde je o ně
dobře postaráno. K zajímavostem sbírky patří kromě osobních vozidel vozy tramvajové nákladní dopravy a kompletní vlaková souprava příměstské železniční dráhy zvané Líšeňka. „Další ze zaparkovaných vozů je světový unikát – kropící tramvaj. Pro představu:
její trysky zabudované v přední, boční části vozu zvládly pokropit
celou Husovu ulici v Brně. V zimě sloužila jako sněhový pluh. Tato
kropící tramvaj byla využívána až do konce 60. let,“ popisuje pan
Tlaskal. Vaší pozornosti neunikne ani lázeňská tramvaj, která svými záclonkami zjemňuje prostor depozitáře. „Exponáty byly do
depozitáře dopravovány po takzvané muzejní trati, která vedla ze
Stránské skály. V současné době je trať v havarijním stavu. V roce
2002 při velkých deštích ji podemlela voda, koleje popraskaly. Obnova trati nebyla schválena a nyní je z velké části rozkradena,“ vysvětluje správce areálu.
Tramvaje, které vyrážejí na přehlídky, jsou přepravovány speciálním automobilním návěsem a pouze v noci. Vůz šalinu dopraví
do Medlánek a odtud může vyrazit do města. Kdy a zda vůbec dojde k obnově trati, není momentálně známo. Srdečně jsou zde vítány děti a všem návštěvníkům je umožněno nahlédnout do vybraných exponátů. Zaparkovat můžete na přilehlém parkovišti
nebo přímo v areálu depozitáře.
Depozitář dopravy můžete navštívit
(pokud to epidemiologická situace dovolí) po telefonické domluvě: v měsících květen–červen a září–říjen; ideálně ve všední dny a v pracovní době; v počtu 10–15 osob; nutná domluva
cca 10 dní předem s panem Tlaskalem na tel. 606 039 033;
základní vstupné 20 Kč, snížené 15 Kč.
l
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Zastavme se v ulicích
Zastavme se u všedního slova ULICE. Vlastně obyčejná záležitost,
ale přece tak důležitá a úžasná! Ona totiž každá ulice vede k někomu domů, k blízkým i k srdci milým místům. Svoji sílu a krásu ukázaly jména ulic až s rozvojem měst, kterým dodnes dávají řád. Jen
původní domovní znamení vystřídala čísla na plechových tabulkách.
Až od poloviny 19. století začínají ulice nést jména po významných
osobnostech. Stávají se tak obrazem hodnot nebo i idejí společnosti. S vnitřními změnami ve společnosti často souvisí i vnější,
viditelné změny. Bourají se sochy, strhávají nápisy a někdy se mění
jména ulic. Líšeň není výjimkou. Ale malá specialitka se zde najde.
S takovými změnami totiž souvisí i mnoho praktických problémů
– změna adresy těch, kteří v dané ulici bydlí, změna dokladů, mapových popisků… A tak se na počátku 90. let minulého století v Líšni sice změnily osobnosti, po kterých jsou některé ulice pojmenované, ale nezměnila se jejich jména.
JUDr. Bohumil Hochman byl brněnský sochař, výtvarník, ale i profesor Masarykovy univerzity a ČVUT. Pro svoji aktivní účast v protifašistickém odboji a za ilegální překročení hranic byl zatčen, vězněn na Špilberku, Dachau a umučen v koncentračním táboře
Buchenwaldu. Online výstava k jeho poctě je nyní ke shlédnutí na
webu Moravské galerie Brno. Původně však ulice nesla jméno po
Jaroslavu Hochmanovi.

Aktivní člen Obrany národa byl i Rudolf Vlk, jehož jméno v současné době nese ulice Vlkova. Civilním povoláním správce budov brněnského železničního nádraží vystřídal původní pojmenování po
Františku Vlkovi, prvním předsedovi ROH v Královopolské strojírně.
Úcta k lidským právům byla pohnutkou k přejmenování ulice
Koutného. Vlivného funkcionáře KSČ a poslance Tomáše Koutného více než nahradil filosof a teolog ThDr. Josef Koutný, původně
ředitel Sušilových kolejí v Brně. V 50. letech minulého století docházelo k likvidaci teologických fakult, zůstala jen okleštěná Cyrilometodějská fakulta v Praze. Stejně jako většina kněží s tímto
přístupem nesouhlasil a z toho důvodu odmítl i jmenování jejím
profesorem. Před zatčením se snažil uprchnout do Rakouska, byl
však zrazen a zatčen. Ubit k smrti byl státní bezpečností v Brně
v dubnu 1951.
To hlavní, čím ulice jsou, zůstává stále nezávislé a i vzdorující jakémukoliv jménu. Je to jejich poslání. Vždy Vás nechají pokochat
svou krásou nebo nahlédnout do oken svých domů a vedou vás
neomylně k cíli vaší cesty.
l Silvie Dražanová, Eliška Vondráčková,
l zastupitelky za KDU-ČSL (Spolu v Líšni)

Pomník obětem druhé světové války na ul. Rybnická
vytvořený Bohumilem Hochmanem
V roce 1978 byla ulice Bartákova pojmenována podle Aloise Bartáka, zasloužilého stranického funkcionáře KSČ. Od roku 1991 nese
jméno po Oldřichu Bartákovi, matematikovi, který v době okupace šířil ilegální tisk. Byl vězněn v koncentračním táboře Terezín
a Buchenwald, kde zemřel.
I ulice Hájkova nesla původně jméno zakládajícího člena KSČ Václava Hájka a byla přejmenována po Evženu Hájkovi, důstojníkovi
čs. armády, účastníkovi protifašistického odboje popraveného
nacisty.
Ulice Kubíkova jméno po řediteli politické školy Otakaru Kubíkovi
vyměnila jako vzdání úcty Janu a Apolonii Kubíkových, kteří byli
popraveni nacisty za poskytnutí úkrytu ilegálnímu pracovníkovi.
Ulice Strnadova měla své jméno nejdříve podle Josefa Strnada,
komunistického funkcionáře, ale také člověka, který v roce 1927
řídil přestavbu Semilassa. Před 17 lety byla přejmenována po Antonínu Strnadovi, držiteli vyznamenání Československého válečného kříže in memoriam. Původně úředníka banky Slavie, zapojeného v době okupace do odbojové organizace Obrany národa,
vězněného ve 4 koncentračních táborech a popraveného ve
Frankfurtu nad Mohanem.
6
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Nové poznatky o pravěku Líšně
Líšeňské noviny v posledních letech několikrát informovaly
o pozoruhodné pravěké minulosti naší městské části. Její počátky lze hledat někdy před 600–700.000 lety díky nálezům
kamenných a kostěných artefaktů po předchůdcích moderního člověka na Stránské skále a končí zhruba počátkem 10. století n. l. rozvrácením tehdejšího slovanského centra na Starých
Zámcích. Pak už se začíná psaná historie: první spolehlivá zpráva o Líšni pochází z roku 1306, i když nemůžeme zcela vyloučit
ani zmínku o půl století dříve z roku 1261.
Od listopadu 2019 probíhají s přestávkami záchranné archeologické práce na ulici Houbařská. Ty opět přispěly novými poznatky do
mozaiky našich znalostí o pravěku Líšně. Výzkum provádí Ústav
archeologické památkové péče Brno a vede jej Mgr. Jiří Zubalík.
Nejdříve byl v západní části ulice zjištěn zajímavý paleontologický
nález ve svahových sedimentech odkrytých v liniovém výkopu. Šlo
o lebku stepního zubra, kterou určila specialistka dr. M. Nývltová
Fišáková z Lékařské fakulty MU v Brně a časově zařadila do doby
před více než 120.000 lety. Lebka má délku asi 80 cm a jen jeden
roh, zato dlouhý kolem půl metru. Z druhého rohu se našel pouze
zlomek, zbytek byl zřejmě zničen při bagrování výkopu.

