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Vše nejlepší
a hodně zdraví
do nového roku
2021
Vážení spoluobčané, milí Líšňáci,
máme všichni za sebou velmi jiný, velmi komplikovaný a velmi těžký rok, poznamenaný celosvětovou pandemií. Museli jsme zvládnout nové a nepoznané situace, museli jsme se naučit žít v nových
a nekomfortních okolnostech. Mnohých z nás se dotkla obávaná
nemoc osobně nebo se s ní museli vyrovnávat naši blízcí, přátelé,
kolegové, známí.
S novým rokem 2021 ohrožení ze dne na den nepoleví, ale já nám
všem moc přeji, aby se do našich životů co možná nejdříve vrátil
klid, spokojenost a pocit bezpečí. Abychom nemuseli čelit nemocem, omezením, abychom mohli žít jako před pandemií. I přesto si
vás dovoluji upozornit na ochotnou a nezištnou pomoc dobrovolníků Masarykovy univerzity, jejíž oblasti a potřebné kontakty najdete v přiloženém letáčku. Je dobře, že jsou takoví lidé mezi námi.
Děkujeme.
Krásný a klidný nový rok 2021 přátelé a hodně zdraví
l Mgr. Břetislav Štefan, Váš starosta

Potřebujete pomoc?
Masarykova univerzita
nabízí dobrovolníky
Pište a volejte:

– linka 549 498 800
– SMS na 775 855 636/775 855 633 (a my Vás kontaktujeme)
– email pomoc@muni.cz
– web www.munipomaha.cz

Chcete pomoci
jako dobrovolník?

– stáhněte si mobilní aplikaci
MUNI POMÁHÁ
– navštivte web
www.munipomaha.cz
Oblast pomoci:
– pomoc seniorům a lidem v karanténě
(nákupy, vyzvednutí léků, venčení zvířat)
– hlídání a doučování dětí
– pomoc v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb
MASARYKOVA UNIVERZITA POMÁHÁ

ZASTAVME SE
V ULICÍCH

HISTORICKÉ
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▶ roh ulic Kubelíkova a Samoty (u Broďáku)
▶ roh ulic Ondráčkova a Zlámanky (u bývalých jatek)
▶ roh ulic Klicperova a Bodlákova (odstavná plocha)

ZPRÁVY Z RADNICE

Novoroční
bilancování
Připomínám, že do kontejnerů je možné ukládat pouze rostlinný

Vážení
spoluobčané,
Líšňáci,
odpad
ze zahrady,milí
zbytky
jídel, ovoce, zeleniny, slupky i výkaly
nadrobných
přelomu roku
je tu opět
příležitost
prose
zhodnocení
roku minudomácích
zvířat.
Naopak
do kontejneru
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a představení
plánůuhynulá
do toho příštího.
kdyžabyl
v mnoha
ohlevkládat
maso, kosti,
zvířata, Iolej
obaly
z potravin,
dech velmi komplikovaný, podařilo se nám v loňském roce posunout dopředu hodně významných projektů, na kterých pracuji
ZÁŘÍ 2019
v rámci svojí gesce, tedy v oblasti veřejného prostoru a životního
prostředí, dopravy, bezpečnosti a médií. Jsme v polovině volebního období, a proto jsem rád, že mnoho našich priorit se podařilo
nastartovat, připravit anebo i realizovat a další jsou na dobré cestě.

Náměstí Karla IV. už letos vykročí novým směrem

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

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

Nicméně třídění bioodpadu je k přírodě
i k našemu životnímu prostředí šetrnější,

a proto budu rád,
když nabízené
Rekonstrukce
Parku
Trnkovamožnosti
se blíží
využijete.
dokončení

Další
práce Příborský
proběhly v– parku
na Trnkově. Byly
 Martin
II. místostarosta
instalovány podzemní kontejnery a proveden
prořez stromů. Nyní řešíme poslední složitější akci v rámci celého
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projektu, kterou je vybudování retenční nádrže na dešťovou vodu
u základní umělecké školy a závlahy. Požádali jsme o evropskou
dotaci a čekáme na její vyřízení. Také bychom rádi opravili boží
muka, aby byla rekonstrukce parku kompletní. Proto jednáme
s městem Brnem, které ji má ve svém majetku a správě.

Díky fotovoltaice ušetříme okolo milionu korun
ročně

Jako jednu z priorit beru ochranu životního prostředí a snažím se
ji zohledňovat v různých oblastech správy obce. Nejedná se jen
o údržbu zeleně nebo nakládání s vodou. Městská část může přispět i v oblasti energetiky, kde jsou moderní přístupy nejen ekologické, ale hlavně velmi ekonomické. Proto připravujeme první čtyři projekty pro fotovoltaiku na střechách největších budov ve
správě MČ, které splňují přísné podmínky financování z EU fondů.
V únoru plánujeme podat žádost o dotaci a pokud vše půjde dobře, mohli bychom ještě letos postavit vlastní elektrárny na budovách polikliniky a ZŠ Horníkova, Masarova a Novolíšeňská. V celkovém součtu bychom s nimi na elektřině měli ušetřit okolo 1 milionu
korun ročně, které by školy a MČ mohly využít jinde.
Po mnoha letech, spíše desetiletích, diskusí a příprav se nám
v červnu podařilo schválit zadání a vyhlásit architektonickou soutěž na novou podobu náměstí Karla IV. Soutěž je dvoukolová
a termín pro podávání návrhů v prvním kole uběhl v říjnu. V listopadu se pak sešla odborná porota a vybrala nejlepší návrhy do
druhého kola, které jejich předkladatelé musí detailně dopracovat
a zohlednit i připomínky poroty. Aby nemohlo dojít k ovlivnění
soutěže, není možné mezi oběma koly zveřejňovat jakékoliv bližší
informace. Termín pro 2. kolo je 1. březen 2021, pak se porota sejde
k finálnímu hodnocení a následně budou výsledky vyhlášeny.
Soutěž by nám měla dát jasnou vizi, jak náměstí a přilehlé prostory rozvíjet, a odborného partnera, který to s námi bude řešit. Peníze na zpracování projektu máme odsouhlasené v rozpočtu, a tak
se do toho můžeme hned pustit. K tomu však musíme překonat
i další překážky: prosadit změnu územního plánu, vyřešit vlastnické vztahy a samozřejmě zajistit financování samotné realizace.
Cesta k novému náměstí by tak měla být velkým úkolem politické
reprezentace nejen v tomto, ale i v následujících volebních obdobích. Věřím však, že hlavní je vykročit jasným směrem.

Modernizovaná zahrada Dělňáku bude od léta
sloužit veřejnosti

Připravili jsme projekt, získali finanční podporu města a zahájili
rekonstrukci areálu okolo líšeňského Dělňáku. Po zimě by měly
být dokončeny stavební práce a následovat bude úprava zeleně,
nové dětské hřiště a další mobiliář. Doufám, že v létě už bude nová
zahrada sloužit veřejnosti. A pokud se najde šikovný zájemce,
mohla by tu fungovat i kavárna.

Budujeme nová dětská hřiště a opravujeme
ta stávající

Loni jsme také vybudovali nová dětská hřiště mezi Elplovou
a Synkovou, na Strnadově, Štefáčkově, Zikově a rozšířili hřiště pod
Popelákovou. Na Strnadově a Štefáčkově si rodiče přáli ještě
doplnit více houpaček, a ty jsou už také na místě. V příštím roce
budeme v této činnosti pokračovat. Na základě revizí prováděných pravidelně začátkem roku se pustíme do oprav těch nejpotřebnějších v závislosti na finančních možnostech. Jednáme také
o vybudování malého hřiště v Mariánském údolí na soukromých
pozemcích.
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V ulici Vlkova by mohl vyrůst parkovací dům

V oblasti dopravy považuji za největší problém parkování, kde se
některé části Líšně potýkají s jeho kritickým nedostatkem. Přitom
aut stále přibývá a musíme zohledňovat i další vlivy, jako je zavedení rezidentního parkování v centru města, úbytek některých
ploch pro parkování místních (P+R U Zetoru, Billa Sedláčkova)
anebo nové vodorovné značení, které musí respektovat přísnější
normy. Proto se snažíme maximálně urychlit realizaci projektů,
jako je rekonstrukce Synkovy okolo mateřské školy a Strnadovy, na
které jsme získali i finanční podporu z rozpočtu města, avšak stále
čekáme na stavební povolení. Ve spodní části sídliště hledáme řešení formou výstavby parkovacího domu při ulici Vlkova. Nechali
jsme zpracovat analýzu a variantní řešení, které brzy představíme
obyvatelům této části formou dotazníku.

Dočkáme se rekonstrukcí mnoha ulic
a nových přechodů pro chodce

Rádi bychom brzy také dosáhli několika významných rekonstrukcí líšeňských ulic z úrovně města, které budou realizovat Brněnské komunikace a.s. V nejbližší době se plánuje oprava povrchů na
Bednaříkově, části Molákovy a následně Hochmanovy. Dále by se
měla dělat Houbalova, kde by měl vzniknout i druhý chodník od
Sedláčkovy k ZŠ Masarova. Připraveny jsou i projekty pro nové přechody u zastávky MHD Elplova přes Podruhovu a Obecká přes Šimáčkovu. V rámci šetření a krácení rozpočtů městským firmám
ovšem není jasné, kdy se na tyto projekty dostane. Naopak Ondráčkova, která už běží, by mohla být hotova do konce roku, nejpozději v první polovině roku 2022.

Odstartuje kamerový systém i nový web radnice

V oblasti bezpečnosti pokračuje příprava městského kamerového dohledového systému (MKDS). Během loňska se podařilo připravit projekt a máme příslib, že v tomto roce město poskytne
prostředky na první etapu systému, která zahrnuje páteřní infrastrukturu a šest kamerových bodů. Věřím tedy, že se to podaří
a letos se Líšeň k MKDS připojí.
Plníme náš program i ve věci modernizace radničních médií.
V létě jsme nahradili starý design a strukturu Líšeňských novin
(pokračování na str. 3)
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využijete.
Kulturní
centrum Líšeň bude
mít nového ředitele
 Martin Příborský – II. místostarosta
vkládat maso, kosti, uhynulá zvířata, olej a obaly z potravin,
drobných domácích zvířat. Naopak se do kontejneru nesmí

Po nečekaném odchodu bývalého ředitele Mgr. Romana Buriána
v ZÁŘÍ
roce 2019
2019 jsem jako radní pro kulturu byla pověřena dočasným
řízením Kulturního centra Líšeň, p.o. (KCL). Mým úkolem bylo konsolidovat příspěvkovou organizaci a připravit podmínky pro nástupce ve funkci.

kole kvalifikační předpoklady uchazečů a kvalitu jejich koncepcí.
Do druhého kola komise poslala čtyři kandidáty, kteří se předsta3
vili na osobním pohovoru. Z nich hodnotitelé vybrali a doporučili
Radě městské části Brno-Líšeň jmenovat ředitelem KCL pana
PhDr. Michala Kročila.

Vzhledem k pandemické situaci na jaře 2020 se výběrového řízení
na ředitele/ředitelku oproti plánu zpozdilo a uskutečnilo se až na
podzim. Přihlásilo se osm zájemců. Sedmičlenná výběrová komise
složená převážně z odborníků z řad ředitelů příspěvkových organizací a agentur, umělců a zástupců veřejnosti hodnotila v prvním

Nový ředitel se ujme funkce 1. března 2021. Více informací o něm
a jeho koncepci řízení KCL najdete na webech organizace (www.
kclisen.cz) a líšeňské radnice (www.brno-lisen.cz).
Přeji mu mnoho úspěchů v důležité a mnohdy náročné práci!
l Eva Svobodová, radní pro kulturu
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Jak se v Líšni přidělují byty?
Líšeň má propracovaný a přehledný systém přidělování obecních
bytů. Zájemci jsou rozděleni do několika skupin a každá z nich má
svůj veřejně přístupný pořadník. Každá žádost dostane individuálně přidělené body, zase podle veřejně známých pravidel. Čekání se
může protáhnout. V současnosti na byt čeká víc než 400 zájemců,
ročně je přitom možné uspokojit jenom malou část: loni bylo pronajato celkem dvacet bytů, z toho deset žadatelům z první skupiny
(rodiny a samoživitelé s dětmi). V letošním roce mělo zatím štěstí
devět uchazečů včetně šesti rodin.
Nastavená pravidla i ochotný přístup pracovníků úřadu jsou v rámci města nadstandardní. Přesto se v diskuzích čas od času objevují fámy o pokoutním přidělování bytů mimo pořadník. Nejčastěji
se šíří příběhy o tom, že město Brno tajně rozděluje romské rodiny
z centra města do okrajových částí. Nic takového se neděje a přidělit byt bez místa v pořadníku není v Líšni možné. Jedinou výjimkou je institut takzvaného celoměstského zájmu, kdy Brno může

ze závažných důvodů byt poskytnout někomu mimo seznam.
Město ale této možnosti nijak nezneužívá. Letos ovšem byly dva
takové byty se souhlasem Rady městské části přiděleny – ne ale
rodinám a lidem v mimořádné nouzi, ale překvapivě klubu SK Líšeň. A tam, kde běžní žadatelé dostávají ze začátku smlouvu na
zkušební dobu, klub je má rovnou na dobu neurčitou. Jasně že
máme radost z úspěchu Líšně v lize a oceňujeme práci klubu
s dětmi a mládeží. Tuto činnost taky městská část podporuje dotacemi. Podpora má ale směřovat na hlavní činnost klubu, kterou
je sport. V situaci, kdy na byt čeká 400 žadatelů a podaří se ubytovat deset rodin ročně, není správné dva byty přidělit sportovcům
k nakládání podle vlastního uvážení. Není to férové ani transparentní. Právě spravedlnost líšeňského systému přitom oceňuji nejvíc. A upřímně doufám, že přidělování bytů zůstane k občanům
férové i dál.
l Dalibor Levíček, zastupitel za Sousedy z Líšně
l info@sousedezlisne.cz

Přidělení bytů pro potřeby SK Líšeň 2019, a.s.
reakce na diskusi na Zastupitelstvu MČ 26. 11. 2020
SK Líšeň 2019, a.s. požádal primátorku o přidělení dvou bytů ve
veřejném zájmu pro SK Líšeň 2019, a.s. dne 4. 8. 2020. Nežádal
nikdy městkou část Brno-Líšeň a městská část nemá ani právo
byty ve veřejném zájmu přidělovat. Dne 4. 11. 2020 Rada města
Brna tuto žádost schválila a uložila MČ Brno-Líšeň, aby toto
rozhodnutí RMB realizovala
Je třeba upřesnit, co je SK Líšeň.
SK Líšeň je spolek, který sdružuje všechna neprofesionální družstva, která v Líšni hrají fotbal a futsal. Je to přes třicet družstev dívek, žen i chlapců a mužů. Celkový počet členů, kteří se aktivně
podílí na činnosti SK Líšeň je cca 600 z toho je 440 mládežníků. Na
sportovišti prožijí tito lidé téměř 200 tis. hodin ročně. SK Líšeň
2019, a.s. je organizace, která zajišťuje činnost profesionálního
družstva, hrajícího II. ligu – F:NL. Oddělní profesionální sportu do
samostatné akciové společnosti je podmínkou účasti v I. a II. lize.
Tyto dva samostatné právní subjekty mají každý své vedení, jsou
každý sám zapsán v obchodním rejstříku, mají každý samostatné
účetnictví. O dotace pro SK Líšeň žádáme MČ Brno-Líšeň. Přidělená dotace se pohybuje ročně cca ve výši 250–300 tis. Kč při nákladech SK Líšeň ve výši cca 12 mil. Kč – činnost mládeže a neprofesionálních družstev dospělých. Z toho vyplývá, že dotace MČ
Brno-Líšeň je ve výši 1,25 Kč – 1,50 Kč ročně na hodinu jednoho
sportujícího člena. O dotaci na profesionální fotbal pro SK Líšeň
2019, a.s. žádáme vždy pouze město Brno, vědomi si toho, že podpora profesionálního fotbalu v SK Líšeň 2019, a.s. je mimo možnos-

ti městské části Brno-Líšeň. Rozpočet na tuto činnost byl v roce
2019 ve Zbrojovce, která hrála stejnou soutěž jak SK Líšeň 2019, a.s.
cca 70 mil. Kč, SK Líšeň 2019, a.s., hrála stejnou soutěž (II. ligu – F:NL)
v roce 2019 s rozpočtem cca 10mil. Kč.
Závěr.
Byty pro SK Líšeň 2019, a.s. přidělilo město Brno, nikoliv městská
část Brno-Líšeň, byť z kvóty MČ Líšeň. Budou sloužit pro ubytování hráčů, případně trenérů a ostatních klientů SK Líšeň, 2019, a.s.
jako služební byty zdarma, náklady hradí SK Líšeň 2019, a.s. a to jen
po dobu, kdy jsou součástí SK Líšeň 2019, a.s., trvalé bydliště mají
uživatelé bytu stále původní. Je to pro lidi, kteří se podílí na činnosti SK Líšeň 2019, a.s. a přitom mají trvalé bydliště např. na Ostravsku, na Slovensku, máte i případ Gabon. SK Líšeň 2019, a.s. nikdy
nežádalo o dotaci z úrovně MČ Brno-Líšeň, není tedy možno krátit
přidělenou dotaci, která je již tak nulová.
Přidělení bytů v souladu s městskými předpisy, stejně jako SK Líšeň 2019, a.s. byly v minulosti byty přiděleny i jiným profesionálním
oddílům města Brno (Kometa…). Domnívám se, že SK Líšeň 2019,
a.s. zviditelnilo MČ Brno-Líšeň a město Brno více než kterákoliv
jiná organizace v Líšni a pomoc ze strany města Brna ve formě
přidělení dvou bytů pro hráče, trenéry je odpovídající tomu, co SK
Líšeň 2019, a.s. pro město Brno dělalo a dělá.
l Ing. Karel Hladiš, CSc.
l statutární ředitel SK Líšeň 2019, a.s.

Kdo tu co kryje?
Žádáme pana starostu o vysvětlení
V prosincovém čísle Líšeňských novin zveřejnili líšeňští zastupitelé
za ČSSD Blanka Tuscherová, Naďa Jurčová, Vlasta Marková, Alena
Stejskalová, radní Oldřich Lupečka a starosta Břetislav Štefan článek „ROKLE A JEDLÝ PARK ANEB VEŘEJNÝ ZÁJEM“.
Reagují v něm na článek Soni Staré „Rokle a Jedlý park aneb veřejný zájem v Líšni“ vydaný v listopadovém čísle Líšeňských novin.
Soňa Stará ve svém textu předkládá svůj názor na Rokli jako na
ekologicky sporný a ne zcela dořešený projekt. A jako příklad efektivně spravovaného veřejného prostoru zmiňuje v blízkosti Rokle
nacházející se Jedlý park, který na rozdíl od Rokle nebyl zbudován
4

za několik desítek milionů z veřejných prostředků, ale vzniká z iniciativy místních občanů, kteří prostor vyklidili, osadili ovocnými
stromky, pořádají zde akce a vytvářejí přirozený komunitní prostor.
Názor Soni Staré se místním sociálně demokratickým zastupitelům evidentně nepozdává a v tomto smyslu reagují. Byla by to
prostě taková výměna názorů, ovšem bohužel nelze přehlédnout
zjevné obvinění, kterého se zvolení zástupci občanů včetně starosty a radního dopustili. Píšou: Park vzniká od roku 2014 z iniciativy některých místních občanů. Ano, to vzniká. Pamětníci ví, že na
začátku vzniku tohoto „Jedlého parku“ ti místní občané, o kterých
(pokračování na straně 5)
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se občanka Stará zmiňuje a jejichž iniciativu a nezištnou aktivitu
v další části článku velmi oceňuje, svou konkrétní přítomností
a jistě záslužnou činností na „zvelebování“ tohoto území vědomě
kryli rovněž navážku stavební zeminy a sutě z přilehlé developerské bytové výstavby na ulici Houbalova. Událost, ze které existuje
důkazná fotodokumentace i další důkazné materiály se tehdy neobešla bez velkých sporů, ostudy a dokonce trestních oznámení.
Místní politici napadají občany a obviňují je z „krytí navážky“. Mají
prý důkazní materiály, které však nepředkládají. Není ani jasné,
o kom to vlastně píší – politici ČSSD totiž jako „krytce navážky“
označují „místní občany, o kterých se občanka Stará zmiňuje“. Bohužel Soňa Stará ale nikoho jmenovitě ve svém článku neuvádí!
Píše pouze obecně o iniciativě místních občanů. O koho se tedy
jedná? Kdo přesně kryje navážku? Občané bydlící v okolí Jedlého
parku, kteří mají prostor rádi a starají se o něj? Děti z blízké školy,
které vysázely stromky? Nebo jejich učitelé? Rodiče? Organizátoři
Festivalu Líšeň sobě, kteří zde pořádali festival, aby zviditelnili toto
úžasné místo? Velmi mnoho otázek budí text sociálně-demokratických zastupitelů a zaslouží si jistě vysvětlení a objasnění.
Spolek Líšeň sobě dlouhodobě usiluje o kultivaci veřejného prostoru v Líšni a snaží se inspirovat a podporovat aktivity místních
lidí. Proto není možné ponechat bez reakce text, v němž jsou ze
strany místních politiků z ČSSD (včetně starosty Štefana a radního
Lupečky) napadáni líšeňští občané. Proto veřejně žádáme autory
článku ROKLE A JEDLÝ PARK ANEB VEŘEJNÝ ZÁJEM o vysvětlení.
Koho konkrétně politici obviňují z „krytí navážky stavební zeminy

Foto: Mirka Knoblochová

a sutě z přilehlé developerské bytové výstavby“? Jakým způsobem tito „místní občané vědomě kryli navážku stavební zeminy“?
Žádáme zveřejnění „důkazních materiálů“, o nichž se politici za
ČSSD zmiňují.
Na závěr si dovolujeme připojit fotografii z Festivalu Líšeň sobě
(2020) a reagujeme tím rovněž na text místních politiků: „Podle
našeho názoru je území stejně neutěšené i nyní po téměř šesti
letech aktivní činnosti jmenovaných místních občanů.“
Za spolek Líšeň sobě
l Pavla Dombrovská (režisérka Divadla Líšeň),
l Filipína Cimrová (předsedkyně spolku),˝Tomáš Uřídil,
l Hana Uřídilová, Markéta Pálenská, Dalibor Levíček

Vážená paní Cimrová a další vyzyvatelé,
na úvod musím zmínit, že problematika prostoru na Houbalově,
kterému mnozí eufemisticky říkají Jedlý park, a tak nekompromisně za tento prostor bojují, je přeci jenom podstatně širší. Za líšeňskou radnici jen chceme, aby tento prostor využívali nebo do něj
zasahovali lidé či spolky podle elementárních společenských pravidel. Nemám osobně a ani jako starosta problém s komunitními
aktivitami, ba právě naopak je velmi vítám. Akorát musí dávat
smysl. V Líšni konec konců dlouhodobě a pravidelně podporujeme aktivity občanů i spolků, včetně akcí Líšeň sobě, takže v tomto
směru za nás jasně mluví naše činy.
Ale pojďme si raději shrnout fakta. V první řadě musím zdůraznit,
že ta obhajovaná komunita občanů, která se o prostor na Houbalově z části stará, nemá za všechny ty roky žádnou oficiální dohodu
s vlastníkem pozemku, kterým je město Brno. Nikoliv tedy líšeňská
radnice, jak se mnozí stále mylně domnívají. Z toho vyplývá jednoznačný fakt, že jakýkoliv zásah do podoby pozemku je protiprávní.
Už jen tohle by každému slušnému člověku mělo jako argument
stačit.
Další rovinou je, že celá tato iniciativa vznikla a velmi podezřele se
kryje s výstavbou developerské společnosti a neschválenou masivní navážkou stavební suti a hlušiny na tento pozemek, která je
bezesporu největší překážkou v dalším rozvoji zeleně v této lokali-

tě. Navážka navíc průkazně probíhala za přítomnosti některých
aktérů, kteří do této devastující činnosti průběžně sázeli stromky.
Podle znaleckého posudku se tady bavíme zhruba o stovce plně
naložených náklaďáků. Na tomto místě musím zmínit již dříve diskutované indicie, které nás vedou k závěru, že nešlo o pouhou náhodu, ale o šikovnou a předem naplánovanou manipulaci a zástěrku této navážky. Pak už je jen smutným faktem, že se do tohoto
stavu přidali ještě další nic netušící občané s vědomím, že dělají
prospěšnou věc. Další rovinou je fakt, že podle dendrologických
posudků byla a bude výsadba ovocných stromků díky nekvalitní
navážce odsouzena k zániku. A to jsme se ještě ani nezačali bavit
o nekoncepčnosti této výsadby, kterou nám potvrdilo několik na
sobě nezávislých a velmi ekologicky smýšlejících odborníků, nebo
o svévolném kácení.
Budeme rádi, když se tu budou lidé z okolí scházet a udělají si ohýnek nebo se tu budou děti prohánět a hrát si na indiány. Nemáme
ani problém s tím, když nějaká místní komunita občanů bude chtít
tento prostor využívat a zvelebovat. Líšeňská radnice ráda tyto
aktivity podpoří, musí ale probíhat za jasně definovaných pravidel
a s dopředu vyjasněnou koncepcí, protože pouhé nadšení a sliby
v tomto případě rozhodně nestačí. Závěrem zmíním ještě informaci, že od roku 2019 probíhá na základě naší žádosti řízení o svěření
tohoto pozemku do naší správy, abychom mohli zdejší problematiku zdárně, lidsky, a ku prospěchu všech občanů Líšně řešit efektivně a transparentně na místní úrovni.
Protože ani nám není tento prostor lhostejný a chceme ho řešit ke
spokojenosti většiny líšeňských občanů, připravuje radnice vydání
speciálního výtisku novin, kde se čtenáři dočtou informace o stavu
této lokality od roku 2014 a možných plánech. Prostor dostanou jak
ekologičtí odborníci, dendrologové, zastánci stávajícího komunitního řešení i zahradní architekti. Líšeňští si tak budou moci udělat
obrázek sami a rádi jim dáme možnost si vybrat, jakým způsobem
tento prostor do budoucna řešit.
l Břetislav Štefan, Váš starosta
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Zastavme se v ulicích
Líšeň se svojí bohatou historií vzbuzuje v mnoha svých obyvatelích hrdost a pocit sounáležitosti s předky, díky jejichž působení
získala svůj význam. Naše Líšeň dala domov mnoha osobnostem, historie do ní vepsala řadu milníků a příroda krás. Část
z nich se promítá do názvů našich ulic. A některé svůj název
dostaly jako vyjádření úcty k lidem, kteří chodili Líšní po stejných cestách jako Vy.
Jak ale blednou vzpomínky v myslích líšeňských občanů, tak se
pro současníky stávají jména mnoha líšeňských rodáků pouhým
nápisem na uliční tabulce bez jakékoli spojitosti s tím, co vykonali.
A přitom se za jmény označujícími ulice skrývá mnoho. Každý měsíc se s Vámi na těchto stránkách chceme zastavit v ulicích a seznámit Vás s jejich názvy. Ne jako historici, ale jako Líšňačky hrdé
na svoji obec i na ty, kteří jí v minulosti obývali. Našimi zdroji informací jsou různé knižní, vědecké a univerzitní materiály, webové
stránky a vyprávění pamětníků.
V lednu se podíváme na ulice nesoucí jména po hrdinech 2. světové války, po zahraničních letcích. Jedním z významných rodáků
Líšně byl podplukovník in memoriam Josef Otisk. Narodil se
30. ledna 1911 v Líšni, vojákem chtěl být od dětství, vystudoval vojenskou akademii a s hodností poručíka byl přiřazen k 43. pluku
v Brně. Po obsazení naší vlasti v březnu 1939 nacistickým Německem došlo k likvidaci Ministerstva národní obrany a rozpuštění
armády. V prosinci téhož roku odešel přes Slovensko, Maďarsko,
Jugoslávii, Řecko, Bejrůt a Francii do Anglie. Účastnil se bojů na
frontě a mimo jiné prodělal i výcvik britských speciálních jednotek
Commandos, a to jako jeden z mála československých vojáků.
V listopadu 1943 byl jmenován velitelem šestičlenné paraskupiny
Wolfram, která byla v noci 13. 7. 1944 vysazena na naše území s cílem organizovat partizánské hnutí a sabotáže v Beskydech. Výsadek byl vybaven jen nejdůležitějšími věcmi, zbraně, peníze a vysílačka, o kterou bohužel přišli, což jim znemožňovalo plnění úkolu.
Před útoky protipartizánských německých jednotek se skupina
stáhla do Líšně, celou cestu šli prý pěšky a pouze za tmy. Raněné
je schovávala a starala se o ně jeho nejbližší rodina. Ta však byla ve
velkém nebezpečí, proto se skupina stáhla mimo Brno, kde operovala až do konce války. Celých pět let o něm neměla rodina vůbec
žádné zprávy, pět let neviděl svoji manželku a dítě.

Foto: Petra Švehlová

Během války byl za statečnost vyznamenán mimo jiné i Československým válečným křížem a Řádem britského impéria. Po válce
byl komunisty degradován a pracoval jako pomocný geometr.
Major Otisk není jediným válečným hrdinou naší Líšně, který bojoval v II. světové válce v zahraničí a nosí vyznamenání za statečnost.
Patří mezi ně i piloti a letečtí technici RAF.
l Podplukovník in memoriam Miloš Bodlák, pilot bombardovací perutě, který v noci 1. 1. 1945 zahynul při útoku na německé
ponorky.
l Jaromír, František a Jakub Sapákovi, letečtí mechanici, kteří
i po válce zůstali v Anglii. Jaromír se věnoval zdokonalování motorových systémů a Jakub působil v Jihoafrické republice.
l Major in memoriam Josef Drček pracoval jako stavební dozor
při stavbě pohraničního opevnění ve Slezku, v RAF působil jako
radiotelegrafista a zahynul při výcviku nad mořem.
l Podplukovník in memoriam Ladislav Kocourek, stíhací pilot
zahynul v březnu 1943 při srážce s jiným letounem.
l Podplukovník in memoriam Jindřich Leskauer, radiotelegrafista, který se v lednu 1941 již nevrátil z bombardování německého přístavu.
l Ing. a podplukovník in memoriam Jaroslav Poledník, student
architektury a nejmladší z těch, kteří odešli bojovat na zahraniční frontu, zahynul při orientačním letu v listopadu 1941.
l Silvie Dražanová, Eliška Vondráčková, Spolu v Líšni

Tříkrálová koleda v Líšni zazní! Od 1. do 24. 1. 2021!
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021
chtějí koledníci přinést do vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením.
Nyní už je jisté, že koleda se uskuteční jinak, než jak ji známe. Budeme koledovat ONLINE, ale i naživo, pokud nám to aktuální epidemiologická situace umožní. Věříme, že v Líšni vyrazí koledníci do
ulic, za dodržení přísných hygienických opatření, s rouškami a rozestupy, ale tradičně s dobrou náladou a poselstvím o lidské solidaritě a soudržnosti, které je dnes potřeba více než kdy jindy.
Aktuálně proto hledáme malé i velké koledníky, kteří by byli ochotni do sbírky se jakýmkoliv způsobem zapojit. Rozhodně vás však
nechceme připravit o zážitek z koledování. A nyní už víme, že o něj
nepřijdete.
Pokud tři králové nezazvoní přímo u vás, otevřete jim ONLINE dveře a zažijte stejně krásný pocit, jako když na vašem prahu zpívá
parta zmrzlých koledníčků jen pro vás. Obdarujte je a přijměte požehnání. Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na setkání, ať už skutečné, či virtuální.
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Bližší informace rádi poskytneme na emailové adrese ludmila.
pospisilova@centrum.cz nebo na tel. čísle +420 733 676 798. Aktuálně také na webu www.trikralovasbirka.cz.
S přáním požehnaných svátků vánočních a pevného zdraví
l Ludmila Pospíšilová, foto Vojta Pospíšil
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ
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Stalo se
V Salesku bruslíme

V pátek 11. prosince 2020 jsme v 15.30 zahájili veřejné bruslení. Otevření kluziště s ohledem na omezení spojené s pandemií coronaviru nebylo nijak slavnostní. Původně jsme chtěli otevřít již 4. prosince, ale nastaly problémy. Nejdříve to byly časové možnosti firmy
montující kluziště, potom nejistota, zda budeme moci otevřít a za
jakých podmínek vlivem vládních opatření. Když jsme pak 4. prosince spustili mrazení, nastaly technické potíže mrazící jednotky.
První termín otevření se tak musel posunout. Nakonec se nám
podařilo technickou závadu odstranit a kluziště připravit. S ohledem na nejistoty dnešní doby je třeba otevírací dobu sledovat
na informačních místech (facebook Salesko kluziště, www.
salesko.cz/kluziste, informační LED panel u vstupu na kluziště).
V prosinci jsme dle nařízení vlády měli kapacitu kluziště na jeden
blok bruslení omezený na max. 50 lidí. Z tohoto důvodu jsme upravili bloky na hodinu a přidali další bloky, aby si zabruslilo více lidí.
Základní otevírací dobu pro veřejnost jsme stanovili pro pondělí
až pátek (15.30–16.30, 17.00–18.00, 18.30–19.30) a pro sobotu a neděli (12.30–13.30, 14.00–15.00, 15.30–16.30, 17.00–18.00, 18.30–19.30).
Dopolední bloky ve všední dny máme vyhrazené pro školy. Rozšířili jