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ZDARMA
Líšeňští zastupitelé v přímém přenosu
MÌt moûnost sledovat z pohodlÌ domova dÏnÌ ve velkÈm
s·le lÌöeÚskÈ radnice bylo jeötÏ doned·vna velmi vzd·lenou
p¯edstavou. ObËanÈ, kte¯Ì mÏli z·jem o lÌöeÚskou politiku, ale
nemohli osobnÏ p¯ijÌt na jedn·nÌ zastupitelstva, vöak projevili
p¯·nÌ tuto moûnost mÌt. NynÌ jejich p¯edstava nab˝v· zcela
jasn˝ch obrys˘ a p¯·nÌ se zaËÌn· plnit. V ˙ter˝ 20. 12. 2011
zasedalo zastupitelstvo, kterÈ schvalovalo rozpoËet mÏstskÈ
Ë·sti na rok 2012. PoprvÈ v historii LÌönÏ mohl kaûd˝ obËan
sledovat jedn·nÌ on-line na webov˝ch str·nk·ch www.brno-lisen.cz. LÌöeÚ je tak
prvnÌ brnÏnskou mÏstskou Ë·stÌ, kter· tuto sluûbu sv˝m obyvatel˘m nabÌzÌ. Virtu·lnÌm hostem jedn·nÌ zastupitelstva m˘ûete b˝t na jeho dalöÌm zased·nÌ, kterÈ
se uskuteËnÌ 26. 1. 2012 od 17.00, i vy.
On-line p¯enos je druh˝m opat¯enÌm vedoucÌm k modernizaci a vÏtöÌ otev¯enosti zased·nÌ zastupitelstva. P¯ipomÌn·m, ûe tÌm prvnÌm je instalace hlasovacÌho
za¯ÌzenÌ, kterÈ mÏlo premiÈru takÈ na prosincovÈm zased·nÌ. Za¯ÌzenÌ umoûÚuje
evidovat, jak kter˝ ze zastupitel˘ hlasoval, a rozhodnutÌ zpÏtnÏ dohledat. SpojenÌm tÏchto dvou opat¯enÌ se plnÌ dalöÌ poûadavky obËana LÌönÏ, kterÈho komun·lnÌ politika zajÌm·. D·v· okamûitÈ odpovÏdi na konkrÈtnÌ ot·zky: o Ëem se jednalo, kterÈ body programu vzbudily vzruöenou debatu a v˝mÏnu n·zor˘ a kterÈ naopak proöly hladce, kdo ze zastupitel˘ je aktivnÌ a koho nenÌ skoro vidÏt. Zkr·tka,
jak si se svÏ¯en˝m mand·tem umÌ poradit ti, kte¯Ì dostali V·ö hlas ve volb·ch.
VÏ¯Ìm, ûe tÌmto zp˘sobem m˘ûeme obËany jeötÏ intenzivnÏji a hlavnÏ bezprost¯ednÏ zapojit do komun·lnÌ politiky. M˘ûeme lÈpe informovat o tom, co se
v LÌöni dÏje a jak konkrÈtnÏ politici toto dÏnÌ ovlivÚujÌ. A takÈ vzbudit z·jem
u mnohem öiröÌho spektra ve¯ejnosti, neû je tomu doposud. Jsem p¯esvÏdËen,
ûe to m· sv˘j v˝znam ñ vûdyù podoba naöÌ LÌönÏ se dot˝k· kaûdÈho z n·s.
Jozef Sedl·Ëek
mÌstostarosta M»

Přejeme všem občanům
štěstí, zdraví, pohodu
a mnoho osobních i pracovních úspěchů
v roce 2012
Městská část Brno-Líšeň

Líšeň v novém roce
pohledem starosty
V·ûenÌ spoluobËanÈ,
dovolÌm si V·m p¯edstavit pÏt nejd˘leûitÏjöÌch
oblastÌ, kter˝m se budeme v tomto roce intenzivnÏ vÏnovat.
V oblasti ökolstvÌ n·s Ëek· v˝mÏna nevyhovujÌcÌch oken v objektu ZUä a Mä Trnkova,
dokonËenÌ oprav Mä äim·Ëkova a celkov·
oprava a rozöÌ¯enÌ Mä B¯Ì. PelÌök˘, kde bude
otev¯ena a vybavena nov· t¯Ìda. D·le budou
pokraËovat bÏûnÈ opravy na vöech ökolsk˝ch
objektech. Investice do ökolstvÌ a vzdÏl·nÌ
obecnÏ je prvo¯ad˝m cÌlem a prioritou rozpoËtu LÌönÏ.
Ve srovn·nÌ s okolnÌmi mÏstsk˝mi Ë·stmi
vÏnuje LÌöeÚ velkou pozornost a finanËnÌ podporu spolkov˝m, sportovnÌm, soci·lnÌm a z·jmov˝m organizacÌm. Dotace smÏ¯ujÌ do oblasti v˝chovy, vzdÏl·v·nÌ a volnoËasov˝ch
aktivit dÏtÌ, ml·deûe, senior˘ a rodin s dÏtmi.
V oblasti kultury je hlavnÌm p¯Ìjemcem dotace
KulturnÌ centrum LÌöeÚ, jehoû z¯izovatelem je
mÏstsk· Ë·st. »innost spolk˘ n·m umoûÚuje
rozvÌjet sport, vÈst bohat˝ kulturnÌ a spoleËensk˝ ûivot. Nejd˘leûitÏjöÌ vöak je, ûe podporujÌ
naöe vz·jemnÈ sbliûov·nÌ a pozn·v·nÌ. Napom·hajÌ odstraÚovat anonymitu, ËÌmû dÏlajÌ
z LÌönÏ to nejd˘leûitÏjöÌ, tedy n·ö spoleËn˝
domov.
V oblasti ûivotnÌho prost¯edÌ n·s Ëek· rozs·hl· v˝sadba strom˘ a parkovÈ ˙pravy. V lednu bychom se mÏli dozvÏdÏt, zda Ministerstvo
ûivotnÌho prost¯edÌ »R podpo¯Ì revitalizaci
a regeneraci Rokle, kter· by zlepöila kvalitu
ûivota v sÌdliöti. DalöÌm projektem spolufinancovan˝m EU je v˝sadba izolaËnÌ zelenÏ podÈl
okruûnÌch silnic LÌönÏ. Jedn· se o tÈmÏ¯ 450
strom˘, 3600 ke¯˘ a 90 popÌnav˝ch rostlin.
NemÈnÏ d˘leûitou lokalitou je prostor jiûnÌ
Ë·sti ulice J. FaimonovÈ, kde dojde k vytvo¯enÌ klidovÈ zÛny. V r·mci n·hradnÌ v˝sadby
a dotaËnÌ podpory radnice, bude pokraËovat
v˝sadba strom˘ na ulici Ondr·ËkovÏ a obnova
t¯eöÚovÈ aleje u KostelÌËku. Kaûd˝ nov˝ ke¯
a strom spoluvytv·¯Ì mÌsto k odpoËinku, sniûuje hluk a praönost, pohlcuje zplodiny, coû
m· jednoznaËnÏ pozitivnÌ vliv na zdravÌ n·s
vöech.
(pokraËov·nÌ na str. 2)
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Zprávy z Radnice
Líšeň v novém roce pohledem starosty
(dokonËenÌ ze str. 1)

NemÈnÏ d˘leûitou oblastÌ je prostor pro dÏti
a ml·deû. Pl·nujeme pr˘bÏûnÈ opravy vöech 29
h¯iöù na ˙zemÌ mÏstskÈ Ë·sti. NovÏ budou rozöÌ¯ena h¯iötÏ na ul. Bedna¯ÌkovÏ, Popel·kovÏ a na
ÑBroÔ·kuì. R·di bychom v r·mci komunitnÌho
ûivota zapojili obËany do drobn˝ch oprav dÏtsk˝ch h¯iöù. V˝sledn˝m efektem je ˙spora finanËnÌch prost¯edk˘ a posÌlenÌ vazby k naöemu
ûivotnÌmu prost¯edÌ, vËetnÏ p¯ijÌm·nÌ zodpovÏdnosti za ve¯ejn˝ prostor.
Doprava, ˙drûba a ˙klid komunikacÌ, vËetnÏ
˙drûby zelenÏ a ¯eöenÌ parkov·nÌ, p¯edstavujÌ
dlouholetÈ problÈmy, k jejichû ¯eöenÌ je zapot¯ebÌ vedle financÌ a dlouhodobÈ koncepce takÈ
schopnost nalÈzat nov· ¯eöenÌ. VnÌm·me n·zory
obËan˘ a v p¯ÌötÌm roce budeme novÏ koncipovat
smlouvy na ˙drûbu silnic a ve¯ejnÈ zelenÏ tak,
aby odpovÌdaly kaûdodennÌm pot¯eb·m kaûdÈho z n·s. Parkov·nÌ je plÌûivÏ nar˘stajÌcÌ problÈm. Jeho ¯eöenÌ nenÌ jednoduchou z·leûitostÌ.
Investice do tÈto oblasti umoûnÌ vznik vÌce jak
150 nov˝ch parkovacÌch st·nÌ.
Poliklinika HornÌkova vyûaduje po dlouh˝ch letech provozu gener·lnÌ opravu. Poda¯ilo
se zajistit nezbytnÈ finanËnÌ prost¯edky na rekonstrukci. NaöÌm cÌlem je zrekonstruovat budovu zdravotnickÈho za¯ÌzenÌ, aniû by byly ome-

zeny sluûby pro obËany. Tento ˙kol a finanËnÌ
situace si vyû·daly etapizaci celÈho projektu
do n·sledujÌcÌch t¯Ì let. Projekt poËÌt· s postupnou opravou st¯echy, v˝mÏnou star˝ch nevyhovujÌcÌch oken, zateplenÌm fas·dy a kompletnÌm
zrenovov·nÌm soci·lnÌch za¯ÌzenÌ. Poliklinika se
stane modernÌm zdravotnick˝m st¯ediskem, kterÈ si zaslouûÌme.
Douf·m, ûe tento rok nabÌdne mnoho p¯ÌleûitostÌ k setk·v·nÌ, aù uû p¯i ve¯ejn˝ch akcÌch
kulturnÌho Ëi sportovnÌho charakteru, tak p¯i
pl·novan˝ch pravideln˝ch diskuzÌch s obËany
na radnici. Budu r·d, pokud mi sdÏlÌte, co je t¯eba v LÌöni opravit, vylepöit, Ëi upozornÌte na nedostatky, se kter˝mi se ve Vaöem okolÌ setk·te.
VÏ¯Ìm, ûe n·m k tomu pomohou i novÈ webovÈ
str·nky LÌönÏ a usnadnÌ tak naöi vz·jemnou komunikaci.
V·ûenÌ spoluobËanÈ, r·mcovÏ jsem V·m
nastÌnil hlavnÌ smÏry rozvoje LÌönÏ pro rok
2012. VykroËili jsme spoleËnÏ do novÈho roku.
P¯eji V·m vöem, aby se splnila Vaöe novoroËnÌ
p¯edsevzetÌ a p¯·nÌ. NedÌv·m se do novÈho roku
s r˘ûov˝mi br˝lemi, ale s dobrou vÌrou a nadÏjÌ, ûe se n·m bude da¯it, kdyû ne lÈpe, tak stejnÏ
dob¯e, jako v roce minulÈm.
V·ö starosta
B¯etislav ätefan

Postup Správy majetku Líšeň při vymáhání dlužného nájemného
V p¯ÌpadÏ zjiötÏnÌ dluhu na n·jemnÈm vyzve pr·vnÌ oddÏlenÌ Spr·vy majetku LÌöeÚ dluûnÌka, aby v dodateËnÈ lh˘tÏ n·jemnÈ zaplatil,
v upomÌnce vyËÌslÌ spolu s dluhem i poplatek
z prodlenÌ k datu odesl·nÌ upomÌnky a pouËÌ jej,
ûe v p¯ÌpadÏ ˙hrady n·jemnÈho m˘ûe vlastnÌka
s od˘vodnÏnÌm poû·dat o prominutÌ poplatku
z prodlenÌ. NezaplatÌ-li dluûnÌk n·jemnÈ ani
v dodateËnÏ stanovenÈ lh˘tÏ nebo neprojevÌ-li
snahu se dohodnout na spl·tk·ch dluhu nebo
provÈst v˝mÏnu st·vajÌcÌho bytu za byt s niûöÌm n·jemn˝m, dluh je vym·h·n v soudnÌm,
pop¯ÌpadÏ v exekuËnÌm ¯ÌzenÌ.
Rozhodov·nÌ o prominutÌ pohled·vky vyööÌ
neû 20 000 KË a schv·lenÌ dohody o spl·tk·ch se
lh˘tou splatnosti delöÌ neû 18 mÏsÌc˘ je vyhrazeno zastupitelstvu mÏstskÈ Ë·sti. Rozhodov·nÌ
o prominutÌ pohled·vky do 20 000 KË a schv·lenÌ dohody o spl·tk·ch se lh˘tou splatnosti do 18
mÏsÌc˘ je vyhrazeno radÏ mÏstskÈ Ë·sti. Dohodu
o spl·tk·ch dluhu nep¯esahujÌcÌ 6 mÏsÌc˘ uzavÌr·
pr·vnÌ oddÏlenÌ SML. Dohoda o spl·tk·ch m·
odkladn˝ ˙Ëinek na v˝kon dalöÌch ËinnostÌ a souËasnÏ zmrazÌ i v˝poËet poplatk˘ z prodlenÌ.
Pokud dluh dos·hne v˝öe trojn·sobku mÏsÌËnÌho n·jemnÈho a ˙hrady za plnÏnÌ poskytovan· s uûÌv·nÌm bytu a dluûnÌk neuzav¯el na tuto
Ë·stku dohodu o spl·tk·ch, vlastnÌk bytu n·jem
bytu vypovÌ. Rozhodov·nÌ o v˝povÏdi n·jmu
bytu je vyhrazeno radÏ mÏstskÈ Ë·sti.
NejvÏtöÌm dluûnÌk˘m pronajÌmatel ukonËil
n·jem bytu v˝povÏdÌ z d˘vodu neplacenÌ n·jemnÈho a ˙hrad za plnÏnÌ poskytovan· s uûÌv·nÌm
bytu nebo jim z tÏchto d˘vod˘ n·jem sjednan˝
na dobu urËitou neprodlouûil a tito se v bytÏ i po
skonËenÌ n·jmu bez pr·vnÌho d˘vodu nad·le
zdrûujÌ. V p¯ÌpadÏ, ûe dobrovolnÏ nevyklidÌ byt
ani v dvoumÏsÌËnÌ lh˘tÏ po skonËenÌ n·jmu, je
pod·v·na ûaloba na vyklizenÌ bytu a po dosaûenÌ pravomocnÈho rozsudku pak v p¯ÌpadÏ nesplnÏnÌ povinnosti byt vyklidit i n·vrh na v˝kon
tohoto rozhodnutÌ (exekuce).
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V mnoha p¯Ìpadech zaznamen·v·me snahu
nÏkter˝ch n·jemc˘ zaplatit dluh v pr˘bÏhu t¯ÌmÏsÌËnÌ v˝povÏdnÌ lh˘ty a n·slednÏ tak vyuûÌt
moûnosti n·jemnÌ smlouvu s vlastnÌkem obnovit. V tomto p¯ÌpadÏ n·sleduje uzav¯enÌ smlouvy
na dobu urËitou v dÈlce jednoho roku. Mnohdy
ale nenÌ v sil·ch n·jemce ani v tÈto dodateËnÈ
lh˘tÏ dluh uhradit, proto se rozhodne oddluûit
st·vajÌ byt cestou v˝mÏny bytu za menöÌ. Spr·va
majetku neeviduje poûadavky z·jemc˘ o zprost¯edkov·nÌ v˝mÏn, je ne v˘li n·jemce, vyuûijeli pomoci nÏkterÈ z mnoha realitnÌch kancel·¯Ì
nebo byt vymÏnÌ svÈpomocÌ. Spr·va majetku nespolupracuje s realitnÌmi kancel·¯emi.
Ke dni 30. 11. 2011 eviduje Spr·va majetku
LÌöeÚ 243 dluûnÌky n·jemnÈho v bytech svÏ¯en˝ch Statut·rnÌm mÏstem Brnem ⁄¯adu mÏstskÈ
Ë·sti Brno-LÌöeÚ. Ve finanËnÌm objemu to p¯edstavuje Ë·stku 3 742 259 KË.
Vzhledem k nastolenÌ mnoha schv·len˝ch
˙sporn˝ch opat¯enÌ ze strany st·tu, postupnÈmu
zdraûov·nÌ energiÌ, vody a sluûeb a dalöÌmu avizovanÈmu zv˝öenÌ n·jemnÈho, zesÌlÌ tlak na
ekonomickou situaci rodin a do budoucna lze
p¯edpokl·dat dalöÌ n·r˘st dluh˘ na n·jemnÈm. Je
proto nutnÈ, aby si n·jemci byt˘ tuto situaci vËas
uvÏdomili a v r·mci sv˝ch moûnostÌ zavedli takov· ˙sporn· opat¯enÌ, aby u nich nedoölo v souvislosti s neplacenÌm n·jemnÈho k v˝öe uveden˝m krajnÌm situacÌm a p¯edeöli tak dalöÌm finanËnÌm v˝daj˘m.
Spr·va majetku LÌöeÚ je totiû jako spr·vce
byt˘ nucena v souladu s platnou legislativou vyuûÌt vöech pot¯ebn˝ch mimosoudnÌch i soudnÌch
n·stroj˘ k tomu, aby byly dluhy na n·jemnÈm
¯·dnÏ a vËas uhrazeny, a je tedy povinna p¯istoupit i ke krajnÌmu ¯eöenÌ vym·h·nÌ sv˝ch pohled·vek.
Novela obËanskÈho z·konÌku ˙Ëinn· od
1. 11. 2011 p¯inesla nÏkterÈ v˝znamnÈ zmÏny
t˝kajÌcÌ se n·jmu bytu, p¯edevöÌm opÏt v˝znamnÏ posÌlila postavenÌ pronajÌmatel˘ byt˘. - SML-