Kovárna s píckami z raného středověku
Líšeňské území leží na východním okraji Českého masivu a z jeho
nejvyšších částí lze přehlédnout rozsáhlou oblast jižní Moravy tvořenou už geomorfologickými jednotkami Západních Karpat. To
jistě přispívalo k jeho atraktivnosti při příchodu nových lidských
skupin. Od starší doby železné navíc hrála významnou roli přítomnost železných rud v nedaleké střední části Moravského krasu,
kam se přicházelo z Líšně údolími Svitavy nebo Říčky. Už delší dobu víme, že v raném středověku byly v Moravském krasu železné
rudy těženy a hutněny. Právě mocenské centrum na Starých Zámcích v Líšni tuto těžbu nejspíš kontrolovalo.
l Antonín Přichystal, fotografie J. Zubalík
Video KCL: https://www.youtube.com/watch?v=jCBDk_cprUw&t=2s.

Lebka stepního zubra ve výkopu na Houbařské ulici
Archeologické nálezy z více pravěkých období byly učiněny ve východní části ulice. Budeme-li postupovat od nejstarších k nejmladším, tak nejdříve musíme zmínit dva objekty z mladší doby
bronzové (1.250 až 1000 před n. l.), ve kterých ale byly jen keramické střepy. Mnohem zajímavější jsou zbytky po dvou chatách
z mladší doby železné (laténské, 470 před n. l. až počátek n. l.)
a s nimi asi související vykopaný kruhový žlábek. Téhož stáří je
i zlomek železné spony, která sloužila ke spínání šatů. Tvůrci této
materiální kultury byli Keltové.
Nejzajímavější objevy se týkaly raného středověku, to je v tomto
případě zhruba 9. století našeho letopočtu. Bylo odkryto 5 až 6 slovanských objektů, mezi nimi tři zásobní jámy, jeden sídlištní objekt
a kovárna. V areálu kovárny byly zjištěny dvě pícky a železné strusky. Atraktivní nález představuje rotační žernov ze svorové ruly rozlomený na dvě části, jedna část byla postavena svisle, druhá ležela
horizontálně. Žernovy sloužily k mletí obilí. Množství podobných
žernovů, ať již celých nebo jen jejich zlomků, bylo vykopáno nebo
posbíráno na nedalekých Starých Zámcích. Petrografický výzkum
jejich kamenné suroviny ukázal, že byla získávána u Čučic nedaleko Oslavan. Hornina je nápadná množstvím lesklé světlé slídy
(muskovitu) a její využívání na žernovy je typické pro raný středověk. Na Starých Zámcích se pod některými žernovy nalezly ukryté
železné předměty. Významné hradisko na Starých Zámcích muselo mít rozsáhlé zemědělské a hospodářské zázemí ve svém okolí,
což potvrzují i současné nálezy z Houbařské ulice.

Opět složený rotační žernov ze svorové ruly

„To by bylo, aby
to v Brně nebylo.“
Letošní nápady jsou opět skvělé.
Neváhejte. Podpořte je!
Dáme na vás.

KVĚTEN 2021

damenavas.brno.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ

KAM V LÍŠNI

SPOLEČENSKÉ AKCE – OSTATNÍ

KVĚTEN 2021

			
			

LÍŠEŇSKÁ PASÁŽ ZVE NA VÝSTAVU
„OBRAZY A KRESBY EVY ŠINDELÁŘOVÉ“

22. 5.

FARMÁŘSKÉ TRHY

8.00–13.00
			

22. 5.
23. 5.

10.00–20.30

ulice Jírova

LÍŠEŇSKÝ RODINNÝ FESTIVAL

10.00–17.00
			
			
			
			
			
			
			

Den plný aktivit pro děti i dospělé – dětská divadla, koncerty, vystoupení, skákací hrad,
malování na obličej, vyrábění a soutěže pro děti, řemeslné stánky, tombola, SWAP – deskovky,
hračky, letní oblečení, tábornický program od T.K. Kamzíci, také zajímavé přednášky
a workshopy. Kulturní centrum Líšeň chystá v rámci festivalu na Kotlance rehabilitační cvičení
pro juniory, anglické divadélko a besedu s porodní asistentkou.
Rodinné centrum Jasmínka ve spolupráci s T.K. Kamzíci Brno a Kulturním centrem Líšeň,
areál obchodu a služeb Kotlanova. Vstup zdarma.

28. 5.		

NOC KOSTELŮ

			
			
			
			
		
19.00–22.00
		
19.00–22.00

Kostelíček – místo zázraků
Místo Lurd a Medžugorje navštivte Kostelíček – místo zázraku v katastru naší obce!
Náš Kostelíček je totiž místem, kde se zjevila Panna Maria, a také místo zázračného uzdravení,
kam přicházejí poutníci posledních 300 let.
možnost individuální prohlídky interiéru kaple Panny Marie Pomocnice s průvodcem
možnost osobní modlitby

			
			
			
			
			
			
			
		
17.00–21.30
			
		
17.00–21.30
			
			
			

Kostel Ducha Svatého – kostel, který neexistuje
Po úspěchu „Baru, který neexistuje“ startuje ještě lepší projekt – „Kostel, který neexistuje“.
Navštivte místo budoucího kostela, seznamte se s projektem a děti nechte, ať si zatím plní
úkoly nebo navštíví týpí s pravým ministrantským ohněm. Program končí již ve 21.30 –
bereme ohled na sousedy v sídlišti.
Kostel, který neexistuje je (vlastně není) zde: 49.2122625N, 16.6813217E – tj. kostel hledejte nad
Saleskem směrem k Poliklinice Horníkova.
Možnost seznámit se s projektem kostela Ducha Svatého a vznikem farnosti v nové Líšni
(panely + možnost individuální diskuze).
Doprovodný program pro děti, které ještě nebaví čtení panelů a řeči dospěláků. Děti si zkusí
vykřesat jiskru naděje, postavit kostelní věž, seznámí se s uspořádáním kostela – a mnoho
dalšího. Prosím sledujte program také na www.nockostelu.cz – pokud dojde ke změnám kvůli
boji s pandemií COVID-19, dozvíte se je právě zde.

