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Líšeňské noviny
Nová zahrada Dělňáku
se v půli k vě tna otevře lidem

Na zbrusu novou zahradu Dělňáku mezi ulicemi Klajdovská
a Krameriova se od května mohou těšit líšeňští občané. Prostor nabídne široké možnosti aktivit od relaxace rodičů s dětmi
až po větší kulturně společenské akce. Slavnostní otevření se
koná v sobotu 14. května od dvou hodin odpoledne.

v Líšni nás s kolegou Ivanem Zbořilem moc bavila. Chtěli jsme pro
Líšeň připravit živé a zároveň originální místo. Občanskou zahradu, kde se dá jen tak v klidu posedět s přáteli, kde můžou běhat
děti a kde je pořád na co se dívat,“ uvedla k projektu autorka, podle
níž bylo vybudováno mimo jiné atrium sídla ombudsmana v Údolní ulici, opraven městský park ve Znojmě nebo byl rekultivován
nedaleký Růženin lom pod Klajdovkou.

Projekt rekonstrukce byl schválený před dvěma a půl lety radou
i zastupitelstvem městské části a na veřejné debatě představen
lidem. „Prvotním impulzem byla nutnost vyměnit staré dětské
Lidé se v zahradě mohou těšit na posezení, řadu herních prvků pro
hřiště, které bylo v dezolátním stavu a dětem nepřístupné. Vedle
děti včetně pískoviště, workoutové prvky pro cvičení dospělých
bylo mlatové volejbalové hřiště, které bylo velmi málo využívané.
i mlhoviště pro osvěžení v parných dnech. Zcela nově je pojat proRovněž okolní prostory byly v dosti neutěšeném stavu. Bylo zde
stor přiléhající k budově, který je nyní širší a částečně stíněný perněkolik nově vysazených stromů, z nichž mnohé ovšem byly
golami. Novinkou je také přístup z ulice Krameriovy, díky němuž je
uschlé a okolo jediného skladu se válel různý materiál a dřevo. Neprostor průchozí. Hlavní vstup z Klajdovské je bezbariérový a osavyhovující byl vstup s několika schody i stazený kovovou bránou.
Otevření zahrady 14. 5. od 14.00:
ré oplocení nad rozpadajícími se zídkami.
Proto jsme se rozhodli přistoupit ke komUž během léta by se tu návštěvníci mohli
 Líšeňské základní školy a spolky
pletní rekonstrukci podle návrhu architekosvěžit v kavárně. „V současnosti jednáme
 Hudební škola YAMAHA
ta,“ vysvětlil pohnutky pro rekonstrukci
s několika zájemci,“ řekl Příborský. „Pokud
 Xside DANCERS
místostarosta Martin Příborský. Celá inbude mít provozovatel kavárny zájem, mů ÚDIF – Úžasné divadlo fyziky
vestice činila 7,9 milionů korun, přičemž
že zajišťovat občerstvení i uvnitř. Jinak zde
 Kris Juggling
3,5 milionu poskytlo Statutární město Brno.
bude fungovat stejný režim jako doposud.“
 Kapela Víno
Areál bude zpřístupněn veřejnosti pravdě Další program nejen pro děti
Autorkou návrhu je Eva Wagnerová. „Práce
podobně od devíti ráno do devíti večer.
 Občerstvení zajištěno
(pokračování na str. 2)
na projektu zahrady Dělnického domu

RADNIČNÍ WEB
BRNO-LISEN.CZ

ZASTAVME SE
PŘED SOCHOU

LÍŠEŇŠTÍ GEOLOGOVÉ
V OMÁNU

AUKCE NA PODPORU
UKRAJINSKÝCH DĚTÍ
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na čase to změnit. Považuji za nezbytné
r na budoucnost
této pustiny.
ZPRÁVY Z RADNICE
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qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Tato všemi opuštěná lokalita u ZŠ Masarova doposud nemá ani
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KCL bude prostor provozovat a využívat i pro organizování různých
venkovních společenských či kulturních akcí stejně jako
celý Děl-povrchu tartanové běžecké dráhy, kterou tato,
obnova
ňák. „Plánujeme tu pořádat venkovní koncerty, divadelní či tanečnejen sportovně založená škola, intenzivně využívá. Výměna
ní vystoupení. V době chladnějšího počasí můžeme kombinovat
využití prostoru venku i uvnitř. Do interiéru budeme směřovat
střešnínakrytiny MŠ a ZUŠ na ulici Trnkova pokračuje podle
příklad večerní završení nějaké události, abychom nerušili okolí,“
harmonogramu a i přes spoustu deštivých dní se stavební firmě
zení nové zeminy a výsev trávníku. „Nyní, když se trávník konečně
sdělil ředitel KCL Michal Kročil. „Už loni, kdy byla kulturní sezona
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opožděná, jsme pořádali v létě různé akce
venku, zabezpečovat
Příborský.
v Rokli, na
zámku nebo
v zahradě Orlovny.
Na možnost
využívatby se v polovině měsíce měla lesknout v plné kráse.
školou (nebo
školkou)
povinné,
většinou
Střecha
zahradu Dělňáku se velmi těšíme.“
a že toho není málo. Náš cíl – vytvořit
V MŠ Hochmanova
je dokončena nová pergola, v MŠ Neklež
Dělnický dům byl postaven z darů a příspěvků občanů za první
Poprvé
byl slavnostně
otevřen a
v roce
agogům Hlediště
co nejlepší
podmínky
– se
budou děti republiky.
užívat nové
hřiště
s 3D prvky…,
tak 1928
bycha působily
mohla
bude umístěno
na zpevněné
plošedaří
ve tvaru připomínajív něm tělovýchovné spolky i divadelní ochotníci. Svou funkci si bucím
hada
uprostřed
zahrady.
Před
ním
KCL
při
větších
produkcích
e je pár příkladů.
s výčtem těch drobnějších akcí pokračovat.
dova udržela i za německé okupace během druhé světové války
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Na

ost kuchyně, škola od nás dostala příspěvek

probíhat v příštím roce. Přeji Vám všem

Před půl rokem začala celková výměna stropu a krovu na buplánu vrátit a nový školní rok opět zahájit na
i gastro dově,
zařízení.
venkovní
prostorpod
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že se investice do školy rozhodně vyplatí.
Současní studenti střední zdravotnické školy se nyní učí v náhradDobré zdravotníky totiž budeme potřebovat vždycky. I přes to, že
ních prostorách v centru Brna. Na Líšeň ale nezapomněli, těší se
studenti zde nyní nejsou, přišli a ve spolupráci s ÚMČ v rámci akce
na návrat do „svých“ lavic. Ředitelka školy, paní Renata Michálková,
Ukliďme Česko vysbírali v lokalitě u Novolíšeňské (bývalé konečné
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JNERY NA BIOODPAD V ŘÍJNU A LISTOPADU

u na třech místech:

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

Komise LN se usnesla, že Líšeňské noviny neslouží k přímé propagaci politických stran, hnutí, spolků či politicky exponovaných osob

elíkova a Samoty
(u Broďáku)
dvorů na ulicích J. Faimonové a Líšeňské. Rostlinný odpad ze
před volbami. Primárním posláním LN je informování občanů o životě a dění v Líšni. Z pohledu komise pro LN není etické z veřejných
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schopna zachovat
rovný

přístup ke všem politickým stranám a hnutím s ohledem na limitovaný rozsah LN.
perova a Bodlákova
(odstavná plocha)
v úterky, čtvrtky a soboty od 9 do 18 hodin.
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dy, zbytky jídel, ovoce, zeleniny, slupky i výkaly

ácích zvířat. Naopak se do kontejneru nesmí

kosti,

2
uhynulá

zvířata, olej a obaly z potravin,

a proto budu rád, když nabízené možnosti

využijete.
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ
 Martin Příborský – II. místostarosta

ZPRÁVY Z RADNICE

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

Blíží se komunální volby a politici
dostávají volební horečku
V Líšni se toho děje hodně. Obec se rozvíjí, pořádají se kulturní,
společenské a sportovní akce. Svoláváme debaty, abychom
zjistili názory občanů. Ta poslední proběhla před necelým měsícem na téma ochrany bydlení na ulici Holzově a zúčastnilo se
jí přes 80 občanů (viz samostatný článek).
Komunikujeme a na základě výsledků z debat měníme Líšeň, abychom našli nejširší shodu. Ale i demokracie je lidským výtvorem
a má své „většinové“ hranice. Jak říká Babička Boženy Němcové:
„Není člověk ten, aby se zavděčil lidem všem.“ Úplná shoda je nemožná a zavání totalitním smýšlením.
Tak je přirozené, že se po volbách rozdělí zastupitelé či poslanci na
ty, kteří mají k sobě blíže a prosazují společné projekty. Hledají
efektivní cestu, jak naplnit přání občanů, kteří je volili. Ty nazýváme
pro zjednodušení koalicí. Přirozeně pak vyplyne, že jsou zastupitelé, kteří stojí mimo spolupracující koalici – ty pak nazýváme opoziční. Mají také svůj úkol. Připomínají těm, kteří dostali důvěru
a spravují obec, že zde nejsou natrvalo a kritikou přispívají, aby
koalice dělala co nejméně chyb. Jsem vždy rád za věcnou kritiku,
bez osobních emocí. Ono totiž v zásadě platí, že když nemáte skutečné problémy, tak se střety přesouvají do osobní roviny a emocí.
Emoce a osobní útoky, jak známo, konstruktivní moc nejsou, ale
o to jsou vášně plamennější.
Můžeme se tedy společně rozhlédnout kolem, a hlavně z jara cítíme a vidíme stovky kvetoucích stromů, které jsme vysadili a jsou
přínosem pro ekologii a každého občana. Můžeme se projít starou
zástavbou nově zrevitalizovaným Parkem Trnkova. Uvidíme čilý
stavební ruch na Orlovně, kterou postupně rekonstruujeme do
původní krásy. V sídlišti vás zve k procházce Park Rokle, kde připravujeme kavárnu za získané dotace. Na Dělňáku právě otevíráme
nově zrekonstruovanou zahradu, která zve k pořádání komunitních akcí. Opravili jsme všechny školy, nebo jejich pavilóny, včetně
bazénu na Holzově. Školky prošly revitalizacemi a poslední MŠ Hochmanova čeká jak revitalizace, tak přístavba nového pavilónu pro
dalších 50 dětí. Nesmíme zapomenout na starou klášterní školu,
kde sídlí střední zdravotnická škola – ta bude mít kompletně novou
střechu.
Do Mariánského údolí již nejedeme tankodromem, ale nově opravenou komunikací, včetně nové, doposud chybějící, oddělené

splaškové kanalizace. Dlouho jsme o to usilovali a jsem rád, že se do toho město pustilo. Na některé věci Brno zapomnělo, tak
jsme vyjednali dodělání veřejného osvětlení na Velatické a dohodli jsme zastřešení všech zastávek na rekonstruovaném úseku.
V sídlišti se podařilo zrekonstruovat obslužnou komunikaci za ulicí
Elplovou, Zikovou a Synkovou, včetně nových parkovacích míst
u MŠ Synkova.
Některé věci se staly samozřejmostí, ač jsou v rámci samospráv
ojedinělé. Například jmenné hlasování radních, které zvyšuje
transparentnost a zodpovědnost každé radní, každého radního.
Online přenosy a archivace se staly pro současnou koalici samozřejmostí. Veřejné debaty jsou našim běžným nástrojem, který
bohužel trpěl nemožností je pořádat v době pandemie. I zde se
však vracíme do běžných kolejí.
Obecní byty jsou kapitolou sama pro sebe, ale i zde platí, že se
o svěřený majetek řádně staráme, nezatěžujeme obecní rozpočet
a poskytujeme dostupné bydlení, dle jasných pravidel. Zdravotnická zařízení každoročně modernizujeme, dle naplánované etapizace. V nebytových budovách nás však čeká ještě hodně práce
a tento „dluh“ postupně splácíme.
Podporujeme spolky, kulturní organizace, sportovní a zájmové
kluby a vytváříme prostředí pro jejich rozvoj. Dotace dosahují ročně téměř 4 milionů korun a drtivá většina spolků sídlí ve staré zástavbě Líšně. Poskytují služby a vyžití všem občanům Líšně a někdy i přespolním.
Zdravé finance jsou základem prosperity. Kdo si ještě vzpomene,
že jsem stanul ve vedení obce před lety s 60 milionovým dluhem?
Ale i to se od základů změnilo, dluhy nemáme a přebytek loňského
hospodaření je přes 28 milionů Kč. Tedy 28.000.000 Kč, které je
možné dále zapojit do rozvojových aktivit Líšně nebo je neutratit
a šetřit na horší časy.
Rozhlédněte se kolem a posuďte sami, jak se obec proměnila
k lepšímu. Je mi ctí vám přestavovat měnící se Líšeň, díky vaší
podpoře.
l Břetislav Štefan, Váš starosta