Městská policie rozšířila
projekt „Poznej svého
strážníka“ na všechny
městské části
Od novÈho roku bude v plnÈ verzi zprovoznÏna internetov· aplikace MP Brno nazvan· ÑPoznej svÈho str·ûnÌkaì. Dosud se
z·jemci mohli na webu sezn·mit pouze se
str·ûnÌky s ˙zemnÌ odpovÏdnostÌ, kte¯Ì p˘sobÌ v centr·lnÌ Ë·sti Brna v r·mci revÌru
MP St¯ed. Po pilotnÌ Ë·sti projektu spuötÏnÈ
zaË·tkem letnÌch pr·zdnin v roce 2011 se
nynÌ do nÏj zapojÌ i zb˝vajÌcÌch sedm revÌr˘
mÏstskÈ policie. Celkem se tak n·vötÏvnÌci
mohou sezn·mit s bezm·la stovkou str·ûnÌk˘-˙zem·¯˘ a jim svÏ¯en˝mi lokalitami
a zÌskat na nÏ i r˘zn· kontaktnÌ spojenÌ pro
p¯Ìpad co nejrychlejöÌho ¯eöenÌ rozliËn˝ch
problÈm˘, kterÈ je tr·pÌ.
MÏstsk· policie Brno zah·jila ojedinÏl˝
projekt ÑPoznej svÈho str·ûnÌkaì jiû p¯ed
nÏkolika mÏsÌci a jeho cÌlem bylo umoûnit
obyvatel˘m mÏsta p¯Ìm˝ kontakt se str·ûnÌkem, kter˝ m· odpovÏdnost za konkrÈtnÌ
˙zemÌ. VeökerÈ informace o tomto str·ûnÌkovi a jeho lokalitÏ jsou p¯ÌstupnÈ prost¯ednictvÌm internetov˝ch str·nek www.mpb.cz.
Na webu MP Brno je umÌstÏn banner,
prost¯ednictvÌm nÏhoû si z·jemci budou
moci na z·kladÏ ˙zemÌ, zvolenÈho na mapÏ,
p¯ÌpadnÏ na z·kladÏ ulice zadanÈ do speci·lnÌho vyhled·vaËe, vybrat urËitou lokalitu a dozvÌ se, kter˝ konkrÈtnÌ str·ûnÌk ji m·
na starosti. Informace o str·ûnÌkovi tvo¯Ì jeho jmÈno a p¯ÌjmenÌ, fotografie, mapa ˙zemÌ, v nÏmû vykon·v· str·ûnÌk sluûbu, nechybÌ ani elektronick˝ kontaktnÌ formul·¯
a telefonnÌ ËÌslo na konkrÈtnÌho str·ûnÌka.
Samoz¯ejmostÌ je i odkaz na revÌr mÏstskÈ
policie, pod kter˝ vybran· lokalita i str·ûnÌk
spad·, grafickÈ umÌstÏnÌ revÌru na mapÏ
a kontaktnÌ spojenÌ na jeho p¯ÌsluönÈho vedoucÌho.
RevÌr˘ m· v souËasnÈ dobÏ brnÏnsk·
mÏstsk· policie osm a vûdy jde o ˙zemnÏorganizaËnÌ jednotku, kter· v sobÏ zahrnuje
jednu Ëi vÌce brnÏnsk˝ch mÏstsk˝ch Ë·stÌ.
PilotnÏ byl projekt ÑPoznej svÈho str·ûnÌkaì vyzkouöen na ˙zemÌ revÌru St¯ed,
v r·mci kterÈho p˘sobÌ 18 str·ûnÌk˘ s ˙zemnÌ odpovÏdnostÌ. Do konce roku 2011 se tak
do projektu zapojily vöechny zb˝vajÌcÌ
revÌry.
KromÏ tÏchto revÌr˘ disponuje MP
Brno takÈ jednotkami, kterÈ vöak majÌ celomÏstskou p˘sobnost a nev·ûou se pouze
na konkrÈtnÌ ˙zemÌ Brna. CelomÏstskÈ jednotky se liöÌ ve svÈ specializaci, jsou jimi
nap¯Ìklad Jednotka dopravnÌ, Jednotka operativnÌho z·sahu, Jednotka psovod˘ Ëi Jednotka po¯ÌËnÌ.
Mgr. Denisa KapitanËikov·,
tiskov· mluvËÌ MP Brno
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Zprávy z Radnice
Městečko zdobí nový mobiliář

Opravili jsme zídku
u Mariánského potoka

N·mÏstÌ Karla IV. je vybaveno nov˝m mÏstsk˝m mobili·¯em. NovÈ laviËky, odpadkovÈ koöe a kvÏtin·Ëe byly nainstalov·ny v centru starÈ
LÌönÏ koncem listopadu. Snahou radnice je tak
upozornit na v˝znam tohoto mÌsta. Nez˘stane
proto jen u mobili·¯e. ÑV p¯ÌötÌm roce pl·nujeme
dalöÌ investice na n·mÏstÌ Karla IV. vËetnÏ zv˝öenÈ pÈËe o zeleÚ a ˙klid,ì popsal blÌûe z·mÏry
radnice starosta B¯etislav ätefan. Z·roveÚ dodal,
ûe n·mÏstÌ Karla IV. nenÌ jedin˝m mÌstem, kde
radnice podpo¯Ì rozvoj a zlepöenÌ ˙drûby. DalöÌmi z mÌst, kter˝m bude v p¯ÌötÌm roce vÏnov·na
zv˝öen· pÈËe je plocha nad podzemnÌ zast·vkou
JÌrova a obchodnÌm centr˘m Kotlanka a Havana.

Ve v˝bÏrovÈm ¯ÌzenÌ na novÈho provozovatele restauraËnÌho za¯ÌzenÌ na radnici zvÌtÏzila
v konkurenci devÌti dalöÌch z·jemc˘ firma Tripoli Recent s.r.o. OstatnÌ porazila nejvyööÌ nabÌdkou za n·jem, ËÌmû splnila hlavnÌ kritÈrium pro
v˝bÏr.
ÑSpoleËnost Tripoli Recent pl·nuje otev¯Ìt
v LÌöni novou provozovnu ,Potrefen· Husaë, coû
bude restaurace slouûÌcÌ hlavnÏ obyvatel˘m
mÏstskÈ Ë·sti, n·vötÏvnÌk˘m radnice ale takÈ z·kaznÌk˘m ze öirokÈho okolÌ. Tento typ restaurace
se specializuje na modernÌ Ëeskou kuchyni, urËenou pro öirokou ök·lu z·kaznÌk˘, öirok˝ v˝bÏr
alkoholick˝ch a nealkoholick˝ch n·poj˘, v˝bornou k·vu a nÏkolika znaËkov˝ch piv. CenovÏ
bude dostupn· pro vöechny z·kaznÌky. TermÌn
otev¯enÌ bude duben 2012,ì uvedl pro LÌöeÚskÈ
noviny jednatel spoleËnosti ZdenÏk Sklen·¯.
-RLN-

MŠ Šimáčkova dostane
nový kabát

-RLN-

V listopadu byla zajiötÏna oprava zborcenÈ
opÏrnÈ zÌdky, kter· tvo¯Ì levostrann˝ b¯eh Mari·nskÈho potoka nad soutokem s LÌöeÚsk˝m
potokem. KromÏ nÌ doölo i k p¯esp·rovanÌ starÈho zdiva opÏrnÈ zdi na pravÈ stranÏ s opravou
¯Ìmsy a st·vajÌcÌho z·bradlÌ.

MČ Brno-Líšeň supluje
Správu hřbitovů Brno

Restaurace na radnici

David StanÏk,
referent ûivotnÌho prost¯edÌ ⁄M» LÌöeÚ

Oprava ulice Podhorní
a přilehlého schodiště

V letoönÌm roce vÏnovala radnice mnoho
pÈËe na vylepöenÌ Mä äim·Ëkova. ProbÏhla
oprava st¯echy, v˝mÏna oken a na z·vÏr i vymalov·nÌ interiÈru. ÑZÌsk·nÌ mimo¯·dnÈ dotace
koncem roku ve v˝öi dvou milion˘ korun n·m
umoûnilo zapoËÌt opravu fas·dy budovy. JejÌ rekonstrukce bude ukonËena do kvÏtna 2012,ì
popsal dalöÌ f·zi oprav starosta B¯etislav ätefan.
-RLN-

Nový psí výběh
pod ulicí Hochmanovou

V r·mci sv·tku Vöech svat˝ch se vedenÌ
mÏstskÈ Ë·sti rozhodlo umÌstit na lÌöeÚsk˝ h¯bitov mobilnÌ toalety, aby tak zajistilo nezbytnÈ
z·zemÌ pro n·vötÏvnÌky h¯bitova. ÿeöÌ tÌm dlouhodobÏ kritickou situaci, zp˘sobenou uzav¯enÌm
toalet Spr·vou h¯bitov˘ mÏsta Brna.
B¯etislav ätefan, starosta

Jedn· se o dopravnÌ systÈm v ulici, kter˝ bude nad·le odpovÌdat reûimu smÌöenÈho provozu
ñ funkËnÌ skupina D (obytn· zÛna). äÌ¯ka dopravnÌho prostoru je 3,80 m. V levÈ Ë·sti p¯i komunikaci je parkovacÌ pruh öÌ¯ky 2,00 aû 4,50 m
(dÈlka ˙pravy 0,100ñ0,170). Celkov· öÌ¯ka uliËnÌho prostoru je 3,75ñ6,30 m, coû je d·no moûnostmi prostoru ulice. St·vajÌcÌ ˙vraùovÈ obratiötÏ pro tuto slepou Ë·st komunikace je vybudov·no na jejÌm konci. JednotlivÈ Ë·sti jsou
od sebe oddÏleny p¯ev˝öen˝mi n·jezdov˝mi obrubnÌky. ParkovacÌ prostor je proveden v öedÈ
z·mkovÈ dlaûbÏ bez vyznaËenÌ parkovacÌch st·nÌ. Komunikace m· kryt ze z·mkovÈ dlaûby.
ZpomalovacÌ pr·h je jiû vybudov·n p¯i vjezdu
do ulice p¯i odboËenÌ z ul. äim·Ëkovy.

Po realizaci oplocenÈho v˝bÏhu pro psy p¯i
ul. NeöverovÏ byl letos vybudov·n v po¯adÌ jiû
druh˝ v˝bÏh pro psy pod ul. Hochmanovou.
Podle z·vaznÈ vyhl·öky mÏsta Brna o pravidlech pohybu ps˘ na ve¯ejn˝ch prostranstvÌch
je pokutovatelnÈ volnÈ pobÌh·nÌ ps˘ bez n·hubku nebo vodÌtka ñ v horöÌm p¯ÌpadÏ lze p¯edpokl·dat trestnÌ n·sledky p¯ÌpadnÈho ˙toku psa
na dalöÌ osobu.
I kdyû ne vöichni m·me pejska, zajistÈ ch·peme nutnost jeho pohybu, proto rada mÏstskÈ
Ë·sti schv·lila z·mÏr a realizaci zmÌnÏnÈho v˝bÏhu pro psy. Jedn· se o koordinovan˝ oplocen˝
are·l o v˝mÏ¯e 1411 m2 na st·vajÌcÌ travnatÈ ploöe p¯i ul. HochmanovÏ, jehoû souË·stÌ jsou doplÚujÌcÌ prvky zdravÈho pohybu ps˘ a pobytu osob.
V danÈm prostoru vzniklo mÌsto pro relaxaci, uvolnÏnÌ a souËasnÏ i Ë·steËn˝ v˝cvik naöich
psÌch mazlÌËk˘.
Stavba byla ukonËena v polovinÏ listopadu
a setk·v· se s jednoznaËnÏ kladn˝m ohlasem ze
strany majitel˘ ps˘ v danÈ sp·dovÈ oblasti.

Ivan K˘s,
referent dopravy ⁄M» Brno-LÌöeÚ

Ing. Arch. VÏra Dubsk·,
investiËnÌ technik ⁄M» Brno-LÌöeÚ

V sídlišti přibylo čtyřicet jedna
nových parkovacích míst

Na ulici ZikovÏ bylo vytvo¯eno Ëty¯icet jedna nov˝ch parkovacÌch st·nÌ. ÑPlnÌme tak p¯edvolebnÌ slib, ve kterÈm jsme se zav·zali k tvorbÏ
parkovacÌch st·nÌ v LÌöni,ì vysvÏtluje starosta
B¯etislav ätefan. ée bere p¯edvolebnÌ slib skuteËnÏ v·ûnÏ znaËÌ i pl·n na dalöÌ v˝stavbu, kter˝
v p¯ÌötÌm roce slibuje hned dalöÌch sto pades·t t¯i
parkovacÌch mÌst. Ty napomohou k ¯eöenÌ komplikovanÈ dopravnÌ situace v LÌöni.
-RLN-
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● DIGITALIZACE, MONT¡éE A OPRAVY SPOLE»N›CH A INDIVIDU¡LNÕCH TV ANT…N, SATELITŸ A TV ROZVODŸ, DOD¡VKY NA KLÕ». KuËka-MenËik, Popel·kova 21, LÌöeÚ.
Tel. 602 536 866, 603 443 626, e-mail: frantisek.kucka@volny.cz.

Støední odborná kola
a Støední odborné uèilitì
strojírenské a elektrotechnické,
Brno, Trnkova 113

● Hled·m ke koupi byt v BrnÏ-LÌöni, balkon v˝hodou.
ProsÌm nabÌdnÏte. Tel.: 605 514 210.
● MALÕÿ POKOJŸ, tel. 604 518 776, 549 272 738.
● BAZAR NA ROHU T¡BORSK… A GEISLEROV… 1 (vedle Optiky)
koupÌ vzduchovky, noûe, soöky, paroûÌ, hodiny, mikroskopy, sklo,
l·hve na propan butan, ho¯·ky, benzinovÈ pile, aku n·¯adÌ, topidla,
mosaz. vÏci TV, DVD a jinÈ vÏci. MHD Ë. 8, 13, 64. Tel.: 603 453 450.
● PÿÕLEéITOSTN… HLÕD¡NÕ DÃTÕ, praxe v Mä. Tel.: 728 898 352.
● PEDIK⁄RA, lakov·nÌ, P-shine, z·bal a mas·û l˝tek. KOSMETICK…
⁄PRAVY: formov·nÌ oboËÌ, barvenÌ oboËÌ a ¯as. Z·mek Belcredi,
St. LÌöeÚ. PARKOV¡NÕ U VCHODU (za kostelem). Objedn·vky:
Sl. Michaela ñ 739 150 260. Naöe pedik˙ra ñ vaöe pohodlÌ.

dritel certifikátu ÈSN EN ISO 9001

Trnkova 113, 628 00 Brno, tel.: 544 422 811, e-mail: sekretariat@sos-soubrno

STØEDNÍ VZDÌLÁNÍ S MATURITOU NA SO
●

STØEDNÍ VZDÌLÁNÍ S MATURITOU NA SOU
●

STØEDNÍ VZDÌLÁNÍ S VÝUÈNÍM LISTEM NA SOU
●

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM PRO ABSOLVENTY
TØÍLETÝCH UÈEBNÍCH OBORÙ K ZÍSKÁNÍ MATURITY
●

ZKRÁCENÉ STUDIUM PRO ABSOLVENTY
STØEDNÍHO VZDÌLÁNÍ

● Prod·m velk˝ zrekonstr. DB 4+1 s lodûiÌ na KonradovÈ ul., LÌöeÚ,
6. p./7 patro, d˘m je kompletnÏ zrekonstruov·n. Tel.: 606 718 500.

DEN OTEVØENÝCH DVEØÍ

● HLED¡M BYT 2+KK NEBO 1+1, LÌöeÚ, Vinohrady pro babiËku.
Velmi spÏch·. Tel.: 724 247 507.

●
●
●

● FIRMA KOUPÕ VÃTäÕ PO»ET MALOMETR¡éNÕCH BYTŸ,
éidenice a okolÌ. Tel.: 606 608 878.
● V˝kup byt˘ za nejvyööÌ cenu. PenÌze do 3 dn˘. Volejte 606 606 087.
● SPORTCENTRUM Olga v·s zve k pravidelnÈmu cviËenÌ v LÌöni!
Kotlanka: ZUMBA pro zaË. + BODYFORMING na fitballech.
Zä Holzova 1: AQUA AEROBIK + novÏ plav·nÌ (volnÈ bez instruktora). Sobota 7. 1. 2012 ZUMBA p·rty s OlËou + posilov·nÌ s Rosùou!!! Informace: Olga äebestov·, t.: 737 568 620,
e.: OLCASEBESTOVA@seznam.cz, www.sportcentrumolga.webnode.cz.

Sobota
Sobota
Sobota

14. 1. 2012
28. 1. 2012
18. 2. 2012

9.0015.00 hod.
9.0015.00 hod.
9.0015.00 hod.

V jiných dnech dle domluvy. Tel.: 774 489 908, e-mail: melichar@sos-soubrno.cz

www.sos-soubrno.cz
Těsné kalhoty?

Černé svědomí?