			
			
			
			
			
		
18.00–18.45
		
19.00–22.00
		
19.00–21.30

Kostel sv. Jiljí – nebeský zvěřinec
Náš kostel je zvěřinec – a to přímo nebeský. Nejen sv. František byl totiž kamarád se zvířaty –
víte třeba, které zvíře krmilo svatého Jiljí, když poustevničil ve francouzských lesích?
Dále – speciální nabídka – individuální žehnání domácím zvířatům (kočkám, koním, psům,
rybičkám, andulkám…) na farním dvoře.
mše svatá
prohlídka interiéru kostela, možnost soukromé modlitby, výstava svatý zvěřinec
individuální požehnání domácím zvířatům ve farním dvoře

Réva na dálku

A to není všechno! Další nabídka aktivit z různých směrů a trochu
zábavy Vás čeká na webu Kulturního centra Líšeň http://kclisen.cz/
v sekci aktuality. Tak se podívejte, průběžně aktualizujeme!
Brzy na viděnou na Kotlance.
l Silvie Dražanová, Kulturní centrum Líšeň
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Z odborného popisu určete přísloví!
Množina jedinců s vyšším intelektem, kteří započali své působení
na zemi přímočarým, rovnoměrně zrychleným pohybem směrem
ke středu země v homogenním tíhovém poli, je prázdná.
Co to je za slovo?
Je to jen kůže bez masa, sedí na kůži s masem a nese kůži a maso.
Patří ti to, ale tvojí přátelé to používají více než ty.
Řešení
Žádný učený z nebe nespadl. /sedlo/ Vaše jméno

Vážení naši přátelé,
rozvolnění, které by nám dovolilo se potkávat u kávy nebo přednášky, vyrazit na procházku či výlet, zatím není bohužel možné.
Pro malé povzbuzení, zlepšení nálady, ale i zapojení „mozkových
závitů“ jsme pro Vás přichystali pár perliček z tréninku paměti. Příklady jsme vybrali s odborníky na trénování paměti brněnské organizace Spokojený senior – KLAS z.s.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ

ŠKOLSTVÍ

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

ZŠ horníkova
Konečně zase ve škole

Sluníčko nám svítí a my jsme se konečně potkali s našimi žáčky ve
škole. Sice jen s částí z nich, ale jsme rádi, že se pomalu škola vrací
k běžnému životu. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem,
kteří nám pomohli na tomto nelehkém startu, doplněném o testování. Rodiče, učitelé, pracovníci školy a hlavně děti si zaslouží
velkou pochvalu. Děkujeme i těm z nás, kteří s mnohými opatřeními nesouhlasí, ale chápou, že škola musí respektovat platná nařízení a dělá vše proto, aby se děti mohly vzdělávat ve škole. Přeji
všem hodně zdraví, štěstí a dobré nálady do dalších dní. R. Č. B.

žáky na ZŠ Horníkova mimo jiné i tím, že jsme se zapojili do projektu DigiMe v rámci programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika pod záštitou SVČ Lužánky. Díky němu jsme získali materiální
podporu ve formě vybavení a metodickou podporu v podobě
workshopů. V rámci tohoto projektu se snažíme u žáků podpořit
tvorbu a úpravu digitálního obsahu. Žáci se pak učí zpracovávat
multimediální obsah, který může být využit nejen pro zábavu, ale
i pro prezentační nebo vzdělávací účely. Některé z prací můžete
zhlédnout již dnes na YouTube kanále ZŠ Horníkova a předpokládáme, že přibydou další.
l sTep

Pochlub se svým mazlíčkem

Zápis do 1. tříd na ZŠ a MŠ Horníkova 1

V letošním roce nás opět nečekal tradiční zápis, ale byl v pozměněné podobě v souladu s opatřeními vydanými MŠMT a v souladu
s právními předpisy. V letošním roce jsme zapsali 125 dětí. Ale nebojte, děti o zábavnou část zápisu určitě nepřijdou. Pro přijaté
děti proběhne motivační setkání, až bude možné budoucí prvňáčky do školy pozvat. Chceme dětem zážitek ze zápisu dopřát
ještě před usednutím do školních lavic. Už teď se moc těšíme.
l Mgr. Roma Burda, ŘŠ

Chodíme za nimi, když je nám smutno, když jsme vyděšení, když
jsme veselí. Začneme s nimi mluvit bez ohledu na to, že nás nechápou, nerozumí nám a nikdy nám neodpoví. Je nám s nimi dobře.
A za kým to vlastně chodíme? No přece za svými mazlíčky. Členové žákovského parlamentu shromáždili ke 23. 3. 2021 celkem 95
fotografií od žáků i učitelů. Je na nich 44 psů, 24 koček, 22 morčat,
10 králíků, 9 želv. Ale objevují se i papoušci, šneci, rybičky, hadi,
koně, křeček, agama, potkan. A že doma žádné zvířátko nemáš?
Nevadí. Podívej se a potěš se na https://padlet.com/jjurickova1/
dnn0499aidoncz99. A pokud máš doma také nějaké zvířátko
a chtěl bys ho ukázat ostatním, můžeš jeho fotku poslat paní psycholožce. Ráda ho k ostatním přidá.

Projekt DigiMe

Posílení informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků je
jednou z klíčových úloh dnešního i budoucího vzdělávání. Důvody
nehledejme v povinnosti distanční výuky, ale v rychle se měnící
společnosti, která tyto nároky klade na své budoucí aktivní členy.
Automatizace rutinních činností a celkové zefektivnění práce pak
může člověku pomoci nejen v jeho zaměstnání, ale může mít pozitivní vliv i na jeho soukromý život. V tomto směru podporujeme

Stalo se

Salesko v „době distanční“
S dlouhodobými omezeními činnosti střediska stále hledáme nové formy, jak podporovat děti, mládež a rodiny. Klub rodičů a dětí
kromě pravidelně zasílaných tematických inspirací nabídl „Postní
aktivitu do rodiny“, která byla prezentována u vstupu do střediska
a na našem webu. Mohli jste se též účastnit pátrací akce „Záložky
přece patří do knížek“, kdy na několika místech v Líšni visely na
stromech záložky a hledaly nové majitele. Téma „Zdraví“ také zaujalo děti a posílaly nám obrázky o tom, co je zdravé a nezdravé pro
naše tělo. Dalším zajímavým tématem byla třeba „Voda“, jaká je,
kde ji najdeme, kdo ji potřebuje.
U některých kroužků a aktivit probíhá online výuka nebo zasílání
instrukcí a videí. Ve sportovních kroužcích nabízíme dětem online
cvičení přes videohovory.
KVĚTEN 2021

V okolí Líšně pro vás připravujeme hry formou výletů s příběhem.
Mohli jste si s námi zahrát třeba „Najdeš pirátský poklad“ (probíhala do 28. 2.), „Velikonoční putování se zajíčkem Sal“ (do 18. 4.),
„Asterix a Obelix: Mise Panoramix“ (do 25. 4.) nebo šifrovací hru
„Detektivní společnost: zmizení detektiva Krahujce“ (probíhá do
9. 5.).
Další inspirací nejen pro děti mohla být soutěž „Nevyhazuj, recykluj“, kde jste mohli z různých nepotřebných materiálů vyrábět potřebné věci. Třeba truhlík na bylinky z pet lahve. Natáčíme
i různé tvořivé a sportovní výzvy na youtubovém kanále Saleska
https://www.youtube.com/c/Saleskobrno/playlists.
Těšíme se, až se přes osobní konzultace a výuku jeden na jednoho
(pedagog – žák) vrátíme k pravidelnému běžnému provozu. Intenzivně také připravujeme prázdninové tábory, o kterých věříme, že
se uskuteční.
Aktuální informace sledujte na našem webu. Už se na vás moc
těšíme!
l Renata Lorencová
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ZŠ novolíšeňská
Spolupráce ZŠ Novolíšeňské
s Obcí Slovákov v Brne