Územní studie Holzova
Potřebujeme data. Potřebujeme informace a potřebujeme
zkušené odborníky. To vše abychom věděli, zda a jak bude vypadat území v budoucnu. Co nám rozvoj přinese? Co vezme?
A zda to Líšeň unese.
Území za ulicí Holzovou je od roku 1994 stavební. Může se tedy
stavět. Pro všechny by bylo dobré, aby to mělo pravidla a řád. Proto jsme se obrátili na Odbor územního plánování m. Brna a požádali o podrobnější dokumentaci. Jenom tak může samospráva
Líšně chránit území a kvalitu bydlení svých občanů. Požádal jsem,
aby magistrát Brna vysoutěžil architekty ke zhodnocení současné
situace a navrhl jeho možnou budoucí podobu. Je třeba zhodnotit
dopravní zátěž, dostupnost služeb, jaké další nároky vzniknou na
školky a školy, kapacitu parkování, kanalizace, sítě… atd.
Vítězná architektonická kancelář oslovila vlastníky nemovitostí na
Holzově, kterých se územní studie týká, a pozvala je na veřejné
jednání. Výstupy se propíší do studie, kterou magistrát zaeviduje
jako plánovací podklad ke stavební činnosti v území.
KVĚTEN 2022

V den veřejné debaty přišlo více než 80 občanů. Se zástupci
magistrátu Brna a líšeňské radnice byl sál téměř plný. Každý měl
možnost vystoupit a hodně z vás toho využilo. Pan Ing. arch. Petr
Brožek se snažil získat co nejvíce informací a představ účastníků
debaty, aby je zapracoval do studie.
Upozorňovali jsme, že studie je podkladem pro případné zastavění, ale nikdo za vlastníky stavět nebude. Na veřejných prostranstvích se může město maximálně podílet pozemky, které v lokalitě
vlastní, ale největší díl zodpovědnosti, ale i přínosu, mají vlastníci,
kteří mají sice stavební pozemky, ale mnoho z nich je za současné
situace nezastavitelných, protože nesplňují zákonné podmínky
pro výstavbu.
Územní studie nevyřeší za obec a vlastníky pozemků vše. Dokument nepostaví komunikace, kanalizace, sítě ani občanskou vybavenost.
(pokračování na str. 4)
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ZPRÁVY Z RADNICE

Síla tohoto dokumentu spočívá v odborném pohledu na území za
ulicí Holzovou. Smyslem studie je pomoci vyhodnotit a stanovit
možnosti, včetně pojmenování rizik a problémů. A navrhne, jak se
s nimi na základě odborných zkušeností vypořádat. Konečná dohoda a nastartování smysluplného rozvoje pevně leží v rukou majitelů pozemků. Bez jejich svobodného rozhodnutí a souhlasu nepostaví téměř nikdo. Stavíme se k tomu zodpovědně a požádali
jsme Brno o zpracování územní studie, neboť je to jeden z mála
nástrojů, které má líšeňská samospráva k ochraně území na Holzově k dispozici.
Děkuji za účast na debatě vám všem, kteří jste se zúčastnili a taktéž zástupcům města Brna, v čele s radním pro územní plánování
panem RNDr. Filipem Chvátalem, který má velkou zásluhu na
uspořádání této debaty (díky). Odbor územního plánování repre-

Rozhodně neleníme – území v datech
2000 – Líšeň pořídila Regulační plán zóny Holzova
2005 – Urbanistická studie Dopravní řešení Holzova
2014 – Líšeň žádá Brno o aktualizaci studií
2017 – Líšeň podala podnět k pořízení Územní studie m. Brnu
2021 – Líšeňští zastupitelé obdrželi návrh zadání studie od Brna
2022 – Brno zadalo zpracování (aktualizace) územní studie
2022 – 2. 3. – proběhlo vstupní jednání na Odboru města Brna
2022 – 24. 3. – debata na Líšeňské radnici
zentovala paní Ing. Jana Bartošová, Mgr. Viktor Poledník a Ing.
arch. Dušan Novotník.
l Břetislav Štefan, Váš starosta

Web Líšně se otevře školám, spolkům a dalším
organizacím
Radniční web na adrese brno-lisen.cz prošel v minulém roce
modernizací. Dalším krokem v cestě za informačním portálem
sloužícím veřejnosti je zapojení líšeňských spolků a organizací
do spolupráce na vytváření obsahu.

další informace a zajímavosti. A před dvěma lety jsme spustili Mobilní rozhlas (nově nazývaný jako Munipolis), který lidem rozesílá
novinky prostřednictvím emailů, SMS či hlasových zpráv nebo notifikací přímo v aplikaci. Tu dnes v Líšni využívá už mnoho občanů.

Pilotním projektem v tomto směru je spolupráce s Kulturním centrem Líšeň (KCL), které již prošlo školením a od května bude web
plnit svými akcemi a dalšími zajímavostmi z kultury v naší městské
části. „Je to pro nás vítaná příležitost, jak dále propagovat naše
aktivity pro občany, jak je pozvat na události, které pořádáme,
a přilákat je ke kultuře,“ řekl ředitel KCL Michal Kročil.

I proto byl web v rámci své modernizace rozšířen také o možnost
občanů vytvořit si vlastní registraci a nechat si emailem zasílat novinky. Už v minulosti toho lidé využívali především pro blokové
čištění, nově mají možnost vybrat oblasti svého zájmu, jako je například školství, kultura nebo sport a všechny články publikované
na webu jim pravidelně přijdou formou newsletteru na email. Aby
byly informace maximálně pestré, aktuální a hodnotné, je důvodem pro zapojení dalších přispěvatelů do tvorby užitečného obsahu pro veřejnost.

Web je technicky připraven na to, aby do něj podobným způsobem přispívaly i další organizace působící v Líšni, především mateřské a základní školy nebo kulturní spolky a sportovní kluby. Ty
všechny už v dnešní době posílají své texty a fotky do Líšeňských
novin, avšak jejich prostor je omezený a přenos informací pomalý
vzhledem k tomu, že noviny vycházejí jednou měsíčně.
„Chceme dát líšeňským organizacím možnost využít k propagaci
své činnosti radniční webové stránky. Očekáváme, že se tím zvýší
informovat a povědomí občanů o možnostech vzdělávání, kulturního a sportovního vyžití, které v Líšni máme,“ vysvětlil záměr
líšeňský místostarosta Martin Příborský, který spolu s autorem
tohoto článku dlouhodobě pracuje na modernizaci radniční komunikace a na otevření se radnice lidem obecně.
Kromě modernizace webu i Líšeňských novin byla v minulém měsíci spuštěna velkoplošná obrazovka umístěná před vchodem do
radnice, na níž najdete kromě zpráv z klasické úřední desky také

Jednou věcí je vlastní technické zázemí, druhou pak související
procesy, kdy je potřeba lidi z jednotlivých organizací proškolit a do
spolupráce postupně zapojit. Proto je KCL coby příspěvková organizace Líšně jakýmsi předskokanem a další budou teprve následovat. Dále je potřeba pracovat s úředníky na radnici, jelikož v dnešní
době je komunikace roztříštěna mezi více osob, které se mediální
činnosti věnují okrajově vedle svých hlavních povinností. Řadu rolí dobrovolně supluje redakční rada Líšeňských novin.
Vize je však jasná, vytvářet kvalitní obsah a distribuovat jej lidem
více kanály tak, aby si každý mohl vybrat, zda si raději přečte noviny, email nebo zprávu v mobilu. V budoucnu se třeba dostane i na
sociální sítě radnice.
l Tomáš Hložánek

Dejte o sobě vědět, oprava Orlovny finišuje!
Náročná investiční akce, kterou bezesporu oprava Orlovny je, se
chýlí ke konci. Projekční práce začal můj předchůdce v minulém
volebním období a já měla tu čest v započaté práci pokračovat.
Každý velký projekt musí být vyhodnocený z hlediska rizik i příležitostí. Po analýze dotační výzvy zaměřené na komunitní začlenění znevýhodněných osob mohl asi projekt dobře fungovat v představách na papíře, ale neviděla jsem bezproblémové přenesení do
praxe. Dotační projekt vykazoval nepřiměřená rizika, která by
mohla vést až ke 100 % krácení dotace. Věřili jsme, že budovu opravíme i bez rizikových dotací a napnuli jsme veškeré síly, abychom
to zvládli.
V létě se naplní naše přání a Orlovna bude opravena. Bude otevřena všem Líšňákům, zájmovým kroužkům, spolkům. S oživením
Orlovny souvisí i její využití, proto prosím všechny zájemce, aby se
ozvali na email: kremitovska@brno-lisen.cz. Podotýkám a upozor4

ňuji, že se jedná o část budovy B a nejedná se o konkrétní výběrové řízení, ale o snahu dostat informace mezi širokou veřejnost
a možné zájemce. Všechny budeme kontaktovat a ozveme se až
to bude aktuální. Samozřejmě, že budeme také jednat se spolky,
které se o prostory ucházeli již dříve. Od prvotních jednání uběhl
dlouhý čas a je nutné zohlednit možné změny. Neradi bychom někoho diskriminovali či naopak upřednostňovali. Máme zájem o férový přístup ke každému zájemci a o co nejkvalitnější nabídku
volnočasových aktivit a služeb občanům Líšně. Hledáme i nájemce na provoz kavárny v přízemí. Záměr pronájmu těchto prostor je
z důvodu nutnosti schvalovacího procesu již vyvěšen na úřední
desce. Jsem ráda, že rekonstrukce historické Orlovny má dostatečnou oporu u zastupitelů Líšně. Také mě těší, že opravu zvládneme, protože jsme to Líšňákům slíbili. Přeji nám všem, aby Orlovna
opět sloužila veřejnosti jako před lety.
l Iva Kremitovská, I.místostarostka
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ

ZASTUPITELÉ

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

Rekonstrukce Orlovny je v plném proudu
Autorem nové koncepce projektu Orlovny je Ing. arch. Petr Blažek, který nás před Velikonocemi provedl staveništěm.
Rekonstrukce je ve fázi, kdy je hotové rozložení místností, stavební
otvory, proporce celé budovy. Jsou osazena dřevěná okna, vylité
podlahy, postavena sociální zařízení a pracuje se na vnitřních omítkách.
Stále probíhá intenzivní komunikace mezi stavební firmou, architektem a radnicí. Projektová dokumentace obsahuje řadu revizí,
řeší se dílčí problémy. Řeší se nejen statické problémy krovu, ale
i jeho zasažení dřevokaznými houbami a hmyzem, k čemuž byly
nutné posudky statika i mykologa. V Orlovně v minulosti docházelo k částečným přestavbám a úpravám bez návaznosti na celkový
stav budovy. V rámci sanace proto muselo dojít k čištění a podpírání některých částí, byly doplněny střešní prvky, aby se předešlo
problémům. Nyní bude nejen střecha zateplená ve správné skladbě s novými taškami, ale jsou doplněny veškeré izolace stěn. Tím
se násobně prodlouží životnost budovy.