Váš problém vyřeší

DE FACTO – pohybové studio

● R¡MOV¡NÕ OBRAZŸ, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel.: 541 211 165.

ZUMBA, zdravotní cvičení, minitaneční, aerobik, africké tance

● OPRAVY TELEVIZORŸ, LCD monitor˘, videÌ, Hi-Fi vÏûÌ, CD
a DVD p¯ehr·vaË˘... Rychle, levnÏ, kdykoli. Ing. Miloslav H·neËka,
Herbenova 8, Star· LÌöeÚ. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.

www.studio-defacto.cz
tel.: 733 712 161 – Marie Kadeřávková
mail: ditavybiralova@seznam.cz

● Prod·m byt OV 3+1, ul. J. FaimonovÈ 3, 76 m2, RK NEVOLAT!!!
Tel. 731 912 144, d˘m po revitalizaci.

Pedikúra Dana Hájková
Synkova 1, Líšeň, objednávky na tel. 607 865 400
Těším se na Vás!

Zveme rodiče a děti na zápis do Mezinárodní 
Montessori Základní školy.
Zápis probíhá ve dnech 27.–28. 1. 2012.
Montessori pedagogika, rozšířená výuka angličtiny.
Podrobnosti na tel.: 603 226 844, www.msperlicka.cz.
Zápis do Mezinárodní Montessori MŠ Perlička probíhá
ve dnech 17. a 24. 2. 2012. Česká a anglická Montessori
třída. Více info: www.msperlicka.cz.

Nová kadeřnice – Zámek Belcredi
Pánské, dámské, dětské střihy od 80 Kč.
Dámský komplet (mytí, střih, foukaná) od 260 Kč.
NOVINKA – prodlužování řas
(první aplikace 1500/doplnění 400–600 Kč).

Objednávky 725 602 009 – sl. Kateřina
Výhodou je krátká objednávací doba a parkování u zámečku.
Studio Orange, Pohankova 8, Líšeň, www.studioorange.cz

Tiskárna SETTRONIC
přeje všem inzerentům
úspěšný rok 2012
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LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

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

SWINGTET
U Fidela

Vážení pŉátelé Líšnė,
dovolte na úvod popřát nám všem
úspěšný nový rok 2012, pevné zdraví
a rodinnou pohodu. Věříme, že rok 2012
bude statečný a popere se s negativními prognózami, jež nám ekonomové
předpovídají. Naše životy ovlivňuje rozhodování jiných. Avšak každý máme

vlastní rozum a umíme si stanovit, co
je v životě prioritní a kde můžeme slevit
z mnohdy vysokých standardů, aby byl
život i nadále pozitivní. Malým podnikatelům se v českých zemích dobývají
srdce spotřebitelů obtížněji, než velkým
zahraničním gigantům. LCOS má vel-

ké štěstí na provozovatele, živnostníky, kteří každý měsíc připravují cenové
i kulturní akce. Hýčkají nás a ukazují, že
to, co je malé se umí prosadit a nabídnout „velké věci“. Nepodceňujme poctivost a vstřícnost, ještě existují a máme
je velmi blízko.

Závěrem dovolte citát Matky Terezy:

„Nemυli bychom si namlouvat, že musíme λinit velké vυci.
Staλí malé, ale s velkou láskou.“

V MĚSÍCI LEDNU
PŘIPRAVUJÍ
KULTURNÍ
ZÁŽITEK.
ZIMNÍ VÝPRODEJ ZAÿÍNÁ,
PġIJĉTE VÿAS!

DROGERIE
ELKUP
` Radox pěny 500 ml
z 89,90Kč na 49,90 Kč
` Woolite dark black 5l
z 359,90 Kč na 189,90 Kč
` Domestos pine fresh 500ml
z 39,90 Kč na 26,90 Kč
` Bref 3 aktiv závěs wc
z 69,90 Kč na 34,90 Kč
` Ariel 2 kg a 1,5 l
ze 159,90 Kč na 119,90 Kč
` Jar citrus 1 l
ze 45,90 Kč na 34,90 Kč

v lednu připravily lákavou akci
` při nákupu nad 1000 Kč
legendární český svačinový nůž jako dárek
` při nákupu nad 500Kč
kuchyňský plynový zapalovač jako dárek

Milovníci dobrého jídla a zlatavého moku
zajisté ocení následující sdělení.

Novinky v sortimentu
ekologicko-ekonomický prodej
/kvalitní stáčené přípravky
do přinesených nádob/

` tekuté mýdlo 0,5 l 9,90 Kč
` saponát na mytí nádobí 0,5 l 7,90 Kč

` čistící prostředek na podlahy 0,5 l 7,90 Kč
` nemrznoucí směs do ostřikovačů
do -20°C 5 l 69,90 Kč

` jemný dvouvrstvý toaletní papír Dime
1 ks 4,99 Kč

` nejkvalitnější jednovrstvý toaletní papír
Economy 1ks 2,99 Kč

Tým Domácích potřeb a Železářství se
omlouvá zákazníkům za nedostatky
vzniklé stěhováním a modernizací prodejny
a současně děkuje za podporu v jejich
začátcích. Vítají připomínky a náměty
na rozšíření sortimentu zboží a služeb.

Více akčních nabídek v prodejně Elkup
nebo na www.drogerieelkup.cz.

Podněty můžeme zasílat na dpz@lcos.cz nebo
do NAPIŠTE NÁM na www.lcos.cz.

LÉKÁRNA MASAROVA V MĚSÍCI LEDNU PODPORUJE NAŠE NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ.
SNÍŽILI CENY VÝROBKŮ A DOPLŇKŮ STRAVY NA HUBNUTÍ, A TAKÉ PRODUKTŮ
POMÁHAJÍCÍCH V BOJI PROTI KOUŘENÍ.
Vybíráme z nabídky:
Alli - pomocník při hubnutí 84 tbl
Novinka - Alli žvýkací tablety 120 tbl
Aplefit s jablečným octem 100 tbl
Royal vláknina 60+30 tbl
(pomocník při dodržování dietního režimu)
XL to S - hubnoucí program, 60 tbl
(snižuje vstřebávání kalorií z tuků)
Nicorette - 10% sleva na všechny výrobky

LÉKÁRNA

P
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PARKOVIŠTĚ

899 Kč
999 Kč
250 Kč
119 Kč
399 Kč

Další produkty pro zdraví a krásu:
Acai Berry - nápoj k detoxikaci organismu 500 ml
Lutein forte 20mg 60 tbl
EUCERIN - 10% sleva na všechny kosmetické výrobky

289 Kč
239 Kč

Bonus pro maminky s dětmi:
Sbírejte razítka z naší lékárny. Za každý nákup sunaru obdržíte
razítko. Za 6 razítek sedmý Sunar ZDARMA.
Sunar 2, 3, 24 stále za příznivou cenu + kaše zdarma
199 Kč

VÝHODNÉ NÁKUPY

RESTAURACE

Dne 28.1.2012 všechny srdečně zvou
na hudební večer s kapelou SWINGTET.
Její přitažlivý žánr Gypsy Jazz si rozhodně
nenechejte ujít. Více informací na
www.uﬁdela.cz.

Všechna lednová pondělí a úterý
0,5 l čepovaného piva za 16 Kč
a vybraná specialita po celý den za 99 Kč.
Startuje se 2.1.2012 a podává se vepřová
panenka se španělskou omáčkou a pečenou
bramborou na husím sádle.
Pro naladɛní chuʋových bunɛk
prozrazuje šéfkuchaʁ recept:
Ingredience: 150 g vepřové panenské
svíčkové, 2 dcl olivového oleje, sůl,
čtyřbarevný drcený pepř
Na omáčku: 1ks červené cibule – nakrájet
na osminy, 1dcl smetany, sůl, mletý pepř
Příloha: 1 velká brambora, husí sádlo, sůl,
celý kmín
Postup:
Celé maso necháme tři hodiny marinovat
v olivovém oleji a čtyřbarevném pepři. Poté
ogrilujeme a nakonec naﬁlujeme. Omáčku
začneme orestováním nakrájené cibule
na olivovém oleji (cca 2min), poté zalijeme
smetanou, vyvaříme na hustou omáčku,
dochutíme solí a pepřem. Bramboru uvaříme
ve slupce, oloupeme, rozpůlíme, potřeme
husím sádlem, osolíme a pokmínujeme.
Bramboru dáme do pekáče vymazaného
husím sádlem a pečeme 20 min. na 180°.
V půlce pečení bramboru otočíme.
Dobrou chuʋ pʁeje tým U Fidela.
DĚTSKÝ KOUTEK

PŘEBALOVACÍ MÍSTNOST
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Zprávy z Radnice
Zpráva o činnosti sportovní komise
HlavnÌ a dlouhodobÈ zamÏ¯enÌ Ëinnosti
sportovnÌ komise spoËÌv· p¯edevöÌm v podpo¯e sportu pro ve¯ejnost, a to m.j. v oblasti spolupo¯·d·nÌ sportovnÌch podnik˘, p¯ehledu
o stavu ve¯ejn˝ch sportoviöù, posuzov·nÌ û·dostÌ o dotace z rozpoËtu v oblasti sportu atd.
Jiû nÏkolik let uplatÚuje sportovnÌ komise
osvÏdËen˝ zp˘sob spolupo¯·d·nÌ sportovnÌch
akcÌ pro p¯ÌchozÌ. P¯ed Ëasem jsme oslovili
ûadatele o dotace v oblasti sportu p˘sobÌcÌ
na ˙zemÌ LÌönÏ s poûadavkem, aby na sv˝ch
sportoviötÌch uspo¯·dali jednor·zovÈ akce
pro neregistrovanÈ sportovce v tom druhu
sportu, kter˝ je jim blÌzk˝. NaöÌ snahou bylo
p¯imÏt sportovnÌ oddÌly, kterÈ obdrûely dotace z rozpoËtu mÏstskÈ Ë·sti, aby tÌmto zp˘sobem uËinily nabÌdku sv˝m spoluobËan˘m
a vyzvaly je ke sportovnÌmu z·polenÌ. A to se
poda¯ilo. OddÌly jako Sokol LÌöeÚ, SK LÌöeÚ,
Junior Brno, Black Ice, TK LÌöeÚ, Fitness Evy
äabatovÈ a dalöÌ po¯·dajÌ bÏhem roku mnoûstvÌ soutÏûÌ pro dÏti i dospÏlÈ. Naöe Ëinnost je
v oblasti propagace akcÌ, ve spolupr·ci s KC
LÌöeÚ v zajiötÏnÌ finanËnÌch prost¯edk˘, vyhodnocenÌ soutÏûÌ na sportoviötÌch i zve¯ejnÏnÌ v˝sledk˘ na str·nk·ch LÌöeÚsk˝ch novin
a webu. Nelze ovöem zapomenout na naöi ryze tradiËnÌ po¯adatelskou povinnost, jakou je
kaûdoroËnÌ velice oblÌben˝ Silvestrovsk˝ pochod. Bez nÏj by snad nemohl kalend·¯nÌ rok
ani skonËit.
Jen tÏûko lze srovn·vat jednotlivÈ akce,
jsou velmi rozdÌlnÈ sv˝m charakterem. Pokud
jde o ˙Ëast, stojÌ jistÏ nejv˝öe Silvestrovsk˝
pochod, kterÈho se loni z˙Ëastnilo vÌce neû
500 pochodujÌcÌch. NabÌdka pestrÈ z·bavy
a dodrûov·nÌ tradice nese vûdy dobrÈ ovoce.
Po sportovnÌ str·nce pat¯Ì k nejvyda¯enÏjöÌm cyklistick˝ ÑMari·nsk˝ okruhì a turnaje
ve stolnÌm tenisu, volejbalu a tenisu. Velmi
potÏöiteln˝ je vzr˘stajÌcÌ z·jem ve¯ejnosti,
p¯edevöÌm dÏtÌ. Mari·nsk˝ okruh plnÌ sv˝m
volnÏjöÌm pojetÌm to, co jeho po¯adatel ñ
Black Ice ñ uv·dÌ ve svÈ upout·vce: je to z·vod, nez·vod. Je tam prostor jak pro p¯Ìjem-

nou projÌûÔku nebo proch·zku kr·snou jarnÌ
p¯Ìrodou v ˙dolÌ ÿÌËky, stejnÏ tak i pro ty, kte¯Ì
chtÏjÌ z·vodit naplno. Turnaje v mÌËov˝ch
hr·ch (stolnÌ tenis, volejbal a tenis), kterÈ po¯·d· ve sv˝ch tÏlocviËn·ch Sokol LÌöeÚ a na
tenisov˝ch kurtech TK LÌöeÚ, p¯itahujÌ aktÈry
bez rozdÌl˘ vÏku a pohlavÌ. St·vajÌ se st·lÈ vÌce vyhled·van˝mi pro soutÏûivÈ a vöestrannÈ
hr·Ëe.
Velmi dob¯e zajiötÏnÈ jsou vûdy akce za
˙Ëasti û·k˘ lÌöeÚsk˝ch ökol (turnaje ve vybÌjenÈ, futsalu a kopanÈ), p¯i kter˝ch se po¯adatel˘m z Junioru Brno a SK LÌöeÚ na jejich
sportoviötÌch p¯edstavÌ potenci·lnÌ z·jemci
o volejbal a kopanou. Po nÏkolika roËnÌcÌch
dÏtskÈho aerobiku soutÏûÌ nynÌ ûeny v aerobik
maratonu, doplnÏnÈm o st·le popul·rnÏjöÌ
zumbu. SvÈ prostory jim poskytuje Fitness
centrum Evy äabatovÈ na poliklinice HornÌkova. Ze sportovnÌch oddÌl˘ p˘sobÌcÌch v naöÌ
mÏstskÈ Ë·sti byl nejaktivnÏjöÌ Sokol LÌöeÚ.
P¯Ìkladn· byla spolupr·ce s lÌöeÚsk˝mi ökolami, p¯edevöÌm v aktivnÌm p¯Ìstupu û·k˘ i uËitel˘. Je dobrÈ, ûe si sportovnÌ akce naöly v kalend·¯i sv· pevn· mÌsta.
»lenovÈ sportovnÌ komise zmapovali stav
osmi ve¯ejn˝ch sportovnÌch h¯iöù, kter· se nach·zejÌ na naöem ˙zemÌ. NÏkter· proöla rozs·hlou rekonstrukcÌ, jin· ËekajÌ na opravu.
CelkovÏ lze konstatovat, ûe aû na malÈ
obtÌûe se n·m da¯Ì naplÚovat n·ö cÌl, a to je,
p¯ivÈst z·jemce o sport k soutÏûivÈ Ëinnosti.
JistÏ r·di uvÌt·me z·jemce o dalöÌ sportovnÌ
odvÏtvÌ, kte¯Ì by mÏli chuù spolupo¯·dat nÏjakou akci pro ve¯ejnost. UrËit˝ pokus byl jiû
v ned·vnÈ minulosti uËinÏn. Jeho z·mÏrem
bylo p¯il·kat na h¯iötÏ DÏlÚ·ku hr·Ëe pÈtanque. Tento zajÌmav˝ a nen·roËn˝ sport zatÌm
Ëek· na vÏtöÌ z·jem lÌöeÚskÈ ve¯ejnosti.
⁄pln˝ p¯ehled sportovnÌch akcÌ pr·vÏ
skonËenÈho roku 2011 naleznete na www.
brno-lisen.cz v rubrice éivot v LÌöni ñ sport.
P¯ÌpadnÈ z·jemce o spolupr·ci uvÌt·m na adrese lbreicetl@nbox.cz.
Ladislav Breicetl

Rok 2012 je rokem aktivního stárnutí
a mezigenerační solidarity
BojÌte se st·¯Ì? Kladete si ot·zku, jak bude v·ö ûivot vypadat, aû v·m bude öedes·t,
sedmdes·t nebo osmdes·t let? Nebo uû jste
sami v tomto vÏku? Po öedes·tce ûivot zdaleka nekonËÌ, spÌöe se ˙roËÌ, a spoleËnost si zaËÌn· p¯Ìnos senior˘ zase znova uvÏdomovat.
Prosazuje se myölenka aktivnÌho st·rnutÌ: i ve
vyööÌm vÏku je moûnÈ vyuûÌt mnoûstvÌ p¯ÌleûitostÌ, kterÈ ûivot p¯in·öÌ. Aù uû v rodinÏ,
v mÌstnÌm spoleËenstvÌ, v pr·ci nebo v z·jmovÈ Ëinnosti. AktivnÌ st·rnutÌ nenÌ p¯ÌnosnÈ
pouze pro seniory samotnÈ, n˝brû je velikou
hodnotou pro celou spoleËnost. Vûdyù r˘znÈ
generace se vz·jemnÏ pot¯ebujÌ, ovlivÚujÌ
a obohacujÌ a spoleËnÏ mohou vytv·¯et mnoho dobrÈho.
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Rok 2012 je vyhl·öen evropsk˝m rokem
aktivnÌho st·rnutÌ a mezigeneraËnÌ solidarity
a pozornost st·tu bude up¯ena i na ot·zky
ochrany pr·v senior˘, p¯emÏny pobytov˝ch
za¯ÌzenÌ soci·lnÌch sluûeb a celkovÈ zabezpeËenÌ d˘stojnÈho ûivota senior˘.
R·di bychom bÏhem tohoto roku v LÌöeÚsk˝ch novin·ch uve¯ejÚovali pÏknÈ,
inspirujÌcÌ p¯ÌbÏhy o tÏch LÌöÚ·cÌch, kte¯Ì
aktivnÏ st·rnout umÌ, nebo p¯ÌbÏhy o porozumÏnÌ mezi generacemi. Napiöte n·m o sobÏ, o sv˝ch p¯Ìbuzn˝ch nebo o nÏkom z
vaöeho okolÌ na adresu komise.socialni@
brno-lisen.cz.
Komise soci·lnÌ, zdravotnÌ
a rodinnÈ politiky RM»

Statut·rnÌ mÏsto Brno
vyhlaöuje
prost¯ednictvÌm BytovÈho odboru
Magistr·tu mÏsta Brna

v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ
pro poskytov·nÌ n·vratn˝ch ˙Ëelov˝ch
p˘jËek na opravu a modernizaci bytov˝ch
a rodinn˝ch dom˘ a bytov˝ch jednotek
pro II. etapu roku 2012
dle Pravidel poskytov·nÌ n·vratn˝ch
˙Ëelov˝ch p˘jËek z Fondu rozvoje bydlenÌ
mÏsta Brna.