ZŠ Novolíšeňská a Obec Slovákov v Brne společně organizují od
roku 2013 výtvarnou soutěž, která se zaměřuje na umění, kulturu
a historii našeho nejbližšího souseda Slovenska, a jehož propagací
se zabývá právě slovenská národnostní menšina žijící v Brně za
podpory Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.
Další osobností, se kterou se seznámili žáci naší školy, byl Imro
Weiner-Kráľ malíř, grafik, ilustrátor, publicista, ale i účastník francouzského odboje v době
druhé světové války. Patřil
k průkopníkům slovenské
výtvarné moderny. Byl nejoriginálnějším představitelem slovenského výtvarného nadrealizmu (surrealizmu)
a secesního expresionizmu.
Proč jsme se zaměřili na dílo
Weinera-Kráľa? Rozhodla jeho nesmírná rozmanitost výtvarného vyjadřování a rozsah témat, které zobrazoval.
Tím zaujal i naše mladé
umělce. Nevybírali si jen jednoduché předlohy, ale také
velmi náročné jak na samotnou myšlenku díla, tak i její
znázornění. V letošním roce si připomínáme sté výročí narození
Imricha Weinera-Kráľa.

Španělština na ZŠ Novolíšeňská v době covidu

Současná doba nepřeje mnoha zájmům a volnočasovým aktivitám. Také kroužek španělštiny na ZŠ Novolíšeňská byl ovlivněn
pandemickou situací a některé děti se od začátku šk. roku 2020/21
kroužku již nemohly zúčastnit kvůli vládním opatřením. Nicméně
díky moderním technologiím se podařilo kroužek zachovat online
formou.
ZŠ Novolíšeňská klade důraz na výuku cizích jazyků, a proto je zde
anglický jazyk zařazen do rozvrhu již od 1. třídy. V 8. a 9. ročníku
výuku rozšíří druhý cizí jazyk a žáci si volí mezi němčinou a ruštinou. To, že je angličtina v současnosti jedním z hlavních předmětů
na školách a důležitou znalostí v životě nás dnes již nepřekvapí.
Věděli jste však, že španělština počtem mluvících angličtinu dokonce převyšuje?
Španělština se řadí mezi nejrozšířenější jazyky světa a po čínštině
je to 2. nejpočetnější rodný jazyk na světě. Je úředním jazykem
nejen ve Španělsku, Střední a Jižní Americe a dalších státech, ale
patří také k 6 úředním jazykům OSN a oficiálním jazykům USA.
Španělština může překvapit i množstvím slov, které známe, aniž
bychom se tento jazyk učili. Jistě jste někdy slyšeli pozdravy HOLA
a BUENOS DÍAS či rozloučení ADIÓS a HASTA LA VISTA; nebo výrazy slušnosti POR FAVOR (prosím) a GRACIAS (děkuji). Známé je
i slovíčko MAÑANA (zítra/ráno), které se ve zdvojené podobě ¡Mañana, mañana! používá jako fráze pro odkládání povinností. Za
zmínku stojí také podobně znějící slova FIESTA (oslava/svátek)
a SIESTA („šlofík“ po obědě). Zavítáme-li do gastronomie Španělska, pověstné jsou např. jednohubky TAPAS či pokrm PAELLA, který bývá přirovnáván k italskému rizotu. Oblíbeným nápojem na
Pyrenejském poloostrově je SANGRIA – směs ovoce a červeného
vína. Jako zástupce latinských zemí můžeme uvést Mexiko a jeho

Tento ročník byl o to náročnější, že se konal v době pandemie koronaviru a bylo málo prostoru na konzultace, sem tam také na
opravy a někdy i na dokončení. O to víc si vážíme práce dětí a jejich
poradkyně paní učitelky výtvarné výchovy Mgr. Kamily Kopecké.
Zvládli to na jedničku a zase vznikly krásné obrázky.
Výtvarná soutěž není jedinou oblastí spolupráce
s národnostními menšinami žijícími v Brně a Jihomoravském kraji. Dalšími
aktivitami jsou besedy
a přednášky pro žáky školy o životě menšin v ČR, jak
se sem dostaly, jak se přizpůsobily životu u nás,
o jejich tradicích a zvyklostech. Tyto besedy se
staly součástí Babylonfestu a Dne národnostních
menšin, které organizují
město Brno a JMK. Takovým způsobem Obec Slovákov přivedla do školy
bulharskou, řeckou, romskou, německou menšinu nebo ruskou
menšinu i v rámci výuky ruského jazyka. Tato spolupráce probíhá
už dlouhá léta na velmi vysoké úrovni. Obec Slovákov v Brne děkuje paní učitelce Kamile Kopecké za velké úsilí a vstřícnost, které
věnuje se svými žáky výtvarné soutěži se slovenskou tematikou.
Panu řediteli Novákovi a vedení školy děkujeme za umožnění realizace projektů věnovaným Slovensku a významným Slovákům
a těšíme se další spolupráci.
l Mgr. Judita Guštafíková
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kulinářské speciality TORTILLY – BURRITOS, NACHOS a TACOS.
Dospěláci jistě znají i silný destilát TEQUILU pocházejícího ze stejnojmenného města Tequila v Mexiku. ¡Hasta la vista!
l Mgr. Jana Homolová

Úspěch v soutěži Kraje pro bezpečný internet

Již tradičně se žáci naší školy v předmětech Informační a komunikační technologie a Digitální technologie zapojili do soutěže Kraje
pro bezpečný internet. A opět jsme byli úspěšní! Díky tomu, že 210
žáků naší školy vyplnilo soutěžní kvíz bez jediné chyby, jsme v konkurenci škol Jihomoravského kraje obsadili skvělé 2. místo.
Navíc naše žákyně Michaela Částková dosáhla na výherní místo
a obdrží věcnou cenu. Slavnostní předání cen proběhne na konci
května.
l Ing. Věra Fabíková
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ
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ZŠ masarova
Přípravný týden k přijímacím zkouškám
pro 9. ročník

Zavřené školy nám nezabránily v tom, aby se v druhém březnovém
týdnu uskutečnil přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro žáky
9. ročníku, i když letošní rok proběhl v trochu netradičním, ale nám
všem už tak známém, on-line prostředí. On-line přípravného kurzu
se letošní rok zúčastnilo 47 žáků z 63, což je úžasná účast!
Žáci si po dobu celého týdne zkoušeli vyplňovat „cermatovské“
přijímací testy z českého jazyka a matematiky. Každý den na ně
čekal jeden test z češtiny a jeden z matematiky. Žáci si sami stopovali čas, který budou mít k dispozici i u přijímacích zkoušek (čeština – 70 minut; matematika – 85 minut). Po vypršení časového limitu se online spojili s vyučujícím a společně s ním si kontrolovali
správnost odpovědí a zapisovali si body. (Mezi žáky se dokonce
našli tací, kteří dosáhli plného počtu bodů, za což jim chceme vysmeknout velikou poklonu!) Ve zbytku času se žáci mohli vyučujícího dotazovat na testové otázky, které jim dělaly největší potíže.
Součástí přípravného kurzu byly i odpolední konzultační hodiny,
které už byly dobrovolné. Ti, kteří potřebovali dovysvětlit jakékoliv
učivo týkající se daných přijímacích předmětů, se opět online spojili se svými učiteli a řešili nekonečné nástrahy a pasti královny věd
– matematiky – a našeho krásného národního jazyka – jazyka českého.