Vyloženým překvapením byl objev velkého sklepního prostoru,
který dříve možná sloužil jako ledovna. Prostor byl vytěžen, vyčištěn a lze jej v budoucnu využívat. Každopádně došlo k řádné kontrole stavu této prostory s ohledem na statiku budovy.

Jak budou práce pokračovat? Dokončí se střecha včetně střešních
oken. V květnu se předpokládá kompletace řemeslných prací:
elektroinstalace, položení vinylové podlahy, budou dokončeny obklady a dlažby v sociálních zařízeních. Průběžně se pracuje na fasádě. Stavbaři předchystají nápojné body sítí ve vztahu k zahradě,
která projde svojí rekonstrukcí až po skončení stavebních prací na
celé budově.

Výběrové řízení na realizaci stavebních prací vyhrála firma ŠMAK,
s.r.o. Tato stavební firma má za sebou více jak 25 let zkušeností, od
administrativních budov a logistických hal až po bytové a rodinné
domy. Stojí například za výstavbou areálů nové Vlněny včetně
Bochnerova paláce, Spielberk Office Center, Nové Zbrojovky, za
komplexem administrativních budov Honeywell a řadou dalších
významných projektů. Dodávají i stavební projekty, odborné posudky a zajišťují přípravu staveb. To vše umí komplexně, rychle
a především kvalitně.

Dispoziční řešení? V přízemí budovy je již předobraz výstavních
prostor a kavárny, propojení se zahradou. Buduje se venkovní hygienické zařízení, které bude sloužit návštěvníkům zahrady. Variabilní prostory, navazující na kavárnu, mají svoje hygienická zařízení
a šatny, aby se daly využívat nezávisle na sobě.

Spolupráce této stavební firmy, pana architekta a zástupců radnice by se mělo odrazit nejen na kvalitě, ale i na době realizace našeho projektu. Předpokládané otevření Orlovny široké veřejnosti je
září tohoto roku.
l Šárka Zemanová, zastupitelka ANO 2011

JAK FUNGUJE ZASTUPITELSTVO V LÍŠNI
Reakce na článek kolegy Zendulky

Ani já se nechci rozsáhle vyjadřovat ke kritice fungování líšeňského zastupitelstva, která byla uveřejněna v dubnovém čísle
Líšeňských novin a ve kterém kolega Zendulka kritizoval prosincové jednání zastupitelstva. Pan kolega Zendulka tedy
s příspěvkem skoro čtyři měsíce otálel a předložil čtenářům
několik měsíců staré informace a poznatky.
Dovoluji si vyjádřit, na rozdíl od pana Zendulky, svůj zcela opačný
dojem z fungování samosprávy a úřadu městské části a uvést, že
fungují již dlouhodobě velmi dobře, operativně a na velmi dobré
odborné, legislativně správné a zejména ke všem korektní lidské
úrovni. Většina členů samosprávy i pracovníků úřadu má dlouholeté zkušenosti s prací v samosprávě i ve státní správě a není mi
zřejmé, co chybí a jaké „zásadní“ chyby shledává pan Zendulka
v předkládaných materiálech, když jak sám uvádí, materiály před
ním studuje a pročítá mnoho členů samosprávy v komisích, výborech a dalších samosprávných orgánech a nikdo zásadní a nepřehlédnutelné chyby nezaznamenává? No ať si každý udělá obrázek
sám. Naštěstí většina členů samosprávy pracuje konstruktivně
a věcně, s odbornou erudicí a nedává prostor malichernostem
a nepřiměřené kritice kohokoli a čehokoli.
A že bylo v prosinci při důležitém projednávání rozpočtu na další
rok umožněno prokazatelně nemocným zastupitelům připojení
on-line? To byla chyba? Nikdo z opozičních zastupitelů nemoc panu starostovi tak, jak je jeho povinností, v předstihu nenahlásil.
Kdyby vyvstala tato potřeba, bezesporu by bylo on-line přihlášení
umožněno i jemu. To je přece mezi slušnými lidmi samozřejmé
a není třeba o tom pochybovat a spekulovat. A kritika členů rady
za to, že v důsledku velkého počtu těch, kteří onemocněli Covidem, se nezvládl rozpočet připravit zcela bez následných návrhů
na změnu, je rovněž poněkud nemístná.
KVĚTEN 2022

V každém obecním rozpočtu jsou plánované položky na reprezentační účely a dary. Jejich výše se zpravidla léta nemění a nejvyšší
představitelé samosprávy o nich účelně a s rozvahou rozhodují.
Jaký důvod má náhlý návrh jejich snížení o polovinu, ať již z jakkoli bohulibých důvodů, ať pan Zendulka zváží a objasní.
A na koho nebo na co míří kritika pana Zendulky při prosazování
nového jednacího řádu kontrolního výboru? Na jeho nedostatečnou přípravu? Na nejednoznačnost? Na nevůli zastupitelů k jeho
změně? Nevím? Vnímám jeho poznámku jako další nadbytečnou
a nejednoznačnou kritiku.
A co se týká kritiky údajného rušení a svolávání jednání zastupitelstva? Bylo by vhodné, aby si pan Zendulka podrobněji nastudoval
zákon o obcích a poté vysvětlil i svým kolegům, že schváleny na
rok jsou pouze orientační termíny zasedání zastupitelstva. Starosta obce svolává zasedání v zákonem daném termínu a předepsaným způsobem. O žádné rušení zastupitelstva tedy nejde a líšeňský veřejný prostor je natolik v dobrém slova smyslu malý, že
známy jsou v něm téměř okamžitě i věci méně podstatné než termín příštího zastupitelstva. Nikdo z úředníků ani samosprávného
vedení radnice nemá skutečně ani nejmenší zájem termín zastupitelstva tajit, ale existují zajisté i procesní, organizační, pracovní
a formální překážky, které je nutno překonat, aby oficiálně vydané
informace měly smysl a svou štábní kulturu.
Z mého pohledu je aktuální nálada v zastupitelstvu velmi dobrá,
korektní a povětšinou, po mnoha spolu strávených létech, přátelská. V každém kolektivu jsou ale samozřejmě jedinci, kteří se
v něm necítí, ať už z jakýchkoli důvodů, komfortně. Na vyjádření
svých pocitů a připomínek či kritiky mají přirozeně nárok, ale jejich
dojmy a pocity rozhodně nelze pojímat jako většinové a přikládat
jim více pozornosti, důležitosti a prostoru, než je potřebné.
l Naďa Jurčová, zastupitelka
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Zastavme se před sochou
Jak nepříjemně se asi cítí socha, která na vysokém pomníku ční
volně do prostoru, odevšad viditelná. Napadl vás někdy tento
úhel pohledu? Nás také ne, ale Otta Františka Bablera, autora
citátu, ano. Přemýšlíte nad úryvkem z citátu nebo se vžíváte do
pocitu sochy? A jak jste na tom? „Vidět“ a tak vědět o všem
v okolí, nebo „být viděn“ a utíkat z podstavce?
Většinově sochy, stejně jako jiné umění, vnímáme zcela subjektivně. Zaměřujeme se na své emoce, které v nás socha vyvolává. Zdali se cítíme obklopeni krásou umění, vyjadřujeme obdiv k umělci či
nepochopení jeho poselství. Stejně osobitě jistě vnímáme i sochy,
které zdobí naše sídliště. Ano, odpovídají době, kdy umění bylo prosycené socialistickou ideologií a mělo formovat společnost. Ale to
vlastně dělá každé umění. Jen oslava ideálu krásy a souznění těla
a duše, které vyjadřují třeba řecké sochy, vnímáme přirozeněji.
Pasáž Kotlanova je v neutěšeném stavu, stejně jako její základní
údržba. Otevřena byla na konci 80. let minulého století a od roku
1989 ji zdobí socha prof. Miloše Axmana Ležící žena. Z jeho dalších
děl můžeme v Brně vidět plastiku Textilačka ve vstupním prostoru
BVV a bustu Leoše Janáčka ve vstupu Janáčkova divadla. V Mariánském údolí byla umístěna jeho socha Klementa Gottwalda, dnes ji
tam samozřejmě nenajdete, ale podstavec, na kterém stála, je dnes
umístěn před budovou naší radnice. Zdobí jej socha Lučištníka od
Jiřího Netíka slavnostně odhalená 17. 12. 2013.
Motiv žen není v Líšni ojedinělý. Před vchodem do ZŠ Masarova
stojí pískovcová plastika Sedící ženy. Umístěna zde byla v roce 1988
a jejím autorem je Zdeněk Palcr, který se proslavil jako restaurátor,
fotograf a tvůrce filmových plakátů. Plakáty vytvořil pro filmy Miloše Formana, a to Černý Petr nebo Lásky jedné plavovlásky. Byl také
přítelem hlavního architekta našeho sídliště pana Viktora Rudiše.
U žen zůstaneme i nadále. Pasáž Masarova zdobí socha Blíženci,
stylizovaná vápencová postava ženy s dětmi, jedno má posazené
na pravém rameni a druhé na levé noze. Umístěna zde byla také na
konci 80. let. Jejím autorem je František Navrátil, rodák z blízkých
Borkovan. Je tvůrce plastik známých osobností, Leoše Janáčka na
brněnské konzervatoři, a také K. Gottwalda, který dříve stával před
Bílým domem. Byl amatérským entomologem, objevil několik
brouků a jeden po něm nese i jméno Anthaxia navratili.
A ženy nás budou provázet i nadále, a to na ulici Josefy Faimonové.
Pískovcová socha Ležící figura v podobě ženy zdobí vstup do původní prodejny a byla zde umístěna v roce 1987. Autorem je Miloslav