TermÌn vyhl·öenÌ:
1. 12. 2011
TermÌn pro pod·nÌ û·dostÌ:
do 15. 1. 2012
é·dosti o p˘jËku se pod·vajÌ na p¯edepsanÈm
formul·¯i v termÌnu od 1. 12. 2011 do 15. 1.
2012 na ˙¯ad mÏstskÈ Ë·sti, na jejÌmû ˙zemÌ
se opravovan· nemovitost nach·zÌ nebo na
BytovÈm odboru MMB na MalinovskÈho
n·m. 3. Formul·¯e k pod·nÌ û·dosti a Pravidla poskytov·nÌ n·vratn˝ch ˙Ëelov˝ch p˘jËek
jsou k dispozici na ˙¯adech mÏstsk˝ch Ë·stÌ,
v InformaËnÌm st¯edisku Magistr·tu mÏsta
Brna a na internetovÈ adrese www.brno.cz
(Spr·va mÏsta > Magistr·t mÏsta Brna >
⁄sek hospod·¯sk˝ > Bytov˝ odbor > P˘jËky
z Fondu rozvoje bydlenÌ mÏsta Brna).
Mgr. Ji¯Ì Lahoda
vedoucÌ BytovÈho odboru MMB

Zveme obËany na

12. ve¯ejnÈ zased·nÌ
Zastupitelstva
M» Brno-LÌöeÚ,
kterÈ se kon·

26. 1. 2012
ve velkÈm s·le radnice
M» Brno-LÌöeÚ,
JÌrova 2 v 17.00 hod.
Zased·nÌ Zastupitelstva
M» Brno-LÌöeÚ je moûno sledovat
on-line na www.brno-lisen.cz.

Změna od 1. 1. 2012
SouËasnÏ s v˝platou d·vek st·tnÌ soci·lnÌ podpory bude ⁄¯ad pr·ce »R zajiöùovat p¯Ìjem û·dostÌ a v˝platu nepojistn˝ch soci·lnÌch d·vek v BrnÏ:
ñ hmotn· nouze ñ KoliötÏ 19
ñ p¯ÌspÏvek na pÈËi ñ
MojmÌrovo n·m. 10
ñ d·vky pro osoby zdravotnÏ postiûenÈ ñ
MojmÌrovo n·m. 10
⁄¯ad pr·ce »R
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Stalo se

SaVIO ñ salesi·nskÈ vzdÏl·vacÌ
informaËnÌ okruhy

P¯edökol·ci na v˝letÏ
Svatba kr·le PodzimnÌËka a princezny ZimniËky byla zma¯ena. Zl˝ drak princeznu
unesl do Zak·zanÈho lesa a tam si ji p¯ipravoval k veËe¯i. Kr·l PodzimnÌËek ale poû·dal o pomoc naöe stateËnÈ p¯edökol·Ëky.
DÏti Ëekal n·roËn˝ ˙kol zbavit draka vöech
jeho pÏti hlav ñ OËatky, Uöatky, Nosatky,
Chuùovky a Hmatalky. Kaûd· draËÌ hlava
ovl·dala dokonale jeden ze smysl˘, utkali
jsme se proto s drakem hned v pÏti disciplÌn·ch! DÏti musely hledat mezi stromy
krmÌtka, rozpoznat nejr˘znÏjöÌ zvuky, vyrobit kouzeln˝ vÌtr v˘nÌ, nahmatat spr·vnÈ
p¯edmÏty a snÌst drakovi celou svaËinu. Nakonec jsme vysvobodili princeznu a zavedli
ji ke kr·li PodzimnÌËkovi. Vöechno dob¯e
dopadlo a dÌky naöim stateËn˝m p¯edökol·k˘m se mohla konat svatba. PoËasÌ n·m
vÏru nep¯·lo, bylo sychravo a sem tam n·m
na nos spadla kapka. Doufejme, ûe na jarnÌ
v˝pravu se uû umoud¯Ì.
Veronika ätefechov·

Chyst·me v lednu
T¯Ìkr·lov· sobota v Salesku
7. ledna 2012
Jiû pot¯etÌ n·s Ëek· dopoledne 9.30ñ12.00
DÏtsk˝ karneval, veËer 19.00ñ01.00 Ponoûkov˝ b·l. SrdeËnÏ zveme öirokou ve¯ejnost!

Klub rodiË˘ a dÏtÌ
»TVRTKOV¡NÕ aneb ËtvrteËnÌ tvo¯enÌ pro
maminky s pohr·nÌm pro dÏti tentokr·t na
tÈma:
Hr·tky s textilnÌmi barvami ñ malov·nÌ triËek, taöek... textilnÌmi barvami p¯es öablonu, razÌtkov·nÌ...
Kdy? 5. 1., 9.00ñ11.00 hod.
DÏti vÌt·ny :) ñ prostory pro hranÌ zajiötÏny.

ñ cyklus besed, p¯edn·öek, vzdÏl·vacÌch
program˘ pro öirokou ve¯ejnost

K¯esùanstvÌ a ochrana p¯Ìrody
P¯edn·öÌ Marek ÑOrkoì V·cha, ¯Ìmskokatolick˝ knÏz, teolog, p¯ÌrodovÏdec, p¯ednosta ⁄stavu lÈka¯skÈ etiky na 3. lÈka¯skÈ
fakultÏ Univerzity Karlovy.
Aû do 60. let 20. stol. jsme mysleli, ûe m˘ûeme h¯eöit pouze na zemi a ne v˘Ëi zemi.
Vedle t¯Ì obvykl˝ch stav˘ etiky k sobÏ,
k druhÈmu ËlovÏku a k Bohu p¯ich·zÌ
v souËasnosti vztah Ëtvrt˝, k p¯ÌrodÏ.
AnglickÈ slovo pro zdravÌ Ñhealthì m· stejn˝ slovnÌ z·klad jako Ñwholeì ñ celek a takÈ
Ñholyì ñ svat˝. Opravdu si myslÌme, ûe m˘ûeme z˘stat zdravÌ uprost¯ed rozbit˝ch
vztah˘ a rozbitÈ p¯Ìrody, jejÌû jsme souË·stÌ?
Kdy: ˙ter˝ 10. 1. v 19.00
Kde: sportovnÌ s·l

ZvÏst StarÈho z·kona ve svÏtle dÏjin
Izraele aneb Jak n·m p¯i ËetbÏ Bible
m˘ûe pomoci znalost jejÌho historickÈho pozadÌ
ThMgr. Milan Klapetek
Kdy: 24. 1. V 19.00
Kde: klub VeSPOD
Minigalerie Salesko srdeËnÏ zve na vernis·û Jany UngerovÈ 8. ledna 2012 v 10.00
do klubu VeSPOD. V˝stava nazvan· ÑDynamick˝ stereotypì a ÑKolaûoezieì potrv·
do konce ˙nora.
Mgr. Jana Ungerov· se narodila 7. 3. 1971
v BrnÏ v rodinÏ archeologa Josefa Ungera.
Vystudovala molekul·rnÌ biologii a genetiku na MasarykovÏ univerzitÏ v BrnÏ.
Po dvou letech pr·ce v z·kladnÌm v˝zkumu

na KarlovÏ univerzitÏ v Praze odeöla na
Maltu, kde studovala v komunitÏ ICPE
(Mezin·rodnÌ katolick˝ evangelizaËnÌ institut). PoslÈze pracovala v komunitÏ v Polsku, kde str·vila t¯i roky. NynÌ se naplno
vÏnuje misijnÌ Ëinnosti v »eskÈ republice
i v zahraniËÌ. Po¯·d· semin·¯e vnit¯nÌho
uzdravenÌ, kreativity, rozvoje osobnosti
a evangelizace. Spolupracuje i se zahraniËnÌmi mision·¯i.
Od vÏku dvou let se ch·pala tuûky, pastelek,
barev ñ a tvo¯ila. Jako dÌtÏ navötÏvovala t¯Ìdu malÌ¯e Ivana K¯Ìûe v ZUä AntonÌnsk·
v BrnÏ. V˝tvarnou ËinnostÌ byla povÏ¯ena
takÈ v komunit·ch na MaltÏ i v Polsku. JejÌ
tvorba malÌ¯sk· i kol·ûe z tÏchto let z˘staly
majetkem komunity ICPE.
V˝stavu ÑDynamick˝ stereotypì tvo¯Ì soubor pracÌ vytvo¯en˝ch v »eskÈ republice
v roce 1998. SpojenÌ a novÈ situace v kol·ûÌch n·s humornÏ vedou do naöeho nejvnit¯nÏjöÌho nitra, navozujÌ meditace a ËinÌ je
pr˘hledn˝mi.

Zumba o vÌkendu
DalöÌ vÌkendovÈ ¯·dÏnÌ s Marikou Nov·kovou se uskuteËnÌ v sobotu 14. ledna v 10.00
ñ11.30 hod. ve sportovnÌm s·le v Salesku.
90 minut cviËenÌ je opÏt za zv˝hodnÏnou
cenu 80 KË. KromÏ zumby v·s jiû tradiËnÏ
Ëek· posilov·nÌ problÈmov˝ch partiÌ a navÌc pro maminky nabÌzÌme hlÌd·nÌ dÏtÌ bÏhem cviËenÌ. Cena hlÌd·nÌ je 50 KË. Kapacita akce je omezen·, rezervujte si mÌsta na
recepci Saleska nebo p¯Ìmo u lektorky
(tel.: 723 526 486, e-mail: hedejova.m@
seznam.cz). TÏöÌme se na v·s!

JarnÌ pr·zdniny s Orato¯Ì
O jarnÌch pr·zdnin·ch chyst·me pobytovou
akci mimo Salesko, a to v termÌnu 6.ñ8.
˙nora. Akce platÌ pro vöechny ve vÏku 8ñ14
let. Kapacita mÌst je omezen·, sledujte proto
Aktuality z Orato¯e na naöich webov˝ch
str·nk·ch a vËas se p¯ihlaste!

T·bory 2012!!!
Seznam vöech letnÌch t·bor˘ naleznete na
naöem webu!!! P¯ihlaöov·nÌ bude moûnÈ jiû
od 15. ˙nora!!!

Na Líšeňskýc
h vvánocíc
ánocíc
h si děti mohly v salesk
Líšeňských
ánocích
saleskoo v ém stánk
stánkuu
nazdobit perníčky a vyr
obit si na ně i kr
abičk
vyrobit
krabičk
abičkuu
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ZÁPIS DO 1. TŘÍDY pro školní rok 2012/2013
Zä Holzova, Zä HornÌkova, Zä Masarova, Zä NovolÌöeÚsk·
p·tek 20. 1. 2012, sobota 21. 1. 2012
Z·kladnÌ ökola Holzova 1

Z·kladnÌ ökola HornÌkova 1

p·tek 20. 1. 2012 v 13.00ñ18.00 hodin
sobota 21. 1. 2012 v 9.00ñ12.00 hodin
ñ z·pis probÏhne v budovÏ na ulici PohankovÏ 5.
ñ dny otev¯en˝ch dve¯Ì: 16.ñ19. 1. 2012 v 8.00ñ16.00 hodin, po domluvÏ
kdykoliv.
ñ ökola nabÌzÌ: ökolnÌ druûinu od 6.00 do 17.00 hodin, v˝uku angliËtiny
od 1. t¯Ìdy (nepovinn˝ p¯edmÏt), rozöÌ¯enou v˝uku informatiky, zdokonalovacÌ a kondiËnÌ plav·nÌ uû od 1. t¯Ìdy, logopedickÈ a dyslektickÈ
krouûky, pohybovÈ hry, keramiku, poËÌtaËovou a interaktivnÌ uËebnu jiû
od 1. t¯Ìdy, öirokou nabÌdku z·jmov˝ch krouûk˘ a voliteln˝ch p¯edmÏt˘,
ökoly v p¯ÌrodÏ v tuzemsku i zahraniËÌ, lyûa¯skÈ kurzy od 4. t¯Ìdy a dalöÌ.

p·tek 20. 1. 2012 v 14.00ñ18.00 hodin
sobota 21. 1. 2012 v 9.00ñ12.00 hodin
ñ dny otev¯en˝ch dve¯Ì 4.ñ20. 1. v 8ñ16 hodin, domluva moûn· na telef. Ë.
517 541 813 (lze p¯ijÌt i bez domluvy).
ñ ökola se zamÏ¯uje na jazyky, sport i umÏnÌ, skupinovÏ i individu·lnÏ se
vÏnuje û·k˘m se specifick˝mi vzdÏl·vacÌmi pot¯ebami. RodiË˘m i dÏtem
je k dispozici ökolnÌ psycholog a speci·lnÌ pedagogovÈ. äkolnÌ druûina
od 6.00 do 17.00 hodin, v˝uka probÌh· podle äVP ÑTvo¯iv· ökola v galeriiì, 1. t¯Ìdy povedou zkuöenÈ panÌ uËitelky, angliËtina od 1. t¯Ìdy. ModernÌ, bezbariÈrovÈ prost¯edÌ, ve t¯Ìd·ch interaktivnÌ tabule, poËÌtaËe.
Velk˝ v˝bÏr z·jmov˝ch krouûk˘ a aktivit p¯Ìmo v budovÏ ökoly, v˝uka
logopedie.
ñ pro v·s i vaöe dÏti chyst·me od ˙nora p¯Ìpravn˝ kurz pro vstup do 1. t¯Ìdy.

Z·kladnÌ ökola Masarova 11
p·tek 20. 1. 2012 v 14.00ñ18.00 hodin
sobota 21. 1. 2012 v 9.00ñ12.00 hodin
ñ dny otev¯en˝ch dve¯Ì: 16.ñ19. 1. 2012 v 8.00ñ16.00 hodin, po tel. domluvÏ kdykoliv.
ñ ökola nabÌzÌ: ökolnÌ druûinu od 6.00 do 17.00 hodin, speci·lnÌ logopedickou prvnÌ t¯Ìdu pro dÏti s vadami ¯eËi, v˝uka probÌh· podle äVP
ÑNaöe ökola ñ p¯Ìleûitost pro vöechnyì. äkola se zamÏ¯uje na jazykovou
komunikaci a v˝uku cizÌch jazyk˘. UËÌ dÏti pracovat s informacemi. Velk˝ d˘raz je kladen na osobnostnÌ a soci·lnÌ v˝chovu. Kaûd˝ t˝den probÌhajÌ tzv. ÑdomeËkyì, jde o hodiny pevnÏ stanovenÈ v rozvrhu, v nichû
m· uËitel dostatek prostoru na pr·ci se t¯Ìdou v oblasti soci·lnÌ v˝chovy.
CÌlem je vytv·¯enÌ bezpeËnÈ a zdravÈ atmosfÈry ve t¯ÌdÏ a ökole. DalöÌ
prioritou ökoly je z·jmov· Ëinnost, dÏtem je umoûnÏno ˙Ëastnit se rozmanit˝ch aktivit p¯Ìmo v budovÏ ökoly.

Z·kladnÌ ökola NovolÌöeÚsk· 10
p·tek 20. 1. 2012 v 13.00ñ18.00 hodin
sobota 21. 1. 2012 v 9.00ñ12.00 hodin
ñ dny otev¯en˝ch dve¯Ì 9.ñ19. 1. 2012 v 8.00ñ16.00 hodin.
ñ ökola nabÌzÌ: ökolnÌ druûinu od 6.00 do 17.00 hodin, ökolnÌ klub pro û·ky
3.ñ4. t¯Ìd ñ sportov·nÌ, v˝lety, keramika, netradiËnÌ Ëinnosti, z·jmovÈ
krouûky, v˝uku anglickÈho jazyka od 1. t¯Ìdy, v˝uku 2. cizÌho jazyka
od 7. t¯Ìdy (Nj, Frj, Rj), individu·lnÌ pÈËi pro dÏti se specifick˝mi poruchami uËenÌ, rozöÌ¯enou v˝uku informatiky od 5. roËnÌku, logopedii,
zapojenÌ do programu Sportem ke zdravÌ, ökolnÌ knihovnu, pozn·vacÌ
v˝lety, lyûa¯skÈ kurzy, v˝ukovÈ programy, ökoly v p¯ÌrodÏ a dalöÌ.
ñ k z·pisu jsou zv·ny dÏti narozenÈ od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006 a staröÌ,
s sebou: rodn˝ list dÌtÏte, p¯ÌpadnÏ rozhodnutÌ o odkladu povinnÈ ökolnÌ
doch·zky.