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

1. den ve škole aneb jak jsme si to užili…

V pondělí čekal žáčky 1. C a 1. D návrat zpátky do školy. Prvňáčci se
moc těšili, ale obavy byly na místě. 1. hodinu strávily děti testováním, vše proběhlo v naprostém pořádku, klidu a s humorem.
2. hodinu jsme si udělali domeček a sdělili si zážitky z víkendu…
a že jich bylo. Děti čekalo velké překvapení. Ve třídě nás navštívil
velikonoční zajíček Toník, který nám na školním dvoře nechal
spoustu úkolů, které děti plnily a výsledky zapisovaly do tajenky.
Po vyplnění celé tajenky jsme zjistili, že nás každé ráno, kromě budíku a rodičů, budí také ZPĚV PTÁKŮ. Počasí nám přálo. Za vyluštěnou tajenku si děti vybraly velikonoční kraslici, kterou si každý na
sluníčku vybarvil. Kluci si do školy donesli také pomlázky a pěkně
ty naše holky prohnali a vymrskali. Pak jsme si to otočili a zahráli si
hru Hody, hody, doprovody... (Rybičky, rybičky, rybáři jedou). Po
návratu do třídy jsme všechny kraslice nalepili do velkého vajíčka
a přečetli si vzkaz od velikonočního zajíčka. Toník nás pochválil
a prozradil nám, kde na nás čeká zajíčkův poklad. „Hurááá,“ ozvalo
se. „Našli jsme ho!“ Poklad nám udělal velkou radost, protože na
každého žáčka čekalo čokoládové vajíčko a zajíček. Děti byly nadšené a my věříme, že i takový den jim pomohl v klidu všechno
zvládnout.
l paní učitelky Jana Damborská a Jitka Časarová, za 1. C a 1. D

Všem žákům přípravného kurzu bychom chtěli poděkovat za hojnou účast a „přežití“ tak náročného týdne. Především Vám chceme popřát hodně zdaru u přijímacích zkoušek, ať se každý z Vás
dostane na onu vysněnou školu. Budeme Vám držet palce!
l Mgr. Diana Křivanová a Ing. Mgr. Dušan Vendl

Antické on-line hodování

Výuka dějepisu v 6. ročníku se primárně věnuje nejstarším dějinám lidstva. V druhém pololetí se žáci seznamují s dějinami antického Řecka, kde poznávají základy demokratické společnosti starověkých Athén. Ovšem dějiny nejsou jenom „velké události“ plné
bitev a jmen panovníků, ale i každodenní životy lidí. Proto žáky
v hodinách pravidelně seznamujeme s běžným životem lidí a ani
distanční výuka nás v tom neodradila. Právě naopak! Distanční
výuka se poslední den před velikonočními prázdninami přestěhovala do prostorů školní kuchyňky, kde byly připraveny základní
ingredience na antické on-line hodování. Žáci 6. B a 6. D se seznámili s tím, jak se starověcí Řekové připravovali na večerní návštěvu
svých přátel, kde se veliký důraz kladl na osobní hygienu. Šesťáci
prostřednictvím počítačových obrazovek poznávali koření, které
Řekové přidávali prakticky do všech druhů jídel a nevynechávali
ani víno. Naučili se základní recept na přípravu ryb, které Řekové
pravidelně konzumovali. Žáci rozpoutali bouřlivou diskusi o chutnosti oliv a vhodném používání kopru, který byl většinově odmítnut. On-line antické hodování bylo zakončeno nejdůležitější myšlenkou starověkých Řeků, která je poplatná i v dnešní době, že za
elegantní se považuje přiměřená konzumace všeho v rozumné
míře.
l Mgr. Juraj Švec

Žáci 9. B pomáhají brněnské ZOO

Ke štědrému činu se odhodlali žáci 9. B. Rozhodli se věnovat našetřené peníze brněnské zoologické zahradě. Ze zvířat, které lze podpořit, si vybrali klokánka králíkovitého. Tento malý vačnatec se
může od poloviny března tohoto roku těšit ze svých nových adoptivních rodičů. Přispěná částka 1.700 Kč by měla pokrýt roční náklady na jeho chov. Jako poděkování získali žáci od zoologické zahrady adopční osvědčení, jméno na cedulce u zvířete a roční
předplatné časopisu Zooreport. Děkujeme žákům deváté třídy za
projevenou solidaritu vůči němým tvářím.
l Mgr. Vladěna Zezulová, třídní učitelka

Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace tímto stvrzuje, že

Žáci 9.B, 2020/2021
jsou od 16. 3. 2021 adoptivními rodiči zvířete:

Klokánek králíkovitý
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RC Jasmínka nezahálí, po rozvolňování pasáž
Kotlanova ožije Líšeňským rodinným festivalem
Před 1,5 rokem jsme otevřeli Rodinné centrum Jasmínka. Spektrum naší činnosti je široké, nabízíme pravidelné kroužky,
přednášky, semináře s odborníky a komunitní aktivity (deskoherní klub, otevřená herna a oslavy koloběhu roku). Více na
www.rcjasminka.cz.
Kvůli pandemii covidu
jsme museli mít ⅓ roku 2020 zavřeno a letos
jsme ještě začít nemohli. Nás ale covid nezastaví. Plánujeme, domlouváme, pak kvůli
omezení vše rušíme
a zase nanovo plánujeme a připravujeme.
Jazykové kurzy jsou
online, jinak čekáme,
až nastane uvolnění
a jsme připraveni zahájit kroužky, kam je přihlášeno plno účastníků a všichni čekáme, co
bude dál. Světlem na
konci tunelu je pro nás
léto, a proto máme pro děti připravených pět příměstských táborů.
V rámci oslav koloběhu roku jsme nachystali v termínu 22. 5.–
23. 5. 2021 ve spolupráci s T. K. Kamzíci Brno a Kulturním centrem
Líšeň Líšeňský rodinný festival. V případě nepříznivé epidemiologické situace bude termín přesunut na konec léta.

Mnohé se bude dít venku. V sobotu
a neděli bude k dispozici: skákací hrad,
malování na obličej, vyrábění a soutěže pro děti, řemeslné stánky, tombola,
SWAP – deskovky, hračky, letní oblečení. Speciálně sobota bude patřit T. K.
Kamzíci, kteří si připravili: den otevřených dveří v nové klubovně – tábornické hry, potravinovou sbírku, setkání
současných i bývalých vedoucích, opékání vlastních špekáčků na
ohni. Kulturní centrum zve na Kotlanku maminky na besedu s porodní asistentkou Petrou Sušickou. Děti na divadýlko anglické jazykové školy Hocus a Lotus a lekce rehabilitačního cvičení pro juniory Valerie Peclové. Na čerstvém vzduchu si také můžete užít
dětská divadla (Paravánek, pohádku Angatar), dvě vystoupení
a dva koncerty (líšeňskou skupinu Acha a country koncert). Na tyto aktivity NENÍ žádné VSTUPNÉ, vychutnáte si je zdarma. V případě zájmu se můžete zúčastnit workshopů a přednášek, které se
budou dít uvnitř.
Program má časový harmonogram a na vybrané indoor aktivity je
potřeba se přihlásit, proto si přečtěte podrobný program na webu
https://rcjasminka.cz/lisensky-rodinny-festival/ a sledujte náš Facebook.
V rámci dalších oslav koloběhu roku se můžete těšit na: červen –
oslava letního slunovratu, podzim – drakiáda, dušičky či dýňové
odpoledne, lampionový průvod – uspávání broučků, slavnost zimního slunovratu. Těšíme na společná setkání, zážitky a sdílení.

V Líšni se pořád něco děje
Stále žijeme v době, která není příhodná k osobnímu setkání
a sdružování. V Líšni se však stále snažíme se spolky a aktivními
občany něco dělat. Podívejte se na malý report z akcí, které se
uskutečnily nebo nás ještě čekají.
Křížová cesta na Kostelíčku
Již více než dvě desítky let se koná na Velký pátek v deset hodin na
Kostelíčku křížová cesta, které se účastní přes 200 lidí. Minulý rok
jsme bohužel museli tuto tradici kvůli covidu přerušit. Letos jsme
tradiční průvod opět dělat nemohli, tak nás napadlo udělat křížovou cestu trochu netradičně. Připravili jsme texty křížové cesty pro
děti i dospělé, které jsme rozvěsili na stromy v okolí Kostelíčku. Tato křížová cesta zaznamenala velký úspěch. Přišlo si ji projít velké
množství Líšňáků i přespolních. Vzhledem k velkému zájmu jsme
se rozhodli křížovou cestu ponechat na stromech až do poloviny
května.
Velikonoční řehtání
Tradice velikonočního řehtání v Líšni sahá až do období první republiky, kdy chlapci na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu
chodili s řehtačkami a klapačkami a nahrazovali zvony, které odlétly do Říma. Tato tradice však po válce zanikla a podařilo se ji obnovit až letos. Na Velký pátek a Bílou sobotu jsme za přísných hygienických podmínek se skupinkou ministrantů chodili po ulicích
Líšně a oznamovali ranní a večerní klekání a též i poledne. Věřím,
že tato obnovená tradice nezapadne a v příštích letech se ji bude
moci zúčastnit široká líšeňská veřejnost.
Po stopách božích muk
Kolikrát chodíme po naší obci, aniž se všimneme kříže, který stojí
v poli nebo v blízkosti silnice. Tyto kříže jsou odkazem našich předků, kteří je nechali zbudovat. Rozhodli jsme se proto „boží muka“
přiblížit dětem z líšeňské farnosti formou hry. U každého kříže byla nádoba se zápisníkem, do kterého se děti zapsaly. Na děti, které
12

objevily všech 14 vybraných křížů, bylo jich celkem 28 z 69 účastníků, čekala odměna v podobě balíčku se sladkostmi. „Cílem bylo
děti vyhnat od počítačů do přírody, aby se rozhlédly po obci, ve
které žijí, protože často přehlížíme tuto krásnou architekturu“, říká
spoluautorka hry.
Kaplička v soutěži
Kaplička v Mariánském údolí se zúčastnila soutěže o Nejlépe opravenou památku JMK v roce 2020. Soutěžilo se v několika kategoriích a konkurence byla velká, ba obrovská. Od opravených kostelů
a zámků, přes kapličky a fresky až po drobné boží muky. Ve své
kategorii obsadila kaplička na Ondráčkově ulici se ziskem 323 hlasů 3. místo. Bohužel však finanční odměnu dostávají pouze první
dvě místa. O to víc to mrzí, protože rozdíl mezi druhým a třetím
místem byl pouhých 18 hlasů. Díky soutěži se nám však podařilo
kapličku zviditelnit, protože hodně Líšňáků neví, že máme dvě
kapličky. Teď už to ví nejen Líšňáci, ale celý kraj. Děkujeme všem
za zaslaný hlas a vyjádřenou podporu!
Ukliďme Líšeň
Po zimním spánku se příroda postupně probouzí a vydává své odpadové poklady, které zde nechávají či odhazují někteří občané.
Společně s líšeňskými Orly, Skauty a Kamzíky jsme připravili akci
Ukliďme Líšeň. Úklid bude probíhat v sobotu 15. května 2021.
Sraz pro účastníky 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 10. května 2021
na email: chaloupka.ch@email.cz.
l Michal Chaloupka
Odkaz na akci na webu Ukliďme Líšeň.
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ
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Buďme v Líšni za vodou
Zdroje vody, ať už jde o studny, potoky, rybníky nebo třeba studánky, jsou součástí Líšně. Bylo tomu tak vždy, i když od výstavby vodovodu jejich životodárný význam poněkud poklesl.
Jak jsme se již mohli dočíst v dubnovém čísle v aktualitách pana
místostarosty Příborského, v současnosti se radnice věnuje mimo
jiné i problematice veřejných studní s ručními pumpami. Nyní se
zdá, že se podařilo nalézt způsob, jak s těmito omšelými líšeňskými klenoty naložit a vrátit jim alespoň částečně dřívější lesk a význam.
Na území naší městské části se nachází přinejmenším 37 veřejných studní. Jelikož by bylo nesmírně finančně náročné všechny je
v krátké době obnovit a zprovoznit, byl ve spolupráci s občany vytvořen seznam těch několika, které jsou místními využívány nebo
mají velký potenciál, aby tomu tak po opravě bylo (např. ulice Jateční pro zahrádkářskou kolonii). Podobně byly zjištěny studny
poškozené nebo ohrožující své okolí (např. ulice Kubelíkova). Uvedené vodní zdroje byly v březnu doporučeny radnici k rekonstrukci a údržbě.

prvku zpříjemňujícího místo, ochlazujícího v horkých letních měsících sousední prostředí a poskytujícího zdroj vody pro ptactvo
a hmyz. Vizualizaci takového návrhu úpravy pro studnu na ulici
Šimáčkově ukazuje druhý z obrázků u článku. Realizace tohoto
projektu nazvaného „Za vodou v Líšni by mohla proběhnout
v rámci programu Dáme na Vás – participativního rozpočtu města
Brna. Potřebné dokumenty připravujeme a brzy budou pro každého přístupné na stránkách https://damenavas.brno.cz.