Chlupáč, v době normalizace byl politicky nespolehlivou osobou,
nesměl vystavovat, živil se jako topič a později jako restaurátor. Jeho talent byl tak výrazný, že už od roku 1986 vyučuje i na tehdejším
západě a jeho sochy jsou umístěny v mnoha evropských městech
a dokonce i v Číně. Jeho druhá socha Morava zdobí Denisovy sady.
Mladá, na tehdejší dobu uvědomělá slečna, zdobí vstup do ZŠ Novolíšeňská. Bronzová socha Pionýrka byla vytvořena v roce 1975
a před školu byla umístěna o 10 let později. Jejím autorem je Konrád
Babraj. Jeho sochy jsou umístěny před několika základními školami
v Brně a jako „drb“ si dovolíme přidat, že byl partnerem paní Vlasty
Chramostové. S prof. Axmanem spolupracoval na plastice ve vstupu hotelu Internacional na ulici Husova a oba byli studenti prof.
akad. malíře Vincence Makovského.
Poslední zastavení bude patřit dětem. U mateřské školy Synkova
zdobí prostor veselá socha Kašpárka a u Klokánku hravá socha Lva.
Obě kamenné sochy vytvořil Alois Mikulka, který celou svoji tvorbu
věnuje dětem, a to také jako autor a ilustrátor dětských her, knih
a časopisů. Pro brněnské studio ČT napsal scénáře k několika pohádkám, které také ilustroval.
Za zmínku jistě stojí i dekorační betonové stěny umístěné od roku
1987 na ulici Strnadově a rekonstruované v roce 2009. Autorem je
doc. Vladimír Drápal a jeho díla, stejně jako Aloise Mikulky, zdobí
okolí mateřských škol. Socha Venuše u Anthroposu je také jeho
dílem.
Žena byla vždy velkou inspirací a tématem umění nebo i nositelkou
pocitů či tužeb autora. A tak od Věstonické venuše nás toto věčné
téma provází až do naší krásné Líšně.
l Silvie Dražanová, Eliška Vondráčková
l zastupitelky za KDU-ČSL

Přepni do stavu beztíže
s netboxem
Objev celý vesmír zábavy
se stabilním optickým
internetem
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ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ

TÉMA

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

Líšeňští geologové v Ománu
Omán (oficiálně Sultanát Omán) se rozkládá na jihovýchodním
okraji Arabského poloostrova. Na západě sousedí se Spojenými arabskými emiráty a královstvím Saudské Arábie, na jihozápadě s Jemenem, východně od něj je už Indický oceán, přesněji jeho okrajové Arabské moře. Podobně jako další země
Arabského poloostrova se i Omán může pyšnit ložisky ropy
a zemního plynu.

vícekrát, a to jak ve starší tak i v mladší době kamenné. Pro přesnější zařazení pravěkého osídlení této krasové deprese jsme provedli do její sedimentární výplně 11 ručních vrtů a vykopali několik
sond, ze kterých byly odebrány vzorky na různé typy absolutního
datování a bádání o dávném klimatu. Při dokumentaci okolních
vádí jsme nalezli několik jeskyní, z nichž jedna se neuvěřitelně podobá Pekárně u obce Ochoz, proto dostala stejný název.

Pozorný čtenář denního tisku asi zaregistroval, že Česká republika
vyslala koncem března do Ománu delegaci, aby jednala o dodávkách zkapalněného zemního plynu. Souvisí s tím nějak geologové
z Líšně? Že by si líšeňská radnice chtěla zajistit zdroje ropy a zemního plynu v Ománu nezávisle? V tomto bodě čtenáře Líšeňských
novin zklameme, dva geologové bydlící v Líšni (prof. A. Přichystal
z Masarykovy univerzity a dr. M. Bubík z České geologické služby)
byli v Ománu během února a března tohoto roku v rámci projektu
Masarykovy univerzity a grantu, který udělila Společnost starožitníků v Londýně. Projekt vedou dr. Inna Mateiciucová a dr. Maximilian Wilding z Oddělení pravěké archeologie Předního východu
FF MU a je zaměřen na výzkum pravěkého osídlení v ománském
pohoří Al-Hajar na severu země.
Objevená jeskyně nazvaná Pekárna, pohled ke vchodu.

Archeologické naleziště (světlá deprese se stromy v pozadí) je
ukryto hluboko v pohoří Al-Hajar.
Princip projektu vychází z předpokladu, že když se na Arabském
poloostrově v minulosti zhoršilo klima vedoucí ke vzniku pouští
v nížinách a tím k nedostatku vody, pravěcí lidé se stěhovali do hor.
Ty jsou zčásti budovány zkrasovělými vápenci, v nichž se jako
v houbě koncentruje po dešťových srážkách voda a pokud jsou krasové deprese ucpány prachem nafoukaným z nedalekých pouští
nebo jílovitými červenými zvětralinami, pak se v nich vytvářejí
mělká jezera, která umožňují růst travin, keřů či stromů. Tato místa
pak přitahovala zvěř a zákonitě i člověka s jeho stády dobytka.
Podrobné ohledání jednoho takového místa s občasnou tvorbou
jezera (v krasové terminologii má název polje) v nadmořské výšce
kolem 1 km u obce Sint ukázalo, že se na jeho okrajích nacházejí
stovky kamenných nástrojů, zhotovených z různých typů pazourku. Výzkum v rámci projektu dále ukázal, že k osídlení místa došlo

Vykopaná sonda se zaraženými pouzdry na odběr
sedimentů. Uvnitř výkopu
M. Bubík, nad ním A. Přichystal a další brněnský
geolog J. Otava.
KVĚTEN 2022

Díky systematickému hledání se podařilo nalézt pravěké nástroje
z mladší doby kamenné i na dalších podobných krasových místech. Největším překvapením pak byl objev pravěkých artefaktů
na plošině nad slavnou turistickou lokalitou, arabským Grand kaňonem (Grand Canyon of Arabia) v nadmořské výšce přes 2 km.
Podle současných znalostí se jedná o nejvyšší pravěké osídlení na
celém Arabském poloostrově. Na závěr pobytu jsme referovali
o výsledcích našeho bádání na Ministerstvu památek a turistického ruchu v hlavním městě Maskatu a vedoucí projektu obdrželi
licenci k výzkumům na dalších pět let, což je nepochybně velký
úspěch.
Omán je země jako stvořená pro geology, neboť díky aridnímu
pouštnímu klimatu je málo pokrytá vegetací, takže se v ní dá číst
jako v otevřené knize. Jedním z takových míst je již zmíněný arabský Grand kaňon, jenž představuje v části pod nejvyšší ománskou
horou Jebel Shams (3.090 m n. m.) přes 1.000 m hlubokou jizvu do
zemské kůry, takže při pohledu do něj se tají dech. Na jiných místech si zase návštěvník může stoupnout na dávné rozhraní mezi
zemskou kůrou a pláštěm, které bylo při uzavírání oceánu Neotethys (ležel na SV od Ománu a postupně zanikl před 70 až 30 miliony let) vysunuto z obrovské hloubky na kontinent Arabského
poloostrova (pro srovnání, pod Brnem je toto rozhraní v hloubce
kolem 35 km). A místní lidé? Ománci jsou velmi příjemní a vícekrát
se nám stalo, že nezištně nabízeli pomoc, když se domnívali, že
máme nějaký problém.
l Antonín Přichystal

Nad arabským Grand kaňonem.
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KALENDÁŘ

KAM V LÍŠNI
2. 5.–31. 5.
		
		
		
		

4. 5.

18.00
		

6. 5.

19.30
		
		

11. 5.

17.00
		

12. 5.

SPOLEČENSKÉ AKCE – SPORT – SENIOŘI – OSTATNÍ

SVĚT OČIMA LÍŠŇÁKŮ

Malá galerie LíPa v prostorách pasáže budovy líšeňské radnice Jírova 2, Brno-Líšeň. Výběr nejlepších
černobílých fotografií. Svá díla vystavují: Eleni Charalambidu, Dušan Karásek, Jiří Kaláček, Luboš Svoboda,
Petr Goldman, Pavel Král, Renata Králová, Petra Švehlová, Rad Mareš, Jana Stross, Tereza Vašíčková,
Tomáš Marzy.

SLAVNOSTNÍ KONCERT ŽÁKŮ HUDEBNÍHO OBORU

Koncertní sál Konzervatoře Brno, Pořádá ZUŠ Antonína Doležala Líšeň.

KVĚTNOVÁ NOC aneb BACK TO OLD SCHOOL

Hraje DJ LUK. Přijďte si zatrsat na pecky 60. až 90. let. Dělňák Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné: 130 Kč na místě.
Více na www.kclisen.cz. Pořádá KC Líšeň.

SK LÍŠEŇ – AC SPARTA PRAHA „B“

Druhá fotbalová liga.

KAŽDODENNÍ ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU

10.00
		
		
		
		

Nahlédněte do všedního života lidí, kam chodili nakupovat, kde se domáhali práva a platili daně, jaká byla jejich
poslední přání. Procházka ve spolupráci s TIC Brno po místech v centru města, kde středověcí Brňáci trávili svůj
čas. Sraz na nádvoří. Staré radnice, Brno v 9.45 hod. Vstup zdarma. Informace: 734 313 653.
Pořádá KC Líšeň, Seniorské centrum Réva.

15.00–17.00
		
		
		

Individuální poradenství Ing. L. Škraňky přímo na Vašich přístrojích, vezměte je s sebou (notebook, tablet,
chytrý telefon). Místo konání: Kotlanka, Kotlanova 7, Brno. Informace: 734 313 653. Vstup zdarma.
Pořádá KC Líšeň, Seniorské centrum Réva.

14. 5.

14.00
		
		
		

POČÍTAČOVÁ PORADNA

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZAHRADY NA DĚLŇÁKU

Po dlouhé a důkladné rekonstrukci začne zahrada opět sloužit veřejnosti. Můžete se těšit na zajímavý program
pro děti i dospělé a na občerstvení. Dělňák Líšeň, Klajdovská 28. Vstup zdarma. Více na facebooku KCL
a na www.kclisen.cz. Pořádá KC Líšeň.

18. 5.

16.30 a 19.00 ABSOLVENTSKÉ KONCERTY
		
Obřadní síň zámku Belcredi. Pořádá ZUŠ Antonína Doležala Líšeň.

19. 5.

ŠPILBERK – KASEMATY

12.00
		
		
		
		

S průvodcem projdeme temné chodby hradu a dozvíme se vše o barokním opevnění, vězeňství a tajemné
historii. Komentovaná prohlídka kasemat ve spolupráci s Muzeem města Brna. Sraz před infocentrem
v 11.30 hod. Vstupné 85 Kč (senior), vstupenky budeme kupovat na místě.
Rezervace vstupu a informace: 734 313 653. Pořádá KC Líšeň, Seniorské centrum Réva.

21. 5. 8.00–13.00
		

Ulice Jírova.

FARMÁŘSKÉ TRHY

NÁRODOPISNÁ SLAVNOST FRANTIŠKA SVOBODY
		A JOSEFA TRÁVNÍČKA
16.00

		

23. 5.

17.30
		
		
		

25. 5.

14.00–17.00
		

26. 5.

11.30
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Dělnický dům v Líšni.