ZÁPIS DO 1. TØÍDY NA Z HORNÍKOVA
Zápis se bude konat v pátek 20. ledna od 14 do 18 hodin a v sobotu 21. ledna 2012
od 9 do 12 hodin. S sebou vezmìte obèanský prùkaz a rodný list dítìte.
Dny otevøených dveøí probìhnou od 3. 1. do 20. 1. vdy od 8 do 14.30 hodin,
nebo po domluvì (tel.: 517 541 813 nebo e-mail hpokorna@zshornikova.cz).

kola nabízí budoucím prvòáèkùm:

Ø od února do dubna  práci v pøípravném kurzu pro vstup do 1. tøídy
Ø od záøí  monost uèit se hravì, tvoøivì a vytváøet samostatné projekty
· uèit se pod vedením zkuené paní uèitelky
· od 1. tøídy se uèit cizí jazyk povinnì, a to jako bìný vyuèovací pøedmìt
(od 7. tøídy povinnì druhý cizí jazyk)
· ve výuce se nauèit základnímu ovládání poèítaèe, pracovat s výukovými
programy (máme dvì poèítaèové uèebny a uèebny s interaktivní tabulí,
od 5. roèníku výuka informatiky povinnì)
· navtìvovat kolní knihovnu, informaèní centrum
· vyuít slueb kolní psycholoky a logopedky
· vyuít slueb kolní jídelny (svaèiny, obìdy) a kolního bufetu,
automatu na kolní mléko a ovoce
· navtìvovat ve volném èase krouky (náboenství, keramika, atletika,
jazykový, sborový zpìv, hudební kola Yamaha atd.)
· navtìvovat kolní druinu (provoz 617 hod.)
· jezdit na koly v pøírodì, kolní výlety, kulturní pøedstavení a exkurze
· zapojit se do kolních, celostátních i mezinárodních projektù
· zapojit se do kolních, mìstských a celostátních soutìí, reprezentovat kolu
ve výtvarných, hudebních, recitaèních, znalostních a zejména sportovních
soutìích

Ve vech roènících kola nabízí:

- práci v moderním, bezbariérovém prostøedí
- práci moderními vyuèovacími metodami a prostøedky vyuívající èinnostního
uèení (kola hrou)
- individuální práci se áky s poruchami uèení
- individuální práci s áky talentovanými

Blií informace vèetnì fotografií a videí mùete shlédnout
na naich webových stránkách www.zshornikova.cz
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Školství
Základní kola MASAROVA 11
poøádá

Zápis prvòáèkù na Z Novolíeòská
Termín: 20. 1. 2012
21. 1. 2012

13.00  18.00 hod.
9.00  12.00 hod.

Co Vám mùeme nabídnout ?

Nabízíme:
bìné tøídy a 1. tøídu logopedickou pro dìti s vadami øeèi
pøípravu pøedkolákù  edukativnì stimulaèní skupiny
alternativní výuku v daltonských blocích  jsme èleny mezinárodní
organizace Dalton International, Asociace èeských daltonských kol
- výuku angliètiny od 1. tøídy jako povinný pøedmìt
- monost absolvovat mezinárodní jazykovou zkouku z anglického jazyka YLE
v kateg. MOVERS pro áky 5. roèníku
- od 1. roè. výuku s rodilým mluvèím 1x týdnì formou zájmového krouku
- od 6. tøídy volitelné pøedmìty zamìøené na druhý cizí jazyk, matematiku.
informatiku nebo tìlesnou výchovu
- do výuky zaøazujeme projektové vyuèování
- multimediální uèebny pro áky (poèítaèe, internet, knihovna, interaktivní tab
- kolní poradenské centrum (kolní psycholog, speciální pedagog, metodik
prevence, poradce pro volbu povolání)
- individuální pøístup k dìtem se SPU realizovaný speciálním pedagogem
v dopoledních hodinách
- Centrum volného èasu  30 zájmových kroukù
- koly v pøírodì v tuzemsku i v zahranièí
- lyaøský kurz pro áky od 3. roèníku
- pøípravný kurz pro áky 9. roèníkù  pøíprava k pøijímacím zkoukám
- studijní pobyty ve Velké Británii
- partnerské tøídy mezi I. a II. stupnìm
- domeèky  práce s tøídním kolektivem
- ákovský parlament
- spolupráce se zahranièními kolami, mezinárodní projekt Comenius
- individuální péèe o nadané áky
- kolní druinu od 6.00 do 17.00
- stravování ve kolní jídelnì (obìdy, svaèiny)
K zápisu pøijdou dìti narozené od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006 (vèetnì dìtí,
které mìly odklad). Vezmìte s sebou rodný list dítìte.
-

E-mail: zsmasarova@zsmasarova.cz

Internet: www.zsmasarova.cz
( 544 321 200 ( 544 210 000

· pøátelskou atmosféru
· výuku anglického jazyka ji od 1. roèníku,
výuku 2. cizího jazyka od 7. roè. (Nj, Frj, Rj)
· individuální péèi pro dìti se specifickými poruchami uèení
· rozíøenou výuku informatiky od 5. roèníku
· logopedii  pro dìti s vadami øeèi
· edukativnì stimulaèní skupinky  pøíprava dìtí na kolu
(spolupracujeme s mateøskými kolami v Líni)
· èinnost kolního psychologa a kolního poradenského
pracovitì (konzultace, rady rodièùm i dìtem)
· v hodinách netradièní formy výuky (prvky z projektù Dalton,
Zaèít spolu, Zdravá kola, práce dìtí ve skupinách, projektové vyuèování)
· dvì modernì zaøízené poèítaèové uèebny s výukovými programy
· kvalitnì vybavené uèebny s interaktivní tabulí
· zapojení dìtí do programu Sportem ke zdraví (1. st.  sportovní krouky zamìøené
na pohybový rozvoj dítìte, 2. st.  zamìøení na volejbal a kopanou)
· od 7. roèníku monost zamìøení na výuku druhého cizího jazyka,
tìlesné výchovy (kopaná, volejbal), ekologické výchovy
· kolní knihovnu s informaèním centrem (pøístup na internet)
· o pøestávkách monost hraní stolního tenisu, vyuití horolezecké stìny, ribstolù,
plhadel, herních, výtvarných a ètenáøských koutkù pøed tøídami,
travnatých teras s prùlezkami
· výjezdy na koly v pøírodì, k moøi, lyaøské kurzy, poznávací výlety, výukové programy
· provoz kolní druiny dennì od 6.00 do 17.00 hodin
· kolní klub pro áky 3.4. tøíd  sportování, výlety, keramika, netradièní èinnosti
· zájmové krouky: jazykové, fyzikální, výtvarný, tìlovýchovný, sborový zpìv,
hra na flétnu, keramika, ruèní práce, informatika,
od 3. tøídy volejbalová pøípravka, taneèní, aerobic...
K zápisu uvítáme dìti narozené od 1. 9. 2005 do 31. 8. 2006 a starí.
Rodièe pøinesou: rodný list dítìte,
pokud mìlo dítì odklad rozhodnutí o odkladu.

D N Y O T E V Ø E N Ý CH D V E Ø Í: 9. 1.  19. 1.2012
Na vechny se tìí kolektiv uèitelù, který se snaí, aby dìti byly spokojené a veselé.
Z Novolíeòská 10, Brno  www.zsnovolisenska.cz  tel. 515 919 715
 e -mail: zsnovolisenska@seznam.cz
Ivot - RAdost - FAntazie

Spolky a sdružení
Pr
ogr
am rrodinného
odinného centr
a
Progr
ogram
centra
ánkác
h
stránkác
ánkách
aktualizujeme na str
www
.past
elk
a.ne
www.past
.pastelk
elka.ne
a.nett
podle aktuálního zájmu.
www.pastelka.net, Nám. Karla IV. 4, BrnoStará Líeò, tel.: 725 816 804
PROGRAM OD ÚNORA 2012
Pondìlí

Úterý

9.0011.00
11.0013.00
9.0010.00
10.0011.00
13.3015.00
15.3017.00
17.0018.30
19.0021.00

Klub rodièù
Miminka (8 týdnù  8 mìs.)
Batolátka (8 mìs.  1,5 roku)
Batolátka (8 mìs.  1,5 roku)
Miminka (8 týdnù  8 mìs.)
Pøirodovìdný krouek od 5 do 9let
Výtvarka pro dìti s rodièi i bez rodièù
Pøednáky a besedy

8.0013.00
13.1514.15
16.0017.00
17.0018.00
19.3020.30
16.0017.00

Pastelka
Pastelka
Dìlòák
Dìlòák
Pastelka
Pastelka
Pastelka
Pastelka

Pasteláèek (2,5  4 roky)
Cvièení po porodu
Muzikohrátky pro dìti (25 let)
Muzicírování s rodièi
Nejen výtvarné tvoøení pro maminky
Keramika pro dìti i dospìlé 
keramická dílna
17.0018.00 Keramika pro dìti i dospìlé 
keramická dílna

Pastelka
Pastelka
Pastelka
Pastelka
Pastelka
Keramická
dílna
Keramická
dílna

Støeda

8.0013.00
9.0010.00
10.0011.00
14.3015.30
16.0017.00
17.1518.15
18.3019.30

Pasteláèek (2,54 roky)
Mròousci (1,52 roky)
Mròousci (23 roky)
Batolátka (8 mìs.  1,5 roku)
Angliètina pro dìti
Joga pro dìti (57let)
Cvièení pro tìhotné

Pastelka
Dìlòák
Dìlòák
Pastelka
Pastelka
Pastelka
Pastelka

Ètvrtek

8.0013.00
13.3015.00
16.0017.30
17.3018.30
18.3019.30
19.3020.30

Pasteláèek (2,54 roky)
Miminka (8 týdnù  8 mìs.)
Mròousci (1,53 roky)
Pilates
Pilates
Pilates

Pastelka
Pastelka
Pastelka
Pastelka
Pastelka
Pastelka

Pátek

8.0013.00 Pasteláèek (2,54 roky)
16.0017.00 Bøiní tance pro tìhotné a maminky
s miminky

Pastelka
Pastelka

K¯esùansk· Zä a Mä Jana Husa
Masarova 11, Brno-LÌöeÚ
Z¡PIS na ök. rok 2012/2013
Z·pis do 1. t¯Ìdy:
Z·pis do Mä:
Den otev¯en˝ch dve¯Ì:

17. 1. 2012 ve 14ñ17 hod.
5. 3. 2012 ve 14ñ17 hod.
10. 1. 2012 v 8ñ10.45 hod.

Ve ökolnÌm roce 2012/2013 se otevÌr· 2. stupeÚ. é·ky lze hl·sit do 1. 9. 2012.
www.krestanskaskola.cz, tel.: 548 527 083, mob.: 739 022 680

Uzavření pobočky KJM v Líšni – Pohankova 8
V·ûenÌ obËanÈ,
dovolte, abychom V·m ozn·mili, ûe z d˘vodu razantnÌho snÌûenÌ rozpoËtu knihovny na rok
2012 a 2013 jsme museli p¯ijmout rozs·hl· redukËnÌ opat¯enÌ. Bohuûel mezi nÏ pat¯Ì takÈ
uzav¯enÌ nÏkter˝ch poboËek a je mezi nimi i knihovna na PohankovÏ ulici. JejÌ provoz
pro ve¯ejnost byl ukonËen k 1. 1. 2012. Jsme si vÏdomi toho, ûe ¯ada naöich Ëten·¯˘ nebude
tÌmto rozhodnutÌm potÏöena. Chci V·s ujistit, ûe i pro n·s jsou to kroky neradostnÈ, nicmÈnÏ
v danou dobu nezbytnÈ, a vÏ¯Ìme, ûe jako takovÈ je p¯ijmete s pochopenÌm.
Naöi pracovnÌci V·m zajistÌ maxim·lnÌ pÈËi a informovanost, abyste mohli naöich sluûeb nad·le neruöenÏ uûÌvat. Po p¯edloûenÌ pr˘kazky z poboËky Pohankova m˘ûete plynule
p¯ejÌt na kterÈkoliv pracoviötÏ knihovny. Ve VaöÌ mÏstskÈ Ë·sti V·s zveme k n·vötÏvÏ automatizovanÈ knihovny na ul. JÌrovÏ 2, kter· se ¯adÌ k nejvÏtöÌm a nejmodernÏji vybaven˝m
poboËk·m sÌtÏ KJM. VÏ¯Ìme, ûe zde naleznete p¯ÌjemnÈ prost¯edÌ, p¯·telskou atmosfÈru,
dobrou literaturu i person·l, kter˝ se na V·s tÏöÌ.
Chceme podÏkovat takÈ mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ, kter· je o naöÌ nelehkÈ finanËnÌ situaci plnÏ informov·na a snaûÌ se vst¯ÌcnÏ pomoci. DÏkujeme za pochopenÌ a tÏöÌme se na setk·nÌ s V·mi na nÏkterÈm z naöich provoz˘ v roce 2012.
Ing. Libuöe Nivnick·, ¯editelka knihovny

LÍEÒSKÉ NOVINY
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Spolky a sdružení
Program klubu líšeňských důchodců
leden, únor, březen 2012
10. 1.
17. 1.
24. 1.
31. 1.
07. 2.
14. 2.
21. 2.
28. 2.
06. 3.
13. 3.
20. 3
27. 3.

JÌrova ñ v 15 hodin vystoupenÌ krouûku ÑStar· LÌöeÚì
DÏlnick˝ d˘m ñ taneËnÌ z·bava
JÌrova ñ Ëlensk· sch˘ze klubu v 15 hodin
DÏlnick˝ d˘m ñ taneËnÌ z·bava
JÌrova ñ voln· z·bava
DÏlnick˝ d˘m ñ taneËnÌ z·bava
JÌrova ñ v 15 hodin vystoupenÌ cimb·lovÈ skupiny z LÌönÏ
DÏlnick˝ d˘m ñ taneËnÌ z·bava
JÌrova ñ vystoupenÌ dÏtÌ k MDé
DÏlnick˝ d˘m ñ taneËnÌ z·bava
JÌrova ñ voln· z·bava
DÏlnick˝ d˘m ñ taneËnÌ z·bava

ï Kaûdou st¯edu vych·zka, sraz ve 13 hodin na n·mÏstÌ Karla IV.
ï Kaûd˝ Ëtvrtek cviËenÌ dopoledne na Kotlance.
ï Kaûd˝ p·tek plav·nÌ.
ï ZaË·tky sch˘zek na JÌrovÏ i v DÏlnickÈm domÏ vûdy ve 14 hodin.
SrdeËnÏ zve v˝bor klubu.
PavlÌna Riglov·

Kaprálův mlýn – Zítra bude líp
V ˙dolÌ ÿÌËky pokraËuje stavba skautskÈho st¯ediska pro ekologickou v˝chovu Kapr·l˘v ml˝n. Protoûe chceme zachovat p¯ÌbÏh,
kter˝ je s tÌmto mÌstem spojen, p¯ipravuje Jun·k Brno novÈ vyd·nÌ
knihy Zdeny Kapr·lovÈ ÑZÌtra bude lÌpì. Ve strhujÌcÌm vypr·vÏnÌ
lÌËÌ autorka osudy svojÌ rodiny v minulÈm stoletÌ. PodstatnÈ pas·ûe
se odehr·vajÌ v dobÏ kolem druhÈ svÏtovÈ v·lky, kdy Kapr·lovi ûili
na ml˝nÏ v ˙dolÌ ÿÌËky. NovÈ vyd·nÌ bude doplnÏno o dosud nepublikovanÈ fotografie z archivu Evy Kapral-Searle, Biochemy
Mod¯ice a Jun·ka Brno. MenöÌ Ë·st n·kladu bude vyd·na v d·rkovÈ
edici s vÏnov·nÌm Evy Searle, v˝tÏûek z vyööÌ prodejnÌ ceny tÈto
edice bude vÏnov·n na rekonstrukci ml˝na. Z·jemci o knihu se mohou registrovat na webu http://www.kapraluvmlyn.cz/?idc=130.
Ivo Brzobohat˝
Knihu pl·nujeme vydat na p¯elomu roku.

A Kluby »R o.p.s.
Centrum podpory zamÏstnanosti
K¯enov· 62a, Brno, tel.: 541 247 233, www.akluby.cz
NabÌzÌ podporu a pomoc pro dlouhodobÏ nezamÏstnanÈ,
staröÌ 50 let, s nÌzk˝m vzdÏl·nÌm Ëi po ukonËenÌ lÈËby z·vislosti
na alkoholu, bezplatnÈ poradenstvÌ p¯i hled·nÌ zamÏstn·nÌ,
nabÌzÌme rozvoj Vaöich dovednostÌ a rekvalifikaËnÌ kurzy,
nabÌzÌme sluûby psychologa a kariÈrnÌho poradce.
Pom˘ûeme V·m najÌt pr·ci!