Vybrané studny, zrekonstruované i ty ostatní, pestře pokrývající
Líšeň máme v plánu propojit neznačenou vycházkovou stezkou
dlouhou přibližně 7 km s několika zastaveními nejen u studní, ale
také například u Broďáku či na místě někdejšího rybníku na Městečku. Na mapce naleznete předpokládanou trasu stezky. Nejbližší okolí studní, které pro to mají vhodné předpoklady, budou zároveň navržena k úpravě či zušlechtění. Tím může být vznik vodního

Těší nás, že se radnice rozhodla zabývat se tématem studní. Věříme, že i vám bude toto téma blízké a návrh našeho projektu při
veřejném hlasování podpoříte, aby se jej podařilo v plné šíři uskutečnit.
l Andrea Ondrůjová, komise ŽP, Anna Týčová, občanka Líšně,
l Richard Čmelík, občan Líšně
l Fotografie: Lenka Rosenbergerová

Studna před a po úpravě

Pionýrský oddíl Hády uklízel Česko
Jako každý rok, i letos, 27. března, proběhl projekt Ukliďme
Česko. Podmínky byly mnohem složitější než v předchozích
letech, přesto jsme se ale rozhodli zapojit. Jsme 21. pionýrský
táborový oddíl Hády a klubovnu máme v Líšni, proto jsme se
vydali do ulic a trochu jsme to tady vyčistili.
První dobrovolníci přišli už v devět ráno, všichni si v respirátorech
vyzvedli pytle, a pak se každý vydal po vlastní ose do ulic, aby nasbíral co nejvíce odpadků a udělal tak Líšeň o něco čistším místem. Protože jsme letos nešli společně, nemůžeme přesně říct,
kolik kilogramů odpadu jsme nasbírali, ale odhadujeme kolem
dvou set. Mezi nejčastější odpadky patřily nedopalky od cigaret,
plastové lahve a plechovky, obaly od jídla, ale bohužel naši dobrovolníci vytahali z keřů i mnohem horší věci. Mezi nimi byl například
starý automat na žvýkačky, kovová mříž, koberec nebo barová židle. Výjimkou nebyly ani obaly od injekčních stříkaček. Jsme rádi,
že se zapojila i veřejnost, která do našeho oddílu nepatří. Všem
zúčastněným děkujeme a doufáme, že se příští rok zapojí zase
o pár dobrovolníků více.
l Kateřina Hájková, 21. PTO Hády
KVĚTEN 2021
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CÍTÍTE, CO VAŘÍ
SOUSED?

Nesmírně vesmírný
optický internet

+420 601 153 200

450 Kč

Bydlíte v panelovém nebo bytovém domě?
Pravděpodobně máte hrubé nánosy nečistot
a mastnot v odvětrávací šachtě.
• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín

400 Kč
Rychlost

200
Mb/s

Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie, plísně,
choroboplodné zárodky, karcinogeny a podle WHO mohou
být příčinou astmatu, chronických chřipek, srdečních
chorob a dalších onemocnění.

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme
kamerou zadarmo.
d

539 01 01 01 | www.netbox.cz

po

př

e

Akce platí pro nové zákazníky do 31. 7. 2021.

www.plicedomu.cz

kopÍrovÁnÍ • tisk
grafickÉ prÁce
letáky
vizitky
brožury
časopisy

Tiskárna SETTRONIC
Bubeníèkova 30
tel. 548 538 528, 603 588 964
info@settronic.cz
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 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 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!
 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru. www.vrbakuchyne.cz. Vrba 603 438 707.
 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.
 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.
 Cykloservis, Zikova 34 (výměník), po–čt od 13 h. Tel.: 603 320 332.
 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.
 ELEKTRIKÁŘ – opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.
 PRONAJMU GARÁŽ na ulici Šimáčkova v Líšni – u hřbitova.
Informace na tel. 737 266 734.
 Mladá rodina hledá ke koupi byt 3+1 nebo 4+1 v Brně Líšni
a okolí. Kontakt: 603 553 961.
 Údržba zahrad, kácení a prořezávání stromů, sečení trávy, úklid,
stavby a opravy pergol a oplocení. Tel.: 603 483 738, www.uniserv.cz.

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

 Úklidová ﬁrma nabízí práci ve Slatině. Manuální práce, pracovní
doba 6.00–12.00. Pracovní smlouva, mzda 13 000 Kč. Tel.: 603 113 980.

tel.:
544 210 118
mobil:
603 486 467
info@lekhornik.cz
otevírací doba:
Po– Čt 7–18, Pá 7–15

 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.

Podpoøte svá játra a cévy, využijte naší slevy: Arterin 60 tbl – 299 Kè,
Lipovitan Duo 30 tbl – 229 Kè, Essentiale 100 tbl – 329 Kè.

 Pronajmu garážové stání na Jírově. 1900 Kč/měs. T: 739 234 867.

 KNIHY Ryšavý, Táborská, 4 měsíce bylo ZAVŘENO, Navštivte
nás. 775 368 748, www.rysavy.cz.
 OPRAVY a SERVIS počítačů, notebooků, tabletů a telefonů.
Měníme displeje, napájecí konektory, porty, klávesnice. Chcete
zrychlit počítač, zachránit data, odvirovat, nastavit tiskárnu, wi-ﬁ,
internet? Se vším Vám ochotně poradím a přijedu. Miroslav Novotný, tel. 731 248 454, e-mail: novotnymir@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.

 VYMĚNÍM OBECNÍ BYT 4+1 s balkónem na ulici Popelákova
v Líšni za 3+1. Tel. 704 074 645.
 VYMĚNÍM OB 2+kk mezonet s balkónem a pěkným výhledem na
Starou líšeň za 3+1 nebo 4+1 v Líšni. Tel. 725 524 745.
 MUŽE I ŽENY S OZP NA RECEPCE A VRÁTNICE V BRNĚ.
Tel. 602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz.
 REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRŮ NA KLÍČ.
Práce obkladačské, zednické, sádrokarton, instalatérské, malířské.
Spolehlivost, kvalita. Tel. 777 141 165, 773 518 654.
 Mladá rodina hledá ke koupi byt nebo rodinný dům v Líšni a okolí.
Máme hotovost. Prosím volejte nebo SMS. 739 059 029. Děkuji.

Pro rodinu hledám byt
o dispozici 3–4+1 v Líšni.
Osobní nebo družstevní vlastnictví.
Nastěhování do konce září. Připravená hotovost.
Za tip vedoucí ke koupi vyplatím finanční odměnu.

tel.: 777 729 415
KVĚTEN 2021

Nabízím zprostředkování pěkného pracovního místa s velkými
výhodami jako je dobré pracovní prostředí, výhodné beneﬁty,
pravidelná pracovní doba s klouzavým nástupem do pracovní
směny, ve středu města, ale za nízký plat. Vhodné pro občany před
nástupem do důchodu nebo pro lidi, kteří mají nějakou neoﬁciální,
vedlejší činnost. Požadovaná kvaliﬁkace: stolař, zámečník, instalatér –
jedná se údržbářské práce. Telefon: 737 802 975.
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 26,20 cm)
ŘÁDKOVÁ INZERCE: 110 Kč/řádek + 21 % DPH
(cca 60 znaků/1 řádek vč. mezer)
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Nejlepší střelec Líšně chystá na léto veselku
Středopolař SK Líšeň Jaroslav Málek se až před třicítkou stává objektem novinářského zájmu. Zřejmě zraje jak víno. V dresu Líšně
patří ke stabilním fotbalistům kádru. K tomu v letošním ročníku
přidal titul půlmistra, vede tabulku střelců soutěže a za měsíc březen byl vyhlášený nejlepším hráčem Fotbalové národní ligy.
Měl titul hráče měsíce nějakou odezvu?
Ozvali se kamarádi, známí, ale i někteří manažeři. Stejně jako v zimní přestávce, kdy jsem se dostal do čela tabulky kanonýrů.
Létala i přestupová lasa?
Během podzimu sledovaly Líšeň dva prvoligové kluby ze severní
Moravy. Ale zástupci Baníku i Opavy měli zájem o mého kolegu ze
zálohy. Jenže nakonec zůstal v Líšni i nadále. Pokud jde o mne, tak
šlo jen o náznaky, ale žádná nabídka nepřišla.
Jak si vysvětlujete, že o nejlepšího střelce není přetahovaná?
Za prvé mi jde na třicítku, za druhé část vstřelených branek nebyla ze hry, ale z pokutových kopů.
Rýsuje se nyní něco pro vás?
Smlouvu v Líšni mám ještě na příští sezonu. Proto se nepídím po
nějakých změnách. V Líšni jsem naprosto spokojený. Existuje tu
přátelský duch, který jsem v žádném angažmá dosud nezažil. Péče o hráče je tu až dojemná. Ne nadarmo se říká, že Líšeň je rodinným klubem.
Hledá za vás nové možnosti agent?
Kdysi byl mým agentem Nehoda, ale nyní už pár roků se o sebe
starám sám.
Vyrůstal jste v Rájci Jestřebí, kde je dosud mezi aktivními hráči veden váš sedmapadesátiletý otec. Měl velký vliv na vaši fotbalovou budoucnost?
Určitě. S mámou jsme od mala chodili na hřiště pozorovat, jak hraje táta zápasy. Proto jsem začal v Rájci s fotbalem. Ale nakonec
jsem skončil málem jako hokejista. Hrával jsem až do 14 let za Blansko. Pak jsem dal přednost fotbalu. Hlavně kvůli tátovi. Svůj podíl
měla i moje drobná postava, která nebyla stavěná pro hokej. Blanenští funkcionáři však několikrát byli u nás přemlouvat rodiče,
abych u hokeje vydržel. Ale to už jsem měl namířeno do Jihlavy
a zvládnout obojí by nešlo.

Jaroslav Málek (v bílém) je na hřišti pořádně vidět.
Foto: Martina Šperková
Pak přišel Žižkov a tři měsíce v Praze. Jak jste byl spokojený
v hlavním městě?
Popravdě řečeno nešlo o dobré angažmá, ačkoliv tehdy vedl Viktorii trenér Trpišovský. Působil jsem na Žižkově v době, kdy klub
trpěl nedostatkem peněz. Výplatu jsme dostávali po kouskách.
Viktoria se nakonec se mnou vyrovnala až po třech letech.
Třinecké angažmá už bylo lepší?
Angažmá v Třinci bylo dobré. Zahrál jsem si dost zápasů a možná
bych ani neodešel, kdyby nedošlo k odvolání trenéra Zbončáka,
pod nímž jsem dostával dost příležitostí. Jeho nástupce Neček sázel na jiné hráče. A tak Hlučín, kde byl jako trenér a sportovní ředitel současný kouč Líšně Valachovič, mě vzal na hostování a později na přestup. Nechtěl jsem v té době jít blíže k mému rodišti
v Rájci, protože v Třinci jsem si našel přítelkyni, která potřebovala
ještě dostudovat.
Líšni jste podepsal přestup 19. července 2019. To už měla přítelkyně školu za sebou?
Už ano. Žijeme nyní v sídlišti v Kohoutovicích, ale rád bych si postavil domek v mém rodišti. Přítelkyni to však táhne domů. Já bych
raději žil na jižní Moravě. V Třinci leckdy není některým lidem rozumět, zvláště když mluví napůl polsky.
Není na čase už svatba po tak dlouhém spolužití?
Už je naplánovaná. Do manželství vstoupíme v červenci. Oslavím
zároveň i třicítku.

Část mládí jste strávil na Vysočině. Jak vidíte toto období?
Jihlava tehdy měla prvoligový tým a výtečnou pověst ve výchově
mládeže. Chtěl jsem zkusit něco jiného, když třeba ve Zbrojovce
jsem se jako žák neprosadil. Z počátku to byly krušné dny a týdny.
Bydlel jsem v internátě přímo na stadiónu. Stýskalo se mi po našich. Přiznám se, že jsem si i někdy poplakal. Jihlavě však vděčím
za profesionální přípravu. Jenže jsem po přechodu mezi muže nenašel uplatnění v ligovém kádru, ani v juniorce. Tak jsem byl rok
v Pelhřimově a další rok v Břeclavi, kde jsem se poprvé potkal s trenérem Valachovičem.

Vraťme se ještě k fotbalu. Jak dokážete skloubit práci řidiče
a profesionálního fotbalisty?
Jsem naprosto spokojený. I když po rozvozu zeleniny, kdy každou
chvíli zastavíte, vyložíte a odnesete náklad do prodejny, se hodně
utaháte. Ale zažil jsem i doby plného profesionalismu a popravdě
musím říct, že tenhle způsob mně vyhovuje více. Můj šéf je bývalý
fotbalista Roman Svoboda, který mně vychází vstříc, takže nemusím každý den v týdnu pracovat.
l Miloslav Vlašic

Malý obhájil pozici

Ligový květen

Sekretář SK Líšeň Cyril Malý obhájil při volební valné hromadě
Městského fotbalového svazu v Brně členství v kontrolní a revizní
komisi. Dlouholetý líšeňský funkcionář je tak nadále našim zástupcem ve vedení brněnského fotbalového hnutí. Volební valná hromada, která se konala v hale Moravské Slavie, potvrdila v čele staronového předsedu výkonného výboru, jimž je bývalý fotbalista
Zbrojovky Brno Jan Maroši. Ve výkonném výboru jsou dále Hana
Čurdová (Svratka), Martin Jelínek (Chrlice), Jiří Zorník (Kohoutovice), Pavel Juračka (Zbrojovka), Lubomír Němec (Bohunice) a Patrik
Holomek (Bosonohy).
l šic

V měsíci květnu by měla druhá fotbalová liga
skončit. Líšeňský celek čeká v měsíci šest zápasů. Hned na prvního máje hrají svěřenci trenéra
Valachoviče svůj zápas na Strahově, kde je doma Slavoj Vyšehrad. Pokračují ve středu 5. 5.
doma s Táborskem. V sobotu 8. 5. zavítají do
Prostějova. Další sobotu 15. 5. přivítají tým z Ústí nad Labem. V sobotu 22. 5. čeká Líšeň ve východních Čechách Hradec Králové.
Soutěž zakončí hráči Líšně v sobotu 29. 5. doma, kde nastoupí FK
Třinec.
l šic
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