KOMENTOVÁ PROCHÁZKA PO STARÉ LÍŠNI

Projdeme se po dnech zaniklých rybníků, překročíme několikrát potok, aniž bychom ho spatřili a zastavíme se
u místních studní, osazených ruční pumpou. Procházka začíná u pumpy na náměstí Karla IV. (hned vedle
prodejny Coop). Bližší informace na FB Líšeň za vodou.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Hlavní budova ZUŠ na Trnkové 81 + učebny ve II. patře ZŠ Pohankova, Pořádá ZUŠ Antonína Doležala Líšeň.

POZOŘICE, NAUČNOU STEZKOU KRAJINOU MÉHO SRDCE

Nádherná procházka s průvodcem okolím Pozořic s 12 zastaveními u různých historických událostí a přírodních
krás. Délka trasy cca 6 km středně obtížným terénem. Děkujeme obci Pozořice za spolupráci. Sraz na autobus.
zastávce Pozořice, jezera v 11.30 hod. Možné spojení autobusem 702 ze zastávky Slatina, sídliště v 10.49 hod.
Vstup zdarma. Informace: 734 313 653. Pořádá KC Líšeň, Seniorské centrum Réva.
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ

KALENDÁŘ

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

KVĚTEN 2022
26. 5.

POČÍTAČOVÁ PORADNA

15.00–17.00
		
		
		

Individuální poradenství Ing. L. Škraňky přímo na Vašich přístrojích, vezměte je s sebou (notebook, tablet,
chytrý telefon). Místo konání: Kotlanka, Kotlanova 7, Brno. Informace: 734 313 653. Vstup zdarma.
Pořádá KC Líšeň, Seniorské centrum Réva.

18.00
		

Barokní sál Moravské galerie, Moravské náměstí 1, Brno, Pořádá ZUŠ Antonína Doležala Líšeň.

18.00
		
		
		

Závěrečný díl z cyklu koncertů klasické hudby. Vystoupí renomovaní interpreti: přední česká harfistka Kateřina
Englichová a sólo flétnista Filharmonie Brno Petr Pomkla. Zahrada zámku Belcredi (za nepříznivého počasí
obřadní síň), Pohankova ulice. Vstupné na místě 220 Kč. Pořádá KC Líšeň.

27. 5. 19.30
		

VEČER S CIMBÁLOVOU MUZIKOU LÍŠŇÁCI A KVĚTNOVÁ ZPÍVÁNÍ
O LÁSCE S VIŠNĚMI Z LÍŠNĚ

ABSOLVENTSKÝ KONCERT

KLASICKÁ HUDBA NA ZÁMKU

		 Přijďte si poslechnout písně o lásce v podání známého líšeňského pěveckého sboru a zatancovat si s cimbálovou
		
muzikou. Dělňák Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné na místě 100 Kč. Více na www.kclisen.cz Pořádá KC Líšeň.
		

		
		
		
		

Slavnost se koná v budově školy na ulici Trnkova 81 a v jejím blízkém okolí. Přijďte si prohlédnout náš hudební
hrad Trnka, mladí průvodci vás provedou všemi jeho zákoutími. Před školou vystoupení našich žáků
i pedagogů, malý hradní raut. Pořádá ZUŠ Antonína Doležala Líšeň.

1. 6.

ABSOLVENTSKÝ KONCERT ŽÁKŮ

18.00
		
		

Oddělení Elektronických klávesových nástrojů, Dělňák Líšeň, Klajdovská 27.
Pořádá ZUŠ Antonína Doležala Líšeň.

2. 6.

KÁVIČKOVÁNÍ

14.00
		
		

4. 6.

CELOREPUBLIKOVÝ FESTIVAL ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
ZUŠ OPEN

Posezení a popovídání u dobré kávy s překvapením. Místo konání: Kotlanka, Kotlanova 7, Brno.
Informace: 734 313 653. Vstup zdarma. Pořádá KC Líšeň, Seniorské centrum Réva.

10.00–20.00
		
		
		
		
		

DĚTSKÝ DEN ANEB CESTA LÍŠNÍ

Letošní dětský den se ponese v duchu propojení několika organizací, a tak můžete cestovat během dne po
celé Líšni a vybírat si, co Vás z programu zrovna zaujme. Můžete se těšit na různé úkoly, zábavu nejen pro děti,
pohádky, koncerty a prostě zažijete spoustu srandy. RC Pastelka, RC Jasmínka, TK Kamzíci Brno, SALESKO
a Kulturní centrum Líšeň připravují bohatý program. Sledujte weby organizací a dozvíte se více.
Program je v přípravě.

Program Klubu seniorů Brno-Líšeň, z.s. na květen až září 2022
Květen
3. 5.
ÚMČ Jírova
10. 5. Dělňák
17. 5. ÚMČ Jírova
		
24. 5. Dělňák
31. 5. ÚMČ Jírova

volná zábava
taneční zábava
vystoupení souboru Líšňáček
ke Dni matek, volná zábava
jubilanti (I. pololetí 2022), taneční zábava
volná zábava

Červen
7. 6.
Dělňák
14. 6. ÚMČ Jírova

taneční zábava
volná zábava

Od 21. 6. do září se uskuteční schůzky ve 14.00 hod. na konečné
autobusu č. 55 v „Bistru u mlýna“ a to: 21. 6., 28. 6., 12. 7., 19. 7.,
26. 7., 2. 8., 9. 8., 16. 8., 23. 8., 30. 8. a 6. 9.
Dne 12. 7., 2. 8. a 23. 8. se budou opékat špekáčky.
Září
13. 9. ÚMČ Jírova
20. 9. Dělňák
27. 9. ÚMČ Jírova

KVĚTEN 2022

volná zábava
taneční zábava
volná zábava

Klub seniorů organizuje každou středu vycházky od 30. 3. 2022
ve 14.00 hod. z Nám. Karla IV.
Zdravotní cvičení pro seniory každý čtvrtek od 10.00 do 11.00
hod. na Kotlance.
Plavání pro členy KS od 17.00 do 18.30 hod. (dvě skupiny) na ZŠ
Holzova.
Zájemci o členství v KS se mohou přihlásit vždy v úterý od 14.00
hod. v sále Jírova.
Informace o divadelních představeních a zájezdech rovněž každé úterý na Jírově. Bude pokračovat spolupráce KS s Lesní mateřskou školkou. Všechny srdečně zveme.
Pozn.:
akce uvedené v programu se budou konat pouze v případě,
že to umožní aktuální vládní nařízení, vydávané v souvislosti
s pandemií koronaviru.
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ŠKOLSTVÍ

ZŠ Holzova

ZŠ Horníkova

Jak vidí Česko Američanka?

Týmovka

Na zvídavé otázky žáků 8. tříd odpovídala rodilá mluvčí Kathy Svacha, která obohacuje svými zkušenostmi z USA hodiny anglického
jazyka na ZŠ Holzova. Rozhovor zaznamenala a přeložila Kristine
Mati z 8. C.
Líbí se vám v České republice?
Ano, myslím, že životní styl je tu takový klidnější. Líbí se mi také
některé tradice.
Chutná vám české jídlo?
V naší domácnosti nevaříme česká jídla, ale ráda si objednám vepřo-knedlo-zelo v tradiční restauraci.
Máte ráda tvarůžky?
Ještě jsem je neochutnala, ale už jsem je viděla.
Byla jste už na Špilberku?
Navštívila jsem Špilberk hned během prvních dnů mého pobytu,
protože jsem ho viděla na kopci a vydali jsme se rovnou k němu.
Na podzim je překrásný.
Máte domácího mazlíčka?
Mám kocoura, kterého jsme našli opuštěného, a nedávno jsme
oslavili jeho šesté narozeniny. Snažím se manžela přemluvit, abychom si pořídili psa. Nevím ale, jestli je to zodpovědné rozhodnutí,
když se snažíme vždy jednou za rok letět do USA.
Máte ráda jazz?
Mám ráda všechny druhy hudby. Ale ráda poslouchám jazzového hudebníka a klavíristu Jona Batista, který právě získal cenu
Grammy.
Máte oblíbený film?
Když jsme se s manželem přistěhovali do Česka, začali jsme relaxovat při sledování nenáročných amerických komedií. Jednou
z mých oblíbených je Zoolander, u kterého se zasměju a odpočinu si.
Zažila jste střelbu ve škole?
Měli jsme ve škole několik cvičení, každé dva měsíce probíhá požární cvičení, kdy se spustí alarm, musíte se řídit pokyny a opustit
budovu. Hasiči kontrolují, jestli je vše provedeno správně. Také
jsme měli cvičení týkající se střelby, ale nikdy jsem samotnou střelbu nezažila.
Jaké plusy a mínusy má Česká republika?
Viděla jsem meme, který ukazoval situaci, kdy pošlete email a dostanete různé způsoby odpovědi „Jsem mimo kancelář.“ Odpověď
Evropana zněla: „Celé léto stanuji, ozvu se vám v září.“ Američan
odpověděl takto: „Podstupuji život ohrožující operaci ledvin. Nejsem v kanceláři, ale můžete mi napsat na osobní email a zítra se
vám ozvu.“ Myslím si tedy, že životní styl tady je pohodovější ve
srovnání s životem v Americe. Líbí se mi také spojení lidí s přírodou.
K negativům patří to, že lidé jsou tu trochu uzavření a netolerantní
k názorům druhých.
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Naši koncepci propojených zážitkových kursů pro každý ročník
druhého stupně letos doplnila třídenní akce pro sedmáky s příhodným názvem Týmovka. Strávili jsme ve škole 3 dny včetně nocí,
vytvořili jsme si zde jakýsi paralelní svět, nabitý akcí, zážitky, chvílemi vystoupení z komfortní zóny, ale i legrace a sblížení. Na vlastní kůži jsme si zažili, jak se někdy vyplatí pracovat ve skupině, učili
jsme se pečlivě se pozorovat navzájem a dávat si konstruktivní
zpětnou vazbu, byli jsme postaveni před náročné úkoly všeho druhu, které se plnily ve škole i v terénu. Dovoluji si citovat reakci žáka:
„Více jsme poznali jak sami sebe, tak i ostatní.“ A reakci jednoho
z rodičů: „Celá akce se nad očekávání povedla na jedničku. Od
dcery jsem zaznamenala jen samá pozitiva. Učitelé naprosto
skvělí, bylo moc fajn, když je děti mohly poznat jinak než jako
autority za katedrou. Určitě to prospěje jejich vzájemným dobrým
vztahům. Děkujeme za práci, kterou si s touto akcí dali a za jejich
volný čas, který dětem věnovali. Vážíme si toho. Program byl
opravdu bohatý a děti si to moc užily.“
l J. J.

Absolventský ples 9. ročníku

Dne 19. března 2022 se uskutečnil PRVNÍ ABSOLVENTSKÝ PLES
9. ročníků naší školy. Ples zorganizovali žáci 9. V a 9. A sami. Pan
ředitel Roman Burda a třídní učitelé Michal Břenek a Martin Půček
byli ale naší pravou rukou. Zahajovacím tancem byla slavnostní
polonéza, kterou s námi nacvičila paní učitelka Mikulicová. Na plese jsme zavzpomínali na společně strávené chvíle pomocí videí,
které IT technici tříd vytvořili. Nechyběla také vtipná tombola nebo chutná večeře. Nejdojemnějším zážitkem bylo šerpování. Velké
díky patří také žákům 8. V, kteří se na plesu postarali o šatnu, hudbu, prodej tombolových lístků a obsloužení bufetu. Především děkujeme všem, co se zúčastnili. Byl to nezapomenutelný zážitek!
l Veronika Uherková, 9. V

Učitelkou roku je i naše paní zástupkyně
Mgr. Alena Fialová

S hrdostí oznamujeme, že jsme velmi pyšní na naši nejmilejší
kolegyni Alču Fialovou, která u příležitosti Dne učitelů získala
ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost.
Den učitelů se na Nové radnici slaví tradičně – udílením titulu Učitel roku. Letos jej z rukou prvního náměstka Petra Hladíka a radního Jaroslava Suchého převzala šestice kantorů v Rytířském sále
Nové radnice. Upřímně gratulujeme naší paní učitelce Aleně Fialové a přejeme ještě hodně let v pedagogickém procesu u nás na
Horníkové :o)
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ZŠ masarova

ZŠ novolíšeňská

Den předškoláků v ZŠ Masarova

Předškoláku, vítej ve škole!

V březnu se to v naší škole hemžilo malými předškoláky s rodiči.
Pro budoucí školáky jsme připravili dobrodružnou cestu, na které
je provázeli mravenec a jeho kamarádi. Děti se tak ujistily, že ve
škole není nuda a dá se zažít hodně zábavy. Tuto výpravu děti zahájily správným zavázáním tkaniček u bot, aby cestou někde neupadly. Na deseti stanovištích si pak plny nadšení užily spoustu
různých úkolů. Ověřily si svoji zručnost, obratnost, důvtip a tvořivost. Při plnění všech úkolů je doprovázela různá zvířátka. Domů si
děti odnesly motýlka, kterého si na jednom ze stanovišť samy vytvořily a ozdobily. Na konci úspěšně splněné mise je čekala sladká
odměna, ale také radost z hezky prožitého odpoledne. S námi se
pak loučily s úsměvy na tvářích. Milí předškoláci, těšíme se znovu
brzy na viděnou!
l Mgr. Michaela Prokešová

Aby předškoláčci získali jistotu, jaké to bude, aby si více věřili a ve
„velké“ škole se nebáli a neztratili, pozvali jsme děti předškolního
věku z líšeňských mateřských škol k nám na ZŠ Novolíšeňská. Ve
třídách prvního stupně se přivítali s našimi žáky. Poprvé usedli do
školních lavic, poprvé si mohli důkladně prohlédnout třídu, školní
tabuli, poprvé mohli pracovat ve třídě jako skuteční školáci. Naši
žáci předškolákům ukázali svoje učebnice, sešity a psací pomůcky
vzorně poskládané v pouzdře. Společně si vyrobili papírovou hračku, kterou si odnesli domů jako dárek pro maminku. V tělocvičně
si pro budoucí prvňáčky připravili žáci třídy V. A činnosti rozvíjející
prostorovou orientaci, motoriku ruky a koordinaci celého těla.
Předškoláci s chutí a velmi dobře splnili všechny úkoly. Na 1. třídu
jsou skutečně připravení. Předškoláku, vítej ve škole, neboj se,
zvládneš to!!!
l kolektiv učitelů, ZŠ Novolišeňská

Křest knihy a návštěva Mahenova památníku

Ve středu 30. 3. žáci 4. C přijali pozvání do knihovny Mahenova
památníku, kde proběhl křest knihy Vlasty Žáčkové. Detektivní
příběh Adam a tajemství Těžkovského hrádku je napsán pro desetileté čtenáře. Děti knihu pokřtily a společně jsme jí připili na
úspěšné putování mezi čtenáře. Autorka nám přečetla úryvek z díla. Byl prostor i na dotazy a povídání. Jelikož jsme křtili detektivní
knihu, byly pro děti připraveny detektivní úkoly. Ty prověřovaly
smysly, paměť i obratnost. Děti po domě hledaly poklad a psaly na
starém psacím stroji. Jako dárek jsme dostali jeden výtisk knihy
s věnováním. V druhé části programu se děti seznámily s osobou
Jiřího Mahena i systémem řazení knih v knihovně, který vymyslel.
l Kateřina Krbková Trnková

Stánky pro Ukrajinu na Masarce

Školní družina inovovala svoji tradiční akci Stánky. Letos jsme se
rozhodli věnovat výtěžek na Ukrajinu. Ve všech družinách se chystaly dobroty. Peklo, smažilo a vařilo se také v mnoha rodinách. Vše
pak přinesly děti v pátek ráno do školy. Po celé škole byly stánky
s občerstvením. K této charitativní akci ŠD se přidal parlament, třídy, jednotlivci i naše školní jídelna. Výtěžek je rekordních:
34.830 Kč. Děkujeme všem. Bylo skvělé po dlouhé době vidět
a slyšet tolik radosti, kterou tato akce přinesla.
l H. Pollaková a G. Hamerská, za celou ŠD

KVĚTEN 2022

2. místo v celostátním finále Filipovy olympiády
ve finanční gramotnosti

Naši šesťáci se zúčastnili Filipovy olympiády finanční gramotnosti.
Tým pěti nejlepších složený z Jakuba Šlapanského, Ondřeje Luxe,
Michala Jelínka, Ondřeje Skácela a Viktorie Kosíkové postoupil jako nejlepší z Jihomoravského kraje do celostátního finále v Praze
v ČNB. Tým pod názvem Žirafáci soutěžil proti třinácti nejlepším
týmům z každého kraje v pěti disciplínách. Během posledních
dvou disciplín se našim šikovným šesťákům podařilo se v žebříčku
vyhoupnout na úžasné druhé místo a stali se tak druhým nejlepším týmem v celé ČR. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
l Mgr. Daniela Nováková
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Stalo se
Akce, přespávačky i turnaje se znovu rozbíhají…

Po měsících spojených s různými omezeními se po jarních prázdninách v Salesku opět rozběhly akce, přespávačky i turnaje. Hudební kroužky pod vedením Hedviky doplnily atmosféru obnovených Farmářských trhů. Více jak 15 rodin s dětmi se zapojilo 19. 3.
do sobotní jarní brigády kolem Saleska. Kromě úpravy keřů, usazování nových obrubníků na dětském hřišti, vyhrabávání trávy, přesazování šeříků a dalších drobných prací se nám podařilo po zimních měsících vše uklidit a nachystat. Velký dík patří těm, kteří
napekli skvělé buchty.
Na válečný konflikt na Ukrajině jsme zareagovali nabídkou aktivit
pro ukrajinské rodiny s možností se zapojit do Salíčku, Dopoledního klubu maminek a Otevřeného klubu pro děti. Ve spolupráci
s Komunitou Sant’Egidio z Brna organizujeme Sbírku trvanlivých
potravin pro ukrajinské rodiny.
V úterý 22. března jsme se přišli rozloučit s paní Zimou do Mariánského údolí s dětmi z Pastelky a Saleska. Zimu přivolávaly děti
z kroužků Flétny a Ukulele písničkami a povedlo se… Přivítala nás
se svým žezlem a společně s ní jsme se vydali hledat Jaro. Cestou
jsme zpívali písničky na přání dětí, až jsme se konečně šťastně setkali s Jarem, kterému Zima předala vládu. Poděkovali jsme za vše
krásné, co nám Zima přinesla a pak už nás čekala stanoviště s úkoly a tvořením, které si děti náramně užívaly. Jaro nám připravilo
krásné počasí, a tak jsme mohli po cestě nacházet probouzející se
přírodu s rozkvétajícími jarními květinkami a nalitými pupeny stromů. Jsme moc rádi, že jsme mohli prožít krásné odpoledne společně s vámi.
Vypravili jsme se také na několik turnajů. Na březnovém florbalovém turnaji SHM v Praze-Uhříněvsi si v mladší i starší kategorii odvezli dvě krásná třetí místa. V březnu jsme se také zúčastnili turnaje ve stolním tenise v Prostějově za účasti dětí z pěti měst. Ve dvou
ze čtyř výkonnostních divizích se nám podařilo ukořistit dvě bramborové medaile. V neděli 27. března jsme vyrazili se třemi juniory
na krajský přebor ve stolním tenise do Lanžhota. Účast na turnaji
jsme získali na základě dosažených výsledků v brněnském městském přeboru. V nabité konkurenci nejlepších hráčů Jihomoravského kraje jsme sice nezískali žádné medaile, ale odjížděli jsme
s cennými zkušenostmi.

Mezi dalšími akcemi byla Postní duchovní obnova pro mládež s tématem modlitby, meditace, kontemplace. Chvíle ticha i smíchu,
klidu i akce, hra imitující náš zápas s vnějšími vlivy… Každý si mohl
odnést kousek impulsu do života. Jarní salesková burza poslední
březnovou sobotu se také vydařila. Z neprodaných věcí se po burze rozdalo rodinám v tísni ještě 150 tašek.
První přespávačka po delší odmlce byla hned 1.–2. dubna pro děti
z tanečního kroužku Primary dance squad. Druhou byla Velikonoční přespávačka Sport Night 13.–14. dubna pro děti ze sportovních kroužků s velikonočním pečením perníčků, které se pak rozdaly ukrajinským rodinám při výdeji potravinové pomoci ve městě.
Hodně dětí se také zapojilo do výroby velikonočních přání, které
rodiče s dětmi přinášeli do Saleska a na Zelený čtvrtek jsme je předali seniorům v Domově důchodců na Vinohradech. Pro ministranty, kteří chystali velikonoční bohoslužby, bylo určené přespání
na Bílou sobotu. Začalo sobotním celodenním výletem, pokračovalo nácvikem velikonoční bohoslužby, sederovou večeří a ranním
brzkým vstáváním na slavnostní velikonoční bohoslužbu v 5.00.
Myslím si, že se tyto akce opravdu povedly a účastníkům dodaly
hodně radosti a inspirace.
l Petr Matula, ředitel

Připravujeme

V měsíci květnu Klub rodičů a dětí připravil na venkovních hřištích
Saleska pro děti dopoledne s motorkami, odrážedly, koloběžkami
pod názvem Hrajeme si na závodníky (3. 5.).
Mezi další plánované akce patří Jarní přespávačka s Oratoří
(6.–7. 5.), turnaj SHM ve stolním tenise v Ostravě (6.–7. 5.), Přespávačka tanečního kroužku Primary dance squad (13.–14. 5.), Florbalový turnaj v Salesku pro mladší i starší děti (21. 5.), účast hudebních
kroužků na farmářských trzích (21. 5.) a pořádání již tradičního Běhu líšeňských škol 26. 5. Zcela novou akcí bude společné pořádání
Dětského dne 4. 6. ve spolupráci s MČ Brno-Líšeň, KCL, RC Pastelka, RC Jasmínka, TK Kamzíci, Muzeem dopravy v Líšni, pod záštitou starosty Břetislava Štefana. Těšíme se, že na některých akcích
se s vámi setkáme.

Jaro v Domoškole
I my v Domoškole jsme se nadšeně přehoupli do tolik očekávaného jara. Avšak konec zimy stojí také za zmínku.

nás nestihli navštívit, ale rádi byste se k nám podívali, jste srdečně
vítaní. Ozvěte se.
l Marcela Vavrušová, Jitka Tesařová

Díky ucelenému ročnímu projektu jsme se opět ocitli na chvíli
v pravěku. Tentokrát jsme si vyrobili a naučili se spoustu skvělých
her. S paní psycholožkou jsme se věnovali práci s emocemi. Exkurzí do Anthroposu a výstavou o indiánech, která děti naprosto
nadchla, jsme symbolicky uzavřeli dva velké celky věnované prehistorickému období a polárním oblastem.
Momentálně děti zpracovávají projekty o hmyzí říši a nakukují do
světa rostlin. Během celodenního výletu k Zukalovu mlýnu jsme si
užívali záplavu květů. Rostliny si tak děti mohly prohlédnout přímo v lese, přivonět k nim, jedlé ochutnat, porovnat je s herbářem
a vyrobit si svůj vlastní herbář.
Ve středu před Velikonocemi jsme některé z vás potkali na Dni
otevřených dveří, který jsme pro vás s dětmi připravili. Pokud jste
12
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dObrOvOlníci a SpOlky uklíZEli líŠEň
V sobotu 2. dubna 2022 se uskutečnila již tradiční akce Ukliďme Líšeň. I přes téměř zimní počasí se do úklidu zapojilo přes
50 dobrovolníků a líšeňské spolky Orel Líšeň, Kamzíci, Rodinné
centrum Jasmínka a Líšeň za vodou. Uklidilo se šest lokalit
a nasbíralo se přes 130 pytlů odpadu.
Navzdory chladnému počasí dorazilo padesát lidí, kteří nafasovali
pytle s rukavicemi a občerstvení a rozdělili se do šesti skupinek. Ta
první, složená z dětí a příznivců Kamzíků, zamířila uklidit turistickou lokalitu kolem lomu Hády. Uklizena byla nejen cesta k vyhlídce, ale i silnice okolo kynologického cvičiště a Růženin lom. Toto
místo uklízíme každý rok, protože sem míří velké množství návštěvníků a chybí zde odpadkové koše. Pozorujeme, že každoročně na Hádech nasbíráme méně odpadu než předcházející rok.

Již podruhé jsme uklízeli okolí sběrného dvoru na ulici Josefy Faimonové, které je odpadem doslova zamořené. Posvítili jsme si také na nepořádek v okolí smyčky Novolíšeňská, parkoviště na ulici
Sedláčkova a Jedlého parku. Do úklidu se zapojily rodiny s dětmi
z Rodinného centra Jasmínka, které uklidily lesní cesty a cestu
k tenisovým kurtům u bývalého Lesního lomu.

O úklid hřiště na ulici Bačovského, okolí fotbalového hřiště a cesty
za zámeckou zdí ve staré Líšni se postarala druhá skupinka. Na
těchto místech též chybí koše a kontejnery na tříděný odpad. Spolek Líšeň za vodou uklidil oblast u zastávky Mifkova, u Líšeňského
potoka na ulici Podhorní a okolí líšeňských pump, u nichž také vysadili květiny.

Chtěl bych poděkovat všem dobrovolníkům, že si našli volnou sobotu a uklidili Líšeň a okolní přírodu od odpadků. Odměnou jim
bude také prohlídka v brněnské spalovně, kde zjistí, jak se s odpadem dále nakládá.
l Michal Chaloupka

jarní čiŠtění říčky
v mariánSkém ÚdOlí

dO tancE?
jEdině S radOStí!

V sobotu 9. dubna proběhl již 20. ročník akce Jarní čištění Říčky
v Mariánském údolí, kterou pravidelně pořádá Tábornický klub
Sokoli z České tábornické unie ve spolupráci s městskou části
Brno-Líšeň a Povodím Moravy. Sešlo se nás téměř dvacet odhodlaných pracantů všeho věku – těm nejmladším nebyl ještě
ani jeden rok.

Již pátým rokem se náš taneční soubor DO TANCE S RADOSTÍ
snaží předat krásu z pohybu dětem, které baví tanec a zpěv.
Aktuálně máme přes 30 tanečníků ve věku 5 až 12 let, ale dveře
máme stále otevřené pro holky a kluky, kterých máme v souboru pět. Na hudebních aranžmá spolupracujeme se skvělým
pěveckým sborem Višně z Líšně, který nás doprovází také na
našich vystoupeních.

Za dvě hodiny práce se nám podařilo vyčistit oba břehy, koryto
řeky i přilehlou cestu od konečné zastávky autobusů až po hráz
prvního rybníka. Vyčistili jsme rovněž parkoviště na konečné zastávce autobusů. Ochotný pan řidič s nákladním autem před dvanáctou odvezl odpad. Naplnili jsme zhruba dvacet pytlů a vytahali z řeky i lesa spoustu harampádí, které se ani do pytlů nevlezlo.
I navzdory chladnému počasí panovala na místě velmi příjemná
atmosféra, za což chci ještě jednou poděkovat všem zúčastněným. Jaro tak může naplno přijít i do krásného údolí řeky Říčky.
Chcete-li strávit příjemné jarní dopoledne, udělat kus smysluplné
práce a poznat nové lidi, tak neváhejte a za rok se přidejte k nám.
l Marie Vaňková

nárOdOpiSná SlavnOSt
v dělňáku
Národopisná slavnost Františka Svobody a Josefa Trávníčka se
letos uskuteční v sobotu 21. 5. 2022 od 16.00 hodin v Dělnickém
domě v Líšni.
O program se postarají Cimbálová muzika Líšňáci, Národopisný
soubor Líšňáci, dětský soubor Líšňáček, Do tance s radostí a Stará
Líšeň. Samozřejmostí je i překvapení, které se dostaví v průběhu
podvečera.
Přijďte ukázat, že jste se ještě nezapomněli bavit. Tanec, zpěv
a lahodné občerstvení, podpořené skvělou muzikou, jsou zárukou
skvěle stráveného dne. Zapište si toto datum do svých diářů
a přijďte podpořit líšeňský folklór.
l Alena Kučerová
KVĚTEN 2022

V průběhu roku tancujeme na mnohých líšeňských akcích, což nás
motivuje k nacvičování stále nových a nových choreografií. Nezastavilo nás ani online tancování na dálku a v minulém roce jsme se
dokonce zúčastnili Rodinného dne s Jasmínkou, Dětského dne
a Líšeňských hodů. Mezi naše další aktivity patří organizace již
3. ročníku týdenní Letní taneční školy, která se bude konat v týdnu
od 18. 7. na Dělňáku v Líšni a zůstává nám posledních pár volných
míst.
A kde nás můžete vidět nejdříve? V sobotu 21. května zatančíme
na Národopisné slavnosti Františka Svobody a Josefa Trávníčka
a v červnu se těšíme na Dětský den, který se bude konat pod záštitou Kulturního centra Líšeň. Chcete-li se o nás a chystaných vystoupeních dozvědět více, vše aktuální najdete na našem FB
@dotancesradosti.
l Lucia Zendulková, vedoucí souboru Do tance s radostí
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INZERCE

CELOROČNÍ PROVOZ
ŘÍJEN–KVĚTEN

pouze víkendy a svátky 10–17 hod.

ČERVEN–ZÁŘÍ

CELOROČNÍ PROVOZ

každý denŘÍJEN
10–18–hod.
KVĚTEN pouze víkendy a svátky 10-17 hod
V ostatních dnech po telefonické objednávce.
ČERVEN – ZÁŘÍ každý den 10-18 hod
BOBOVKA mlýn s.r.o., Mariánské údolí 3 , 628 00 Brno-Líšeň
CELOROČNÍ PROVOZ
tel.: 603 425 V794,
www.bobovkabrno.cz
ostatních
dnech po telefonické objednávce

ŘÍJEN – KVĚTEN pouze víkendy a svátky 10-17 hod

 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
BOBOVKA mlýn s.r.o., Mariánské údolí 3 ČERVEN
, Brno –Líšeň
628 00
– ZÁŘÍ
každý den 10-18 hod
 MALBY 21 Kč/m2, nátěry dveří 450 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn, střech,
tel.:
00420603425794
www.bobovkabrno.cz
fasád, ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, Živnostníci pro LÍŠEŇ.
V ostatních
objednávce
606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz, platba
hotově =dnech
SLEVApo
250telefonické
Kč!

 REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRŮ NA KLÍČ.
Práce obkladačské, zednické, sádrokarton, instalatérské, malířské.
Spolehlivost, kvalita. Tel. 777 141
165, 773 518
654.
BOBOVKA
mlýn
s.r.o., Mariánské údolí 3 , Brno –Líšeň 628 00
 ŽALUZIE – PLISÉ – ROLETY – SÍTĚ.
tel.: 00420603425794 www.bobovkabrno.cz
Vnitřní hliníkové žaluzie, rolety DEN a NOC, plisé žaluzie, sítě proti
hmyzu. Akční sleva 20 %. Tel: 605 374 881, www.domove.cz.
 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.
 STĚHOVÁNÍ SCHUPLER spol. s r. o. Nabízíme kompletní stěhovací
a vyklízecí služby a autodopravu. Garance předem dohodnuté ceny
zakázky! Informace na tel. č. 606 215 826. www.stehovani-schupler.cz.
 ZAHRADNICKÉ PRÁCE, KÁCENÍ A PROŘEZ STROMŮ, SEČENÍ
TRÁVY, PÉČE O ŽIVÉ PLOTY. Výroba a opravy pergol, oplocení,
kovových konstrukcí apod. Údržbářské, truhlářské a podlahářské
práce. www.uniserv.cz, tel.: 603 483 738, mail@calypsa.cz.
 Ženy a muže s OZP na pozice recepční, dozor v muzeu a ostraha. Tel.: 602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz.
 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.
 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.
 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.
 CYKLOSERVIS, Zikova 34 (výměník), po–čt. Tel.: 603 320 332.
 HLEDÁME LEŠENÁŘE: práce na IČO, dobrá fyzická kondice
(práce ve výškách). Máme velké množství zakázek, zajištěna práce
po celý rok. Tel.: 777 330 044.

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

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

Hledáme farmaceutickou laborantku do této lékárny.
Z aktuální nabídky vybíráme: Imodium 20 cps + dárek – 175 Kè,
Super Beta karoten – 95 Kè, Panadol Extra – 79 Kè.

CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?
před čištěním

po vyčištění

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou baktérie, plísně,
alergeny, choroboplodné zárodky, karcinogeny.
– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

Zadarmo Vám uděláme kontrolu
jedné šachty kamerou
+420 601 153 200

Inzerci do Líšeňských novin přijímá:
Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Brno
tel.: 548 538 528, 603 588 964, e-mail: info@settronic.cz
PLOŠNÁ INZERCE:
42 Kč/cm2 + 21 % DPH
(šířka 8,80 cm nebo 18,00 cm, výška dle potřeby do 26,70 cm).
ŘÁDKOVÁ INZERCE:
125 Kč/řádek + 21 % DPH
(cca 60 znaků/1 řádek vč. mezer).
SLEVY: 2× uveřejnění –5 %, 3× uveřejnění –10 %,
4× a více uveřejnění –15 %.
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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.
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ

SPORT

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

Milan Honek je novým starostou Sokola
Brno-Líšeň
Valná hromada jednoty se koná každý rok. Stanovy ČOS nám
určují, jak postupovat a řídit valnou hromadu. Vždy se usnesením schvaluje výroční zpráva o činnosti a hospodaření jednoty
za uplynulý rok, přehled o všech zdrojích příjmů a jejich použití, přehled o majetkových pohybech, rozdělení zisku nebo
úhradě ztráty.
Jednou za tři roky se volí výbor a kontrolní komise. V pátek 25. 3.
2022 ve 20 hod. jsme se sešli a výsledky voleb jsou následující :
Výbor jednoty:
Starosta: bratr Milan Honek
Místostarosta: bratr Stanislav Glaser
Jednatel: bratr Jan Weintritt
Hospodář: sestra Lenka Podolská
Předseda odboru sportu: bratr Ladislav Breicetl
Náčelník: bratr Adam Vondráček
Náčelnice: sestra Hana Chmelová

Kontrolní komise:
sestra Eva Vrbová
sestra Jiřina Hanzálková
bratr Marek Slobodník
K 31. 12. 2021 jsme měli 240 členů, z toho téměř polovina jsou děti
do 15 let. Nejdůležitějším úkolem výboru je udržet provoz sokolovny. Při zvyšujících se cenách energií to není lehký úkol. Sokolovna
už je trochu „starší dáma“, ale protože se za posledních třicet let
neustále postupně opravovala a modernizovala, věříme, že to
zvládneme. Plány na novou zeď v ulici Kučerova, nové osvětlení
sálu stolního tenisu, oprava podlahy ve velkém sále, to je jen zlomek úkolů před námi. Přejme si hodně sil a spolupráce se všemi
členy jednoty, aby se nám dobře sportovalo v sokolském duchu
Sport - Občanství - Komunita - Osobnost - Laskavost.
l Hana Chmelová, náčelnice odboru všestrannosti

Ocenění pro Evu Vrbovou z líšeňského Sokola
Přestože letošní vyhlašování sportovců proběhlo v komorním
prostředí líšeňského zámku, stejně jsme měli velkou radost, že
v kategorii trenérů byla oceněna Eva Vrbová z Tělocvičné jednoty Sokola Brno-Líšeň.
Její členství v jednotě se už počítá na desítky let. Kromě trenérské
práce v taneční skupině Střevíčky navrhuje také kostýmy i pro TS
Esperanza a TS Mystery. Je tanečnicí v Mystery a pro letošní Sokolské Brno ještě nacvičuje sletovou skladbu Optimistky. Krásný pohár a diplom je symbolickým poděkováním za skvělou a dlouholetou práci.
l Hana Chmelová, náčelnice odboru všestrannosti

V aukci líšeňského patriota se na podporu
ukrajinských dětí prodala i raketa Petry Kvitové
Téměř sto tisíc korun, takový výtěžek přinesla válkou zasaženým ukrajinským dětem dubnová aukce líšeňského patriota
Pepy Machů. Sportovní nadšenec a profesionální dražebník
žijící ve staré Líšni využil svých kontaktů a od slavných sportovců nejen z Brna vysbíral podepsané dresy, vesty, čepice
a další předměty, které zažily světové sportovní události.
Do charitativní licitace se zapojili zejména bývalí sportovci žijící
v Líšni – hokejový mistr světa Petr Hubáček, někdejší kapitán
volejbalové reprezentace Ivo Dubš nebo vítězka basketbalové
Euroligy Ivana Večeřová. Kromě nich přispěli také několikanásobný vítěz etapy na cyklistické Tour de France Ján Svorada, vítězka
světového poháru v biatlonu Gabriela Koukalová nebo fotbalisté

SK Líšeň i brněnské Zbrojovky. „Všem Líšňákům i dalším moc děkuji,“ řekl Pepa Machů.
Jednoznačně nejcennějším kouskem však byla raketa Petry Kvitové, s níž stále hrající tenistka vyhrála v roce 2014 svůj druhý Wimbledon. Do aukce ji věnoval David Kotyza, její někdejší trenér žijící
v Líšni. „David je největší frajer. Nejenže mi věnoval do charitativní
aukce vítěznou raketu z Wimbledonu, ale do poslední chvíle o ni
usiloval, aby ji dostal zpátky. Na nejvyšší příhoz šedesát tisíc už
nereagoval a rozloučil se s ní. Takhle se pomáhá,“ ocenil Kotyzu
Pepa Machů.
l Tomáš Hložánek

Holky a kluci přijďte si vyzkoušet fotbal
V měsíci květnu pokračují nábory dětí do fotbalového klubu SK Líšeň.
Náborové tréninky jsou každý čtvrtek na hřišti u ZŠ Novolíšeňská. Děti narozené v roce 2017 v čase 15.50–16.50. Děti narozené v roce 2016 v čase 17.00–18.10. Děti narozené v roce
2015 v čase 18.15–19.30. Sebou sportovní oblečení a chuť si
zasportovat. Bližší informace podá kontaktní osoba David Linger, tel.: 774 828 806.

KVĚTEN 2022
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UEFA Disney Playmakers projekt opět v Líšni
Na podzim loňského roku jsme se přihlásili do nového projektu
od UEFA s názvem Disney Playmakers. Cílem celé akce bylo
pomocí vybrané Disney pohádky přilákat k fotbalu nejmenší
děvčata.
V celé republice bylo vybráno 30 center, která měla k dispozici kapacitu až 30 holek. Všechny přihlášené dívky, které splňovaly věkový limit 5–8 let, se s pomocí proškolených trenérek z řad SK Líšeň postupně každou lekcí dostávaly do světa pohádek. Na podzim
byla vybrána Disney pohádka Úžasňákovi, a tak se malé slečny
během deseti lekcí staly vždy na krátký čas přímo aktérkami daného příběhu. Vše bylo provázané s pohybovými dovednostmi, do
kterých se promítaly také prvky fotbalu. Navíc dostaly všechny
účastnice balíček s míčem, dresem a dalšími drobnostmi, a na
konci také diplom o absolvování.
Od dubna tento projekt opět pokračuje, tentokrát s pohádkou Ledové království. Princip je stejný jako na podzim – proběhne 10 lekcí, během nichž provedou naše trenérky přihlášená děvčata touto
kouzelnou pohádkou s pomocí pohybu a fotbalových dovedností.
Lekce probíhají každé pondělí od 17 hodin v Mariánském údolí.
V podzimní části se nám podařilo naplnit kapacitu 30 míst velmi
rychle a některé účastnice se již staly také plnohodnotnými hráč-

kami naší nejmenší dívčí kategorie – mladší přípravky. Těšíme se
na jarní pokračování a doufáme, že budou holky z této akce stejně
nadšené, jako na podzim.
Pro přihlášení do projektu můžete kontaktovat Mgr. Martinu Šperkovou – sperkova@sklisen.com, mobil 776 747 624 nebo se přímo
přihlásit na stránce www.fotbal.cz v záložce ŽENY.
l Eliška Houšťová

Líšeňští přispěli na léčení trenéra Zbrojovky
Líšeňští fotbalisté porazili poprvé v druholigové soutěži favorita
ze Zbrojovky na jeho hřišti 3:1. Za výhru sklidili od svých fanoušků
ovace.
Potlesku se však dočkali ještě před samotným výkopem. Hráči
mezi sebou vybrali 20.000 Kč, které věnovali na léčení zbrojováckého trenéra mládeže Josefa Havla, jenž utrpěl vážný úraz. Havel
působil krátce i v líšeňském fotbalu. Peníze předali prostřednictvím kapitána svého celku Ondřeje Ševčíka před mistrovským
utkáním na královopolském stadiónu.
l Miloslav Vlašić, foto Martina Šperková

Hřiště v Líšni nestačí

Nejvíc táhlo derby

Ačkoliv areál fotbalového stánku SK Líšeň má kromě hlavního
hřiště i plochu s umělým trávníkem, nestačí absorbovat nápor
více než dvacítky družstev v soutěžích od II. ligy až po městské
soutěže.

Nejvyšší návštěvu ve druholigové fotbalové soutěži mělo brněnské
derby mezi Zbrojovkou a Líšní. Přišlo na něj 6.118 diváků. I přes
opatření proti covidu, která snižovala návštěvy, má Zbrojovka průměr necelých 3.000 diváků na zápas. Líšeň je v těchto počtech na
čtvrtém místě za Zbrojovkou, Opavou a Žižkovem. Průměr, jenž je
možné v květnu ještě vylepšit, je necelých 800 diváků. Nejvíce byly ochozy hřiště na Kučerově zaplněné také při derby se Zbrojovkou, kdy zápas sledovalo 1.985 přihlížejících.
l Miloslav Vlašić

Naštěstí disponuje klub ještě areálem v Mariánském údolí, kde se
střídá v městském přeboru devět týmů přípravek. Vzhledem k tomu, že někdejší praxe předzápasů mládežnických týmů před
utkáním dospělých vzala za své, neboť takovou praxi pro ligové
týmy řády nepřipouštějí, musí ostatní celky hledat azyl v okolí
Brna.
Tradičně nám vycházejí vstříc v Podolí, kde našlo svůj domov celkem sedm družstev – čtyři z moravských soutěží, tři z městských.
Dorostenecké celky U19 a 17 hrají ve Zbýšově u Brna, U18 a 16
v Moutnici. Na umělém trávníku hrají dvě mužstva dospělých
a všechny ženské celky.
Bez pomoci našich partnerů v okrese Brno-venkov bychom nemohli udržet tak široký záběr, jimž patříme k největším v kraji. Za
to patří našim partnerům dík.
l Miloslav Vlašić

Zbývají tři kola
V měsíci květnu se odehrají zbývající tři kola druholigového
fotbalu, v nichž se definitivně rozhodne o vítězi, postupujících
do baráže a sestupujících do národních lig. Líšeň se v nich pouze jednou představí na vlastním hřišti, když ve středu 11. 5. hostí od 17 hod. celek Sparty B. V dalších zápasech pocestuje za
soupeři. V sobotu 7. 5. do Příbrami, následující sobotu do Prahy
na Žižkov. Také tyto zápasy začínají v 17 hod. Pokud se líšeňským fotbalistům podaří postoupit do baráže, prodlouží si
sezonu o další dva zápasy, které mají termín ve čtvrtek 19. 5.
a odveta je v neděli 22. 5.

Líšeňské noviny, vydává Statutární město Brno – Městská část Brno-Líšeň, 628 00 Brno, Jírova 2, tel.: 544 424 811, www.brno-lisen.cz. Příjem příspěvků: redaktor Karel Prodělal, e-mail: noviny@brno-lisen.cz,
tel.: 603 588 964. Předseda komise pro Líšeňské noviny: Mgr. Stanislav Karafiát. Členové: Kryštof Látal, DiS., Ing. Mgr. Tomáš Hložánek, Jan Spěšný, Renata Lorencová, RNDr. Antonín Přichystal, DrSc.,
Ing. Petra Švehlová. Výroba: Tiskárna Settronic, Bubeníčkova 30, 615 00 Brno. Náklad 12.000 ks. Uzávěrka červnového čísla je 13. 5. 2022. Registrováno pod MK ČR 12216. Distribuce: Česká distribuční, a.s.
a Tiskárna SETTRONIC. Za obsah inzerce a jednotlivých článků odpovídají autoři. Redakce si vyhrazuje právo na jejich úpravu. Informace o inzerci: tel.: 603 588 964, 548 538 528, e-mail: info@settronic.cz.