Z líšeňské historie

Pokračovatelé legionářských tradic – in mem. pplk. let. Miloš Bodlák
KaûdoroËnÏ 1. ledna vzpomÌnajÌ ËlenovÈ Bodl·kovy rodiny ˙mrtÌ
svÈho stateËnÈho bratra Miloöe. Pr·vÏ v tento den, 1. 1. 1945, nedlouho
p¯ed koncem v·lky zahynul. P¯i plnÏnÌ bojovÈho ˙kolu v nep¯Ìzniv˝ch povÏtrnostnÌch podmÌnk·ch v SevernÌm mo¯i doölo na ostrovÏ Hoy v oblasti
OrknejÌ k leteckÈ katastrofÏ, p¯i nÌû cel· osmiËlenn· pos·dka letounu Liberator zahynula.
Miloö (Milan) Bodl·k se narodil 24. 8. 1922 v BrnÏ-LÌöni. Otec Stanislav, lÌöeÚsk˝ rod·k, byl italsk˝m legion·¯em, pokrokov˝m Ëlenem soci·lnÌ demokracie. JÌm byl syn veden k soci·lnÌmu ch·p·nÌ spoleËnosti
a vlastenectvÌ. Kdyû odeöel z domova, nebylo mu jeötÏ 18 let. A nebylo mu
ani 23 let, kdyû zahynul jako pilot 311. Ës. bombardovacÌ perutÏ RAF, kter·
od lÈta 1944 jako souË·st 18 Group RAF Coastel Comand (protiponorkovÈ
n·mo¯nÌ ochrany) operovala z letiötÏ v mÏstÏ Tain (Skotsko) p¯i ochranÏ
severnÌch cest v SevernÌm mo¯i a Ë·sti SevernÌho Atlantiku. StaËil vöak
napsat denÌk, kter˝ se zachoval a hovo¯Ì dodnes. Kdyû v lednu 1940 odch·zel za hranice, byl studentem pr˘myslovÈ ökoly v BrnÏ. Na z·kladÏ ud·nÌ
spoluû·ka (syna faöisty ManËala) se dostal do konfliktu s nÏmeck˝mi ˙¯ady
a gestapem. Jedinou cestu, jak situaci ¯eöit, vidÏl v odchodu do zahraniËÌ.
SvÈ rozhodnutÌ pak zd˘vodnil: ÑVzpomnÏl jsem si na otce, ûe i on v 17 letech voj·koval a stal se italsk˝m legion·¯em. Proto jsem byl odhodl·n Ëeskoslovenskou legion·¯skou tradici udrûovat.ì Tolik denÌk, kter˝ popisuje
strastiplnou cestu t¯Ì kamar·d˘ v krutÈ zimÏ p¯es Kyjov a MoravskÈ Slov·cko a d·le p¯es Kopanice na Slovensko, do MaÔarska, Jugosl·vie, p¯es Turecko a S˝rii aû do Francie a Anglie.
Do cizineckÈ legie v Marseille p¯ijel Miloö Bodl·k s transportem 25. 4.
1940. Ale jiû 26. 4. 1940 byl p¯eveden do Ësl. v˝cvikovÈho t·bora v Agde
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a tam se setkal s dalöÌmi obËany
z LÌönÏ. Byl za¯azen do leteckÈ
skupiny a prodÏlal vojensk˝ v˝cvik. Po p·du Francie byl lodÌ
p¯epraven do Anglie ñ p¯ist·l
v Liverpoolu. Dne 22. 7. 1940
sloûil p¯Ìsahu anglickÈ RAF
a byl za¯azen k 311. sqwadronÏ
na letiöti v Homingtonu jako
mechanik ñ el. specialista. PozdÏji byl za¯azen do pilotnÌho
v˝cviku v St. Athem, v˝cvik
pokraËoval v KanadÏ a na Baham·ch. Po ukonËenÌ v˝cviku
se vr·til k 311. peruti, kter·
operovala z letiötÏ v Tainu v severnÌm Skotsku. Dne 31. 12.
1944 ve 22.00 hodin odstartovala pos·dka letounu Liberator GR MKV z letiötÏ Tain na patrolu v SevernÌm mo¯i za krajnÏ nep¯ÌznivÈho poËasÌ. Na prahu NovÈho roku ñ 1. 1. 1945
ñ doölo ke katastrofÏ letounu na ˙patÌ ostrova Hoy, p¯i nÌû cel· pos·dka
zahynula. Ostatky jejÌch Ëlen˘ jsou uloûeny na h¯bitovÏ v Tainu.
V zachovanÈm denÌku Miloöe Bodl·ka (kter˝ byl po jeho smrti p¯ed·n
rodinÏ) je vyzn·nÌ a vzkaz rodinÏ, napsan˝ dne 14. z·¯Ì 1942 ve Stalibridge
(Anglie): ÑByla a je to povinnost n·s vöech br·nit naöi zemi. Poslouchal
jsem svoje nitro a tak ËinÌm i dnes. A kdyby i snad sebenebezpeËnÏjöÌ pr·ce
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byla k vykon·nÌ, p˘jdu a chci jÌt dobrovolnÏ za cenu ûivota, neboù jsem p¯esvÏdËen, ûe z mÈ a v˘bec celÈ naöÌ spoleËnÈ pr·ce kyne Vaöe osvobozenÌ,
Vaöe volnost pohybu a myölenÌ... Kolikpak ûivot˘ jste poloûili Vy doma,
kolikpak V·s z˘stalo pevnÏ st·t p¯i starÈm, velmi osvÏdËenÈm a s n·mi
oblÌbenÈm systÈmu? Kolik V·s z˘stalo nezmÏnÏno v myölenÌ a ve vÌ¯e v naöe vÌtÏzstvÌ? NezapomeÚte ñ tak jako j· jsem nezapomnÏl na V·s. éivot je
drah˝, ale ûivot voj·k˘ a letc˘ je velmi levn˝. Bez obÏtÌ nemÏli bychom naöi
novou republiku, domy a klidnÈ rodinnÈ krby.ì
T¯i dny po naps·nÌ tohoto dopisu, tj. 17. z·¯Ì 1942 v r·mci akce E, byla
cel· rodina Bodl·kova ñ otec, matka, syn Stanislav a dcera Alice ñ zatËena
gestapem. Matka a dcera byly umÌstÏny do internaËnÌho t·bora ve Svatobo¯icÌch, otec a syn byli eskortov·ni do t·bora gestapa Pod kaötany v BrnÏ.
V ˙noru 1943 byl otec Stanislav Bodl·k spoleËnÏ s nÏkolika dalöÌmi vÏzni
z tÈto akce z Brna, Olomouce a Ostravy odvleËen do koncentraËnÌho t·bora
v OsvÏtimi s oznaËenÌm R. U. (n·vrat neû·doucÌ). Zde byl kr·tce na to, dne
14. 4. 1943, popraven. Miloö˘v bratr Stanislav proöel nÏkolika vÏznicemi:
v letech 1943ñ44 to byly Svatobo¯ice, potÈ rok Kounicovy koleje, v roce 1944 pracovnÌ t·bor LutÌn, zaË·tkem roku 1945 znovu Svatobo¯ice

a 13. dubna 1945 transport organizovan˝ gestapem do nezn·ma ñ likvidovat nepohodlnÈ svÏdky jejich besti·lnÌch Ëin˘. Vlivem situace byl transport
ukonËen v PlanÈ nad LuûnicÌ, kde byl osvobozen. Sestra Alice, kterÈ bylo
v dobÏ zatËenÌ 16 let, byla sice asi po p˘l roce ze Svatobo¯ic propuötÏna, ale
aû do konce v·lky byla odk·z·na sama na sebe. UtrpenÌ, proûÌvan· v pr˘bÏhu vÏznÏnÌ, vöak pro celou rodinu neskonËila osvobozenÌm, neboù to nejkrutÏjöÌ je postihlo po skonËenÌ v·lky: dozvÏdÏli se o ztr·tÏ sv˝ch nejbliûöÌch.
Urna s prstÌ z hrobu Miloöe Bodl·ka byla p¯ed·na po dlouhÈ dobÏ rodinÏ a je uloûena na mÌstnÌm h¯bitovÏ. Pam·tka tatÌnka Stanislava Bodl·ka
i Miloöe je uctÏna na pomnÌku padl˝ch spolu s ostatnÌmi lÌöeÚsk˝mi obÏùmi
nacistickÈ zv˘le, kde jsou uvedeni i dalöÌ t¯i padlÌ p¯Ìsluönici 311. perutÏ
RAF ñ Miloöovi spolubojovnÌci. Miloö Bodl·k byl nejmladöÌm p¯ÌsluönÌkem zahraniËnÌho odboje z ¯ad lÌöeÚsk˝ch obËan˘ a z·roveÚ i jeho nejmladöÌ obÏtÌ.
»SBSD Brno-LÌöeÚ, organizace 24
Ze vzpomÌnek bratra Stanislava Bodl·ka
vybrala a zpracovala KvÏtuöe KuËerov·

Jan Rajmund Langer

LÍEÒSKÉ NOVINY

Rajmund Langer, narozen˝ 17. 3. 1878,
jako absolvent strojnÌ pr˘myslovÈ ökoly a takÈ
vojenskÈ n·mo¯nÌ ökoly v Terstu, pracoval nejprve jako n·mo¯nÌk, dostal se aû k vod·m Koreje a »Ìny, a pak jako zbrojnÌ d˘stojnÌk p˘sobil
v arzen·lu Pola (Pulje). V r. 1911 se vöak s rodinou vr·til na rodnou Moravu. Na z·kladÏ sv˝ch
odborn˝ch zkuöenostÌ se rozhodl pro vlastnÌ v˝robu, kterou pak zcela zmodernizovanou vedl se
sv˝mi dvÏma syny Rajmundem a Karlem aû
do zn·rodnÏnÌ 26. 2. 1948. (StrojnÌ park byl odvezen v r. 1950 do Zbrojovky VsetÌn, kter· v tÈ
dobÏ uû takÈ vyr·bÏla spir·lovÈ vrt·ky.) I kdyû
touto revoluËnÌ zmÏnou se ve sv˝ch 70 letech
octl bez vöech i soukrom˝ch finanËnÌch prost¯edk˘, bez n·roku na d˘chod a Zbrojovka,

kter· podnik p¯evzala, jej pro vysok˝ vÏk odmÌtla d·le zamÏstnat, nijak nezatrpkl. Na sv˝ch cest·ch na mo¯i vidÏl tolik lidskÈ bÌdy, ûe si zachoval soci·lnÌ cÌtÏnÌ a dok·zal po zn·rodnÏnÌ ¯Ìci:
ÑKaûd· revoluËnÌ spoleËensk· zmÏna nÏkoho
poökodÌ, ale z·leûÌ na tom, aby vÏtöinÏ prospÏla.ì MyslÌm, ûe tento v˝rok platÌ i dnes, a ûe
jeho autor si tedy zaslouûÌ vzpomÌnku i jako
stateËn˝, uv·ûliv˝ a vz·cn˝ ËlovÏk. Doûil se ve
skromn˝ch pomÏrech 78 let a tÏöil se p¯·telstvÌm a ˙ctou sv˝ch b˝val˝ch zamÏstnanc˘.
Eva Langerov·

Reprodukce z publikace ÑBrno a okolÌì vydanÈ
za ˙Ëelem n·rodohospod·¯skÈ propagace »eskoslovenska 1938.
➡

P¯ed 55 lety dne 27. 12. 1956 zem¯el zde
v LÌöni ve vÏku 78 let jeden ze zaslouûil˝ch zdejöÌch rod·k˘ Jan Rajmund Langer ñ zakladatel
speci·lnÌ tov·rny na spir·lovÈ vrt·ky zn. Elektra
zaloûenÈ v roce 1911 ñ tedy p¯ed 100 lety. Tato
v˝roba byla t¯etÌ v celÈm tehdejöÌm RakouskuUhersku, a byla tudÌû v˝znaËn˝m pr˘kopnick˝m
Ëinem ËeskÈho pr˘myslu. Vznikla z nesmÌrnÏ
skromn˝ch pomÏr˘: pamÏtnÌci vzpomÌnali, ûe
prvnÌ vrt·ky se kalily u Langer˘ v kuchyni na
spor·ku. Ale jiû po 1. svÏtovÈ v·lce se firma stala
prosperujÌcÌ nejen doma, ale i pro zahraniËnÌ odbyt. Ve 2. svÏtovÈ v·lce byla pak ˙toËiötÏm pro
mnohÈ i nezauËenÈ dÏlnÌky a dÏlnice jako ochrana p¯ed nucen˝mi pracemi v Ñrajchuì. (PoËet
pracovnÌk˘ byl tÈmÏ¯ 300.)
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KULTURNÕ CENTRUM LÕäE“, p. o.
KOTLANKA, Kotlanova 7, Brno-LÌöeÚ, tel.: 544 210 182
DÃL“¡K, Klajdovsk· 28, Brno-LÌöeÚ, tel.: 544 210 136
www.kclisen.cz
znajÌ v pod·nÌ klasick˝ch Javor˘. Kapela hr·la v sestavÏ: rytmickÈ
n·stroje, basa, kytara, kl·vesy a dechovÈ n·stroje, doplÚovan· Petrovou kytarou, a nad tÌm vöÌm se nesl brilantnÌ sopr·n panÌ Hany
UlrychovÈ. PÌsniËk·m, kterÈ byly tÈmÏ¯ vöechny ze skladatelskÈ
a texta¯skÈ dÌlny Petra Ulrycha, urËitÏ prospÏl lehk˝ bigbeatov˝ n·dech, o Ëemû svÏdËily nadöenÈ reakce div·k˘, jejich spont·nnÌ dlouhotrvajÌcÌ potlesk dvÏma protagonist˘m kr·snÈho veËera na DÏlÚ·ku ñ panÌ HanÏ a Petru Ulrychov˝m.
Pro velk˝ ˙spÏch se m˘ûeme na ja¯e opÏt tÏöit na dalöÌ koncert
tÏchto v˝znamn˝ch umÏlc˘, sourozenc˘ Ulrychov˝ch, kte¯Ì k n·m
zavÌtajÌ tentokr·t s Javory klasick˝mi, termÌn koncertu je napl·nov·n na 29. b¯ezna 2012.
Mgr. Hana Baldelli, ¯editelka KC LÌöeÚ

VÕKENDOV… KURZY KCL Kotlanka
Leden
14.1. 10.00ñ11.00 Pilates s velk˝m mÌËem a overballem ñ 90 KË
14.1. 10.00ñ11.00 Pilates na podloûk·ch ñ 80 KË
14.1. 10.00ñ13.00 Technika Tiffany ñ 280 KË (vËetnÏ materi·lu)
21.1. 10.00ñ13.00 PlstÏnÈ öperky ñ 190 KË (vËetnÏ materi·lu)
28.1. 10.00ñ11.15 Zumba a posilov·nÌ ñ 80 KË
Na vÌkendovÈ kurzy se m˘ûete p¯ihl·sit v recepci KCL Kotlanka,
Kotlanova 7, osobnÏ nebo na tel.: 544 210 182, mob.: 731 117 114.
P¯ihl·öky na jednotlivÈ kurzy se p¯ijÌmajÌ do Ëtvrtka p¯ed zah·jenÌm
kurzu.
äkolnÌ rok je sice v plnÈm proudu, p¯esto se vöak obËanÈ mohou
dodateËnÏ p¯ihl·sit do tÏchto kurz˘, kde v souËasnÈ dobÏ
probÌh· z·pis do druhÈho t¯ÌmÏsÌËnÌho cyklu:
DÏtskÈ kurzy:
Zumbatomic, 8ñ12 let ..................... ˙ter˝ .......... 16.00ñ17.00 hod.
Street dance, 6ñ10 let ...................... pondÏlÌ ...... 17.00ñ18.00 hod.
12ñ18 let ..................... Ëtvrtek ....... 16.00ñ17.00 hod.

Koncert Hany a Petra Ulrychov˝ch
se skupinou Javory pro velk˝ z·jem opÏt v LÌöni
Ve Ëtvrtek 25. listopadu 2011 vystoupili na DÏlÚ·ku ve svÈm
veËernÌm koncertu sourozenci Hana a Petr Ulrychovi. Dnes uû si jen
m·lokdo uvÏdomuje, ûe jiû v 60. letech minulÈho stoletÌ pat¯ili k v˝razn˝m osobnostem ËeskÈho bigbeatu a pr·vÏ lÌöeÚsk˝m koncertem
si toto obdobÌ svÈ tvorby p¯ipomnÏli. NenÌ bez zajÌmavosti, ûe zaË·tky Petra Ulrycha jsou spojeny s brnÏnsk˝m Divadlem bez hranic, jehoû byl v roce 1961 jednÌm ze zakl·dajÌcÌch Ëlen˘ a kam ho zanedlouho n·sledovala i jeho mladöÌ sestra Hana. Potom spolu jeötÏ v roce 1964 p˘sobili v rockovÈ skupinÏ Vulk·n a n·slednÏ v roce 1967
ve skupinÏ Atlantis. MnozÌ si jistÏ vzpomenou na vele˙spÏönou
pÌseÚ tÈto skupiny NechoÔ do kl·ötera, kter· zvÌtÏzila v tehdejöÌ
ÑrozhlasovÈ houpaËceì. HudebnÌ talent Petra Ulrycha a vynikajÌcÌ
hlasovÈ kvality jeho sestry Hany je p¯ivedly aû ke spojenÌ lÌbeznosti
lidov˝ch moravsk˝ch pÌsnÌ a rockov˝ch rytm˘, coû vyvrcholilo
ve zn·mÈm albu Nikola äuhaj loupeûnÌk. A to se takÈ stalo z·kladem
a hlavnÌm reperto·rem hudebnÌ skupiny Javory, kter˝ch je Petr
Ulrych umÏleck˝m vedoucÌm, skladatelem i texta¯em. Nelze opomenout ani jejich spoluautorstvÌ na muzik·lech MÏstskÈho divadla
Brno jako Rad˙z a Mahulena, M·j a KoloËava, za jejÌû zhudebnÏnÌ
zÌskal Petr Ulrych v˝znamnou Cenu AlfrÈda Radoka.
Jejich tv˘rËÌ poËiny a hudebnÌ vystoupenÌ neodpl˝vajÌ v Ëase,
p¯eûÌvajÌ v lidsk˝ch srdcÌch i mysli tak, ûe na nÏ nelze zapomenout.
ProlÌnajÌ se vöak i do Ëasu budoucÌho. U n·s na DÏlÚ·ku v LÌöni vystoupili pr·vÏ s doprovodnou skupinou Javory novÈ, v jejichû beatovÈm aranûm· zaznÏly i starÈ, jiû popul·rnÌ pÌsnÏ, kterÈ posluchaËi
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PohybovÈ kurzy pro dospÏlÈ:
Zumba zaË·teËnÌci .......................... pondÏlÌ ...... 19.00ñ20.00
Zumba .............................................. st¯eda ........ 20.00ñ21.00
........................................................... p·tek ......... 18.00ñ19.00
Power body s hlÌd·nÌm dÏtÌ ............ p·tek ......... 10.00ñ11.00
Power jÛga ........................................ st¯eda ........ 19.30ñ20.30

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

JazykovÈ kurzy:
AngliËtina pro maminky na MD ... pondÏlÌ ...... 10.00ñ11.00 hod.
AngliËtina pro seniory .................... pondÏlÌ ...... 11.00ñ12.00 hod.
Proto, ûe nÏkomu nemusÌ vyhovovat pravidelnÈ navötÏvov·nÌ kurz˘,
nabÌzÌme u nÏkter˝ch kurz˘ i moûnost jednotliv˝ch voln˝ch vstup˘.
VolnÈ vstupy nabÌzÌme v n·sledujÌcÌch kurzech:
Zumba zaË·teËnÌci .......................... pondÏlÌ ...... 19.00ñ20.00 hod.
CviËenÌ pro seniory ......................... pondÏlÌ ...... 10.00ñ10.45 hod.
........................................................... st¯eda ........ 11.00ñ11.45 hod.
CviËenÌ pro zdrav· z·da ................. ˙ter˝ .......... 18.00ñ19.00 hod.
Power jÛga ........................................ st¯eda ........ 19.30ñ20.30 hod.
Pilates ............................................... Ëtvrtek ....... 19.30ñ20.30 hod.
Power body s hlÌd·nÌm dÏtÌ ............ p·tek ......... 10.00ñ11.00 hod.
Zumba .............................................. p·tek ......... 18.00ñ19.00 hod.
........................................................... st¯eda ........ 20.00ñ21.00 hod.
PodÏkov·nÌ
KulturnÌ centrum LÌöeÚ, p. o., dÏkuje vöem partner˘m, kte¯Ì finanËnÏ podpo¯ili akci LÕäE“SK… V¡NOCE 2011. Velk˝ dÌk pat¯Ì
hlavnÌmu partnerovi spoleËnosti CASINO ABBAS, d·le partner˘m akce: JARYS stav, spol. s r. o., DMG obchodnÌ a stavebnÌ s.r.o.

LÍEÒSKÉ NOVINY

OBYTNÝ KOMPLEX HORNÍKOVA
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• lokalita Brno - Líšeň pod Velkou Klajdovkou
• byty 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk
• cena bytů od 919 000,- Kč bez DPH
Neplaťte drahý nájem - kupte si vlastní byt !
• parkovací stání v ceně bytu
Splátka hypotéky nižší než nájemné!
• dokončení 01/2013

www.byty-hornikova.cz
SKI servis – Vlkova 1c, Líšeň
Broušení hran a skluznic lyží, struktura kamenem –
Montana, vosk, montáž a seřízení vázání s potvrzením.

www.cmoptik.net

Otevřeno Po–Pá 13–18 hod.

Prodej skvělých kol GHOST, STEVENS, ELECTRA!
Naším cílem je profesionální přístup,
odbornost a především Vaše spokojenost.
V naší optice
Vám nabízíme komplexní služby:
tDioptrické, sluneční a sportovní brýle
tÀJSPLÈOBCÓELBLWBMJUOÓDITWǔUPWâDI
[OBǏFLCSâMÓBOBCÓELBǏFTLÏöSNZ0LVMB
tKompletní sortiment brýlových čoček
tBrýlové čočkyKFEOPPIOJTLPWÏ 
CJGPLÈMOÓBNVMUJGPLÈMOÓTMJCPWPMOPV
QPWSDIPWPVÞQSBWPV
t0ECPSOâTFSWJT

AKCE

30 %
na brýlové obruby

Modely 2012 již v prodeji, doprodej modelů 2011.
tel. (v pracovní době): 777 276 947 • www.tandembike.cz

SPINNINGÆ
CENTRUM SAHARA
Blatnick· 9
(b˝val· Mä)
Brno-Vinohrady

KONDICE, ZLEPäENÕ POSTAVY,
TR…NINK A RELAX
pod vedenÌm akreditovan˝ch instruktor˘.
TÏöÌme se na v·s.
Na lekce je nutnÈ se objednat (i SMS).
Tel.: 774 084 644 ï www.spinning-sahara.cz

Prodej nápojů „U pavouka“
CM OPTIK, s.r.o. – v areálu polikliniky (přízemí),
Horníkova 34, 628 00 Brno-Líšeň, tel.: 544 134 302

LÍEÒSKÉ NOVINY

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

Nová informační deska pro kostel sv. Jiljí je „vLíšni“
Rozhovor se Stanislavem Karafi·tem
Neobvykl˝ v·noËnÌ dar ve formÏ informaËnÌ desky vztyËila na zaË·tku prosince skupina lÌöeÚsk˝ch patriot˘ a nadöenc˘
u kostela sv. JiljÌ. Jak tento n·pad vznikl, kdo
vöechno se na jeho realizaci podÌlÌ a na jakÈ
dalöÌ desky se m˘ûeme tÏöit, jsem se zeptala
otce tÈto myölenky a zakladatele port·lu
vlisni.cz ñ Stanislava Karafi·ta.
● Na zaË·tku prosince probÏhla u kostela
sv. JiljÌ instalace v po¯adÌ druhÈ informaËnÌ
desky v LÌöni. Co vöe se dÌky nÌ m˘ûeme dozvÏdÏt?
Deska informuje p¯edevöÌm o historii
kostela a dÌky fotk·m panÌ LorencovÈ a textu
pana Tr·vnÌËka popisuje nejzajÌmavÏjöÌ fragmenty, kterÈ jsou jeho souË·stÌ. MyslÌm tÌm
nap¯Ìklad k¯titelnici, zvony nebo vitr·ûe. LÌöeÚsk˝ kostel je pozoruhodn· stavba, kter·
v sobÏ ukr˝v· mnoho zajÌmav˝ch historick˝ch informacÌ.
● Kdy a jak vznikl n·pad na umisùov·nÌ informaËnÌch desek v LÌöni?
Vznikl nÏkdy v roce 2010 a stanovili jsme
si ho jako jeden z ˙kol˘ port·lu vlisni.cz. NaöÌ
snahou bylo rozumnou cestou informovat nejen n·vötÏvnÌky LÌönÏ, ale p¯edevöÌm mladou generaci LÌöÚ·k˘ o zdejöÌch zajÌmav˝ch historick˝ch mÌstech. Je smutnÈ, ûe
spousta lidÌ, kte¯Ì zde ûijÌ, si
dnes neuvÏdomÌ, kde b˝vala
budova radnice, PalÌrna, BoûÌ
muka nebo K¯Ìûova zmola. Takov˝ch mÌst m· LÌöeÚ nespoËet
a kaûdÈ je nÏËÌm specifickÈ.

kem, nabÌzÌ variabilitu a v˝mÏnu jednotliv˝ch
dÌl˘ za minim·lnÌ finanËnÌ hodnoty. To bychom si u alternativnÌch informaËnÌch desek
nemohli dovolit. ZvÌtÏzila tedy praktiËnost
nad estetiËnostÌ.

sestavÌ text a j· se k nÏmu snaûÌm sehnat fotografie, p¯ÌpadnÏ nÏjakÈ obr·zky. Kdyû jsou
tyto podklady hotovÈ, posÌlajÌ se firmÏ, kter·
zajiöùuje grafickou ˙pravu, tisk a samotnou
mont·û desky.

● Kdo vöechno se na realizaci tohoto n·padu podÌlÌ?
Na vzniku informaËnÌ desky m· nejvÏtöÌ
z·sluhu pan Josef Tr·vnÌËek, kter˝ p¯ipravuje
textovou podobu desky. Fotografie sh·nÌme
r˘znÏ po archivech, p¯ÌpadnÏ od obËan˘. NÏkterÈ si i sami fotÌme. Nap¯Ìklad fotografie
nasvÏtlenÈ kapliËky na KostelÌËku jsme realizovali uû v roce 2009, kdy jsme za pomocÌ
desÌtek svÏtel a dvou agreg·t˘ ve spolupr·ci
s Kamilem Pokorn˝m udÏlali nÏkolik noËnÌch
fotografiÌ. NÏco m·me i z archivu ⁄M» BrnoLÌöeÚ. V neposlednÌ ¯adÏ se na projektu podÌlÌ
i samotn˝ ˙¯ad M», kter˝ desky financuje.

● Na jak˝ch dalöÌch mÌstech chcete desky
umÌstit a kdy se na nÏ m˘ûeme tÏöit?
CelÈ je to o domluvÏ a cenÏ, za kterou se
desky dajÌ vyrobit a nainstalovat. M·me s radnicÌ domluvu, ûe mohou podpo¯it v˝stavbu
dvou desek roËnÏ. R·d bych dodal, ûe ani Josef Tr·vnÌËek a ani ostatnÌ, kte¯Ì se na p¯ÌpravÏ
desky podÌlejÌ, z toho nemajÌ û·dnÈ finanËnÌ
poûitky. MÌst m·me vybran˝ch vÌce, nap¯Ìklad park na ulici TrnkovÏ, kde byl kdysi h¯bitov nebo n·mÏstÌ Karla IV. MenöÌ infodesky
chceme u sv. Trojice a sv. Jana. V pl·nu m·me
i obnovenÌ vyobrazenÌ Panny Marie na mÌstÏ
zvanÈm BoûÌ muka, kterÈmu LÌöÚ·ci ¯ÌkajÌ
ÑBoûÌ muËkaì. Je to konec ulice Samoty, kde
kdysi visel na stromu obr·zek Panny Marie,
kter˝ zmizel asi p¯ed pÏti lety.

● Jak se na celÈ myölence podÌlÌö ty osobnÏ?
M·m na starosti v˝bÏr mÌst, kde se budou
desky instalovat. S v˝bÏrem mnÏ pom·h· lÌöeÚsk˝ far·¯ Frantiöek Vavruöa, Josef Tr·vnÌËek i dalöÌ lidÈ, kte¯Ì n·m chtÏjÌ pomoci. Jak je
mÌsto vybr·no a schv·leno, Josef Tr·vnÌËek

● Na co jste kladli p¯i v˝bÏru
jejich vzhledu d˘raz?
Pro n·s bylo d˘leûitÈ zachovat urËitou jednotnost tvaru
desek a p¯edevöÌm moûnost rychlÈ opravy poökozen˝ch dÌl˘.
SystÈm, kter˝ byl vybr·n ve
spolupr·ci s panem B¯etislavem
ätefanem a Jozefem Sedl·Ë-

● ProË je d˘leûitÈ nÏco takovÈho realizovat?
MyslÌm si, ûe LÌöÚ·ci ûijÌ v kr·snÈm prost¯edÌ, kterÈ je historicky, kulturnÏ i obchodnÏ
bohatÈ. LÌöeÚ byla d¯Ìv neû Brno, a kdyû vezmeme jen Ë·st jejÌ historie, m˘ûeme b˝t na toto
mÌsto opravdu hrdÌ. Byla by
ökoda, kdybychom s odstupem
Ëasu nebyli schopni o lÌöeÚskÈ
historii mluvit. Snad se poda¯Ì
cel˝ z·mÏr a z·vÏrem vznikne
na n·mÏstÌ mapa, kde budou tyto desky vyznaËeny pro p¯ÌpadnÈ turisty a n·vötÏvnÌky LÌönÏ.

DalöÌ informace
o tomto projektu, historii
i souËasnosti LÌönÏ
najdete na
www.vlisni.cz.
Lenka Mareöov·

Historie a současnost líšeňského Sokola (část I.)

Líšeňský Sokol má 120 let
Stodvacet let lÌöeÚskÈho Sokola p¯edstavuje öest lidsk˝ch generacÌ,
jejichû posloupnost zasahuje do t¯Ì stoletÌ. ⁄ctyhodn· historie nejstaröÌ
spoleËenskÈ organizace v LÌöni se vyno¯uje v druhÈ polovinÏ 19. stoletÌ
v kadlubu tehdejöÌho Ñ»ten·¯sko-z·bavnÌho klubuì, jehoû ËlenovÈ rozvÌjejÌ a propagujÌ v obci myölenky n·rodnÏ osvobozeneckÈ i pod vlivem Tyröov˝ch idejÌ a p¯Ìm˝ch vliv˘ vznikajÌcÌch sokolsk˝ch jednot
v Praze (1862) a v BrnÏ (1869). Bezprost¯ednÌm impulzem pro zaloûenÌ vlastnÌ jednoty se stal ˙spÏch II. vöesokolskÈho sletu v Praze. Jiû rok
po sletu se na ustavujÌcÌm shrom·ûdÏnÌ dne 9. ¯Ìjna 1892 p¯ihl·silo
do novÈ jednoty 65 dospÏl˝ch Ëlen˘ a 16 û·k˘. Na obec, kter· v tÈ dobÏ
mÏla nÏco p¯es 4000 obyvatel, to jistÏ nebylo m·lo. Nejd˘leûitÏjöÌ roli
na zaloûenÌ Sokola v LÌöni sehr·ly v˘dËÌ osobnosti v˝öe zmÌnÏnÈho
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klubu, MUDr. Josef Holz, Karel VanÏËek a AntonÌn äÌma, jejichû jmÈna, jako otc˘ zakladatel˘, p¯ipomÌn· pamÏtnÌ deska na budovÏ sokolovny vsazen· do ËelnÌ stÏny v roce 1992.
BÏhem prvnÌ poloviny dvac·tÈho stoletÌ se lÌöeÚsk˝ sokolsk˝ ûivot
rozvÌjel podle vzoru Sokola praûskÈho do plnÈ öÌ¯e. P¯ispÏlo k tomu
i z¯ÌzenÌ sokolskÈho h¯iötÏ a postavenÌ novÈ sokolovny (1928) jako d˘stojnÈho st·nku celÈ jednoty. PÏstov·nÌ kulturnÌch a vzdÏl·vacÌch aktivit
(turistika a vlastivÏdnÈ v˝lety, plesy, ochotnickÈ divadlo, loutkovÈ divadlo, recitaËnÌ soutÏûe, publikaËnÌ a Ëten·¯skÈ aktivity) bylo rovnocennou souË·stÌ jednoty vedle Ëinnosti tÏlov˝chovnÈ. V tomto ûivotÏ
a jeho jednotliv˝ch historick˝ch obdobÌch se zcela logicky odr·ûely
a Ëasto jej zcela formovaly celospoleËenskÈ vlivy kulturnÌ, ekonomickÈ
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a politickÈ. Jednota proûÌvala obdobÌ klidnÈho rozkvÏtu i hlubok˝ch
rozpor˘ a krizÌ. Ty poslednÏ jmenovanÈ vedly na kr·tkou dobu i k rozötÏpenÌ jednoty v roce 1910. BÏhem obou svÏtov˝ch v·lek byl ûivot
Sokola jako vlastenecky proËeskÈ a n·rodnÏ orientovanÈ organizace
n·silnÏ zastaven, sokolovna zav¯ena (1915ñ1918; 1941ñ1945) a sokolsk· Ëinnost zak·z·na. V obou v·lk·ch prok·zali lÌöeÚötÌ sokolovÈ
pevnou v˘li dost·t svÈmu p¯esvÏdËenÌ ñ 25 muû˘ bylo bÏhem prvnÌ
svÏtovÈ v·lky v legiÌch, o 25 let pozdÏji poloûili Jind¯ich Breicetl, Ladislav Kocourek, Jaroslav PolednÌk svÈ ûivoty jako letci RAF a Josef
Otisk bojoval aktivnÏ v dom·cÌm i zahraniËnÌm odboji. V druhÈ polovinÏ dvac·tÈho stoletÌ se snaûil totalitnÌ reûim vtÏsnat veökerou tÏlov˝chovu do tehdejöÌch ideologick˝ch tenat. Jednota byla p¯ejmenov·na
na Spartak (1952) s preferencÌ ËistÏ tÏlov˝chovnÈ Ëinnosti, Ëinnost kulturnÌ a spoleËensk· byla prakticky suspendov·na. Tato forma vöak nemohla plnÏ zmÏnit sokolskÈho ducha, kter˝ se v postojÌch nÏkter˝ch
jednotlivc˘, drobn˝ch Ëinnostech a zvyklostech udrûel v sokolovnÏ aû
do roku 1991, kdy se jednota vr·tila zcela spont·nnÏ k sokolskÈ tradici.
BÏhem Ëasu bylo v Sokole postupnÏ Ëinn˝ch aû 18 sportovnÌch odvÏtvÌ,
vËetnÏ nap¯. jezdectvÌ. ÿada tÏchto pokus˘ vöak jiû po kr·tkÈ dobÏ zanikla.
V souËasnÈ dobÏ m· lÌöeÚsk˝ Sokol kolem 400 Ëlen˘ ve dvou odborech (odbor vöestrannosti a odbor sport˘) rozËlenÏn˝ch do 12 oddÌl˘.
V odboru vöestrannosti dnes naprosto p¯evl·dajÌ ûenskÈ sloûky. CviËenÌ pro ûeny, rodiËe s dÏtmi a p¯edökol·ci, zdravotnÌ tÏlocvik, aerobic/
stepaerobic, rytmick· gymnastika jsou n·zvy jednotliv˝ch oddÌl˘ vy-

LÌöeÚsk· sokolovna v roce 1928; perokresba B. J·gra
(podle J. ZahradnÌka, 1972).

stihujÌcÌ plnÏ i zamÏ¯enÌ rozliËn˝ch aktivit tohoto odboru. Na komerËnÌ
b·zi zaËÌn· i zumba. Jednotliv· druûstva odboru sport˘ bojujÌ v mÏstsk˝ch, krajsk˝ch i ligov˝ch soutÏûÌch ve stolnÌm tenisu, basketbalu,
malÈ kopanÈ, florbalu a volejbalu. Velmi vyuûÌvan· je i svÈpomocnÏ
vybudovan· a udrûovan· kulturistick· posilovna. S ohledem na historickou podmÌnÏnost budovy je dnes Sokolovna z pohled˘ hygienick˝ch
a sportovnÌch dob¯e vybaven· a sk˝t· ¯adu moûnostÌ pÏstovat tÏlov˝chovu v klasick˝ch sokolsk˝ch tradicÌch i rozvÌjet modernÌ tÏlov˝chovnÈ smÏry. 120. jubileum zastihlo lÌöeÚsk˝ Sokol v dobrÈ kondici, kter·
svÏdËÌ o tom, ûe byl, je a jistÏ i bude nezastupitelnou souË·stÌ ve¯ejnÈho
ûivota obce. V n·sledujÌcÌch ËÌslech LÌöeÚsk˝ch novin p¯edstavÌ jednotlivÈ oddÌly svoji historii, souËasnost i dosaûenÈ ˙spÏchy podrobnÏji.
Rostislav Brzobohat˝

Sport
Skvělé sportovní úspěchy dívek
ze ZŠ Holzova

Aerobic maraton, zumba, body complet

Jako kaûd˝ rok, tak i letos se dÌvky ze Zä Holzova z˙Ëastnily florbalovÈho turnaje Orion Florbal Cup 2011. Utk·nÌ se jiû tradiËnÏ
konalo v hale na LesnÈ.
MladöÌ û·kynÏ 6. a 7. roËnÌku se ˙spÏönÏ probojovaly okresnÌm
kolem a postoupily do kola mÏstskÈho. Zde vybojovaly skvÏlÈ 3. mÌsto.
Gratulujeme. A kdoûe tvo¯Ì t˝m mladöÌch û·kyÚ a na ˙spÏchu se podÌlel? Byly to Zuzana Doleûalov·, Alexandra LeöanyËov·, Darya Lysak,
Nikola Prokopov·, Michaela Raöovsk·, Kl·ra Svobodov·, Monika Turkov·, Michaela Celfrov·, Nikola Jaslovsk·, ä·rka Robeöov·, Terezie
Ficov·, Anna KuËerovsk· a Monika Rosinsk·. Blahop¯ejeme!!!
StaröÌ û·kynÏ z 8. a 9. roËnÌku si taktÈû prorazily cestu do mÏstskÈho kola. I p¯es tvrdou konkurenci dÏvËata zvÌtÏzila a stala se tak nejlepöÌmi hr·Ëkami florbalu v BrnÏ. K 1. mÌstu jim srdeËnÏ gratulujeme.
O v˝hru se zaslouûily: Gabriela äpiËkov·, Michaela Such·, Kate¯ina
KamenÌkov·, Dominika Bulhartov·, Tereza SlavÌkov·, Tereza Houdkov·, Veronika Pelcov·, Renata Prokeöov· a Eva Zavadilov·. Tento skvÏl˝ ˙spÏch je poslal d·le. DÏvËata budou ökolu reprezentovat v krajskÈm
kole v ˙noru 2012.
Naöim dÏvËat˘m jeötÏ jednou gratulujeme a p¯ejeme hodnÏ sportovnÌho ötÏstÌ i v dalöÌch utk·nÌch, budeme jim drûet pÏsti!!!

ñ takov˝ byl n·zev sportovnÌ akce, kter· se v LÌöni konala v sobotu
3. prosince 2011.
CviËenky si vyzkouöely dvÏ formy cviËenÌ, zjistily, v jakÈ jsou
kondici, a hlavnÏ se v p¯edv·noËnÌm Ëase odreagovaly a vÏnovaly se
pouze sobÏ.
PrvnÌ lekce zaËala tancem ñ zumbou, kter· je velice oblÌbena. Tento nov˝ fitness program spojuje cviËenÌ s latinskoamerick˝mi tanci:
vytancujete sv· kila i dennÌ starosti. Zumba je energie, radost a z·bava,
nerozhoduje vÏk, kondice ani taneËnÌ zkuöenost. P¯edcviËovala zkuöen·, usmÏvav· lektorka, zumba official instruktor Marika Nov·kov·.
Druhou lekci cviËenky zvl·dly pod vedenÌm instruktorky body and
mind MarkÈty äabatovÈ, ölo o pomalou intenzivnÌ posilovacÌ hodinu
s vyuûitÌm balanËnÌch pom˘cek.
SportovnÌ akce se vyda¯ila a jsem velice r·da, ûe se jÌ z˙Ëastnily
hlavnÏ klientky z LÌönÏ, kterÈ jsou pravideln˝mi n·vötÏvnicemi naöeho
fitka v are·lu polikliniky HornÌkova 34. Zdarma byly k dispozici n·poje (aby cviËenky dodrûely pitn˝ reûim), lehkÈ obËerstvenÌ ve stylu
zdravÈ v˝ûivy, doplÚky ke cviËenÌ a takÈ jsme uspo¯·dali bohatou tombolu.
Sponzo¯i akce: SportovnÌ komise mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ, Fitness Evy äabatovÈ, MarkÈta äabatov· ñ mas·ûe. Partnerem akce bylo
KulturnÌ centrum LÌöeÚ. TÏöÌme se na novÈ tv·¯e v roce 2012...

Eva Zavadilov·, Veronika Pelcov·, PaedDr. Danka KrejËov·

Eva äabatov·
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Sport
Fotbalový klub SK Líšeň hodnotil
uplynulý kalendářní rok 2011

Turnaj neregistrovaných ve stolním
tenisu 19. 11. 2011

V p¯edv·noËnÌ atmosfÈ¯e se konala sch˘ze trenÈr˘ SK LÌöeÚ
a vedenÌ klubu, na kterÈ se tradiËnÏ vyhodnotil konËÌcÌ kalend·¯nÌ
rok. Sch˘ze se z˙Ëastnili jak trenÈ¯i, tak i jejich asistenti, manaûe¯i
i vedoucÌ muûstev vöech vÏkov˝ch kategoriÌ od A-muûstva aû po nejmladöÌ p¯Ìpravku a vöichni ËlenovÈ v˝boru SK LÌöeÚ, celkem tÈmÏ¯
40 dobrovoln˝ch funkcion·¯˘. Sch˘zi uvedl pan Mal˝, kter˝ vyhodnotil rok 2011 z pohledu vedenÌ klubu, a n·sledovala jednotliv·
hodnocenÌ trenÈr˘.
NejlepöÌ v˝sledky jako uû nÏkolik let vykazuje pr·ce pana Hudce
s n·bory. V souËasnosti m· SK LÌöeÚ t¯i nehrajÌcÌ (n·borovÈ) p¯Ìpravky, ve kter˝ch se st¯Ìd· 35 nov˝ch adept˘ fotbalu ve vÏku do öesti let.
Od z·stupc˘ nejmladöÌch kategoriÌ byla slyöet p¯ev·ûnÏ slova chv·ly,
coû je pro budoucnost urËitÏ dobrÈ. P¯Ìpravky a mladöÌ û·ci pracujÌ
s pomÏrnÏ öirokou person·lnÌ z·kladnou a jejich pr·ce m· velmi dobrÈ v˝sledky. Situace u staröÌch û·k˘ je bohuûel opaËn·. Ukazuje se,
ûe majÌ problÈm dostateËnÏ naplnit svÈ kategorie a to se odr·ûÌ na v˝sledcÌch. HodnocenÌ dorostu bylo pozitivnÌ, z·stupci tÈto kategorie
zd˘raznili, ûe za nynÏjöÌch podmÌnek lze v˝sledky hodnotit jako velmi dobrÈ. Pr·ce trenÈr˘ u dospÌvajÌcÌch je sloûit·, protoûe trenÈ¯i zajiöùujÌ nejenom sportovnÌ vedenÌ, ale hr·Ëe je nutno motivovat k pr·ci
na trÈnincÌch i v z·pasech mnohem vÌce neû mladöÌ dÏti. Je d˘leûitÈ
zmÌnit, ûe û·kovskÈ kategorie a nejstaröÌ dorost hrajÌ od lÈta nejvyööÌ
soutÏû.
N·sledovalo hodnocenÌ prvnÌho t˝mu, kter˝ se jiû t¯etÌm rokem
prezentuje v MSFL. Kalend·¯nÌ rok 2011 nebyl pro A-t˝m p¯Ìliö
˙spÏön˝. V jarnÌ Ë·sti sezony 2010/2011 se muûstvo zachr·nilo v soutÏûi aû v dramatickÈm z·vÏru a podzimnÌmi v˝kony nav·zalo na nepovedenÈ jaro. To se odrazilo i na n·vötÏvnosti dom·cÌch z·pas˘, coû
z¯ejmÏ ovlivnila i zmÏna hracÌho Ëasu. Pro jarnÌ Ë·st soutÏûe se poËÌt· s tradiËnÌm sobotnÌm odpolednem. U B-t˝mu panuje podle slov
trenÈra spokojenost, protoûe se lÈpe spolupracuje jak s prvnÌm muûstvem, tak i s dorosteneckou kategoriÌ, a B-t˝m tak plnÌ sv˘j hlavnÌ
˙kol, pom·h· dorostenc˘m v p¯echodu do dospÏlÈ kategorie.
Futsal A po druhÈ za dobu svÈ existence postoupil do II. ligy ñ
v˝chod, soutÏû probÌh· v hale i v zimnÌm obdobÌ. ZaË·tek soutÏûe
byl pro futsal v˝raznÏ lepöÌ neû p¯i prvnÌm startu, ovöem vÏtöÌ mnoûstvÌ zranÏn˝ch hr·Ë˘ limituje dosavadnÌ v˝sledky. Futsal B se blÌûÌ
st¯edu tabulky a futsal C zatÌm vede svou skupinu.
U senior˘ probÌhajÌ person·lnÌ zmÏny, takûe muûstvo je sice
v pop¯edÌ tabulky, ale po podzimu nenÌ na nejvyööÌch mÌstech, jako
tomu bylo v minulosti.
Diskuse k tÈmat˘m probÏhla v poklidnÈm duchu a vöichni
z˙ËastnÏnÌ tak dok·zali, ûe jsou ochotnÌ spolupracovat nap¯ÌË vÏkov˝mi kategoriemi na spoleËnÈm ˙kolu a tÌm je v˝chova dÏtÌ a ml·deûe a takÈ co nejlepöÌ prezentace fotbalovÈho klubu SK LÌöeÚ.

T¯etÌ listopadovou sobotu, tedy datum, kdy se tradiËnÏ kon· turnaj
neregistrovan˝ch ve stolnÌm tenisu, si ve svÈm kalend·¯i v˝raznÏ zatrhl
dosud rekordnÌ poËet hr·Ë˘ a hr·Ëek.
V malÈm s·le lÌöeÚskÈ sokolovny se seölo 22 dospÏl˝ch muû˘ i ûen
a 14 chlapc˘ a dÌvek ve vÏku do 15 rok˘, aby se na pingpongov˝ch stolech Sokola LÌöeÚ utkali ve
dvou kategoriÌch o celkovÈ
vÌtÏze. Na velmi potÏöitelnÈ rekordnÌ ˙Ëasti ml·deûe
majÌ velkou z·sluhu jejÌ rodiËe, kte¯Ì nejenûe p¯ivedli
svÈ dÏti na turnaj, ale takÈ
se v mnoha p¯Ìpadech sami aktivnÏ zapojili do hry.
Sedmkr·t se v rozpisu startujÌcÌch objevilo stejnÈ p¯ÌjmenÌ v kategorii dospÏl˝ch i dÏtÌ, a to proto, ûe vedle svÈho potomka hr·l i jeho otec a ve dvou
p¯Ìpadech hr·li vedle sebe bratr se sestrou. Zd· se, ûe se po letech menöÌho z·jmu o pohyb bl˝sk· na lepöÌ Ëasy.
V kategorii ml·deûe do 15 rok˘ byli hr·Ëi a hr·Ëky rozlosov·ni do t¯Ì
skupin, ve kter˝ch hr·l kaûd˝ s kaûd˝m. PostupujÌcÌ z prvnÌch dvou mÌst
utvo¯ili öestiËlennou fin·lovou skupinu, ve kterÈ po odehr·nÌ vöech z·pas˘ bylo toto po¯adÌ:
1. Adam Konvalinka ñ Zä Mokr·, 2. Tom·ö AndÏl ñ Zä Gym. T¯. kpt. Jaroöe, 3. Ond¯ej Papeû ñ Zä Holzova, 4. Michal Brzobohat˝ ñ Zä NovolÌöeÚsk·, 5. Tom·ö Hajser ñ Zä NovolÌöeÚsk·, 6. Dominik K¯iv·nek ñ
Zä NovolÌöeÚsk·.
Mezi ökolami mÏla co do mnoûstvÌ ˙ËastnÌk˘ nejvÏtöÌ zastoupenÌ Zä
NovolÌöeÚsk·, kterou reprezentovalo 8 kluk˘ a holek, prvnÌ t¯i mÌsta si
ale odvezli z·stupci jin˝ch ökol.
DospÏlÌ byli tentokr·t vzhledem k poËtu rozdÏleni do Ëty¯ z·kladnÌch skupin, ve kter˝ch hr·l kaûd˝ s kaûd˝m. Postupem prvnÌch dvou
hr·Ë˘ vznikla osmiËlenn· fin·lov· skupina, v nÌû po odehr·nÌ poslednÌho
z·pasu bylo toto po¯adÌ:
1. Milan Ryöav˝, 2. Ivo Prokeö, 3. Jaroslav Kadur, 4. Josef Konvalinka,
5. Miroslav T˘ma, 6. David Proch·zka, 7. ZbynÏk Janda 8. Jakub Hamr.
Sv· vÌtÏzstvÌ v kategorii dospÏl˝ch suverÈnnÏ obhajuje Milan Ryöav˝, na stupnÌch vÌtÏz˘ se vöak za nÌm objevila dvÏ nov· jmÈna. Spokojeni
byli vöichni ˙ËastnÌci, p¯edevöÌm proto, ûe si dob¯e zahr·li. Pro umÌstÏnÌ
mezi prvnÌmi Ëty¯mi v kategorii dospÏl˝ch pot¯eboval kaûd˝ hr·Ë sehr·t
11 z·pas˘. Celkem bylo v r·mci turnaje odehr·no 112 utk·nÌ.
Hr·Ëi na prvnÌch t¯ech mÌstech v jednotliv˝ch kategoriÌch obdrûeli
diplomy a vÏcnÈ ceny. Po¯adatelÈ ze Sokola LÌöeÚ ve spolupr·ci se sportovnÌ komisÌ M» Brno-LÌöeÚ turnaj zvl·dli tradiËnÏ velmi dob¯e a i p¯es
zv˝öen˝ z·jem ˙ËastnÌk˘ p¯ipravili vöem dobrou z·bavu.
Partnerem akce bylo KulturnÌ centrum LÌöeÚ. Fotografie z turnaje si
m˘ûete prohlÈdnout na www.brno-lisen.cz ve sportovnÌ rubrice.

Za SK LÌöeÚ A. Dost·lkov·

Ladislav Breicetl

Zhodnocení Mikulášského turnaje 2011
Mikul·öskÈho turnaje neregistrovan˝ch
mix˘ ve volejbale, po¯·danÈho TJ Sokol LÌöeÚ
a SportovnÌ komisÌ M» LÌöeÚ, se ˙Ëastnilo 12
druûstev. P¯i slavnostnÌm zah·jenÌ turnaje byla
z·stupcem sportovnÌ komise vöem
nastoupen˝m druûstv˘m p¯ed·na,
dÌky podpo¯e M» LÌöeÚ, bohat· nadÌlka vitamÌn˘ a sladkostÌ a p¯edstaveny t¯pytivÈ poh·ry pro vÌtÏze.
NadÌlky bylo v pr˘bÏhu tuh˝ch boj˘
vyuûito jako povolenÈho dopinku ke
zv˝öenÌ v˝konnosti organismu. Bojovalo se na dvou h¯iötÌch, Sokola
LÌöeÚ a Zä Holzova, ve dvou kategoriÌch, z·kladnÌ a seniorskÈ.

V seniorskÈ kategorii obh·jilo loÚskÈ vÌtÏzstvÌ po¯·dajÌcÌ druûstvo Sokola LÌöeÚ, kterÈ
sv˝m v˝konem nadchlo p¯ihlÌûejÌcÌ div·ky.
V hlavnÌ kategorii naöe druûstvo Sokola LÌöeÚ

sv·dÏlo vyrovnanÈ boje s favority turnaje
a umÌstilo se na dÏlenÈm t¯etÌm mÌstÏ. Bylo
z¯ejmÈ, ûe ve vÌtÏznÈm druûstvu byli hr·Ëi
z kvalitnÌch volejbalov˝ch oddÌl˘. Sledov·nÌ
jejich hry bylo pro mnohÈ ˙ËastnÌky
sportovnÌm z·ûitkem.
Po vyhl·öenÌ v˝sledk˘ a p¯ed·nÌ
cen se sportovci p¯emÌstili do klubovny Sokola, kde v druûnÈ z·bavÏ
Mikul·ösk˝ turnaj vyhodnotili.
Je povzbudivÈ, ûe i v p¯edv·noËnÌm shonu si poËetn· skupina nadöenc˘ naöla Ëas na sportovnÌ vyûitÌ,
kterÈ utuûuje zdravÌ tÏla i ducha.
Partnerem akce bylo KulturnÌ
centrum LÌöeÚ.F.K.
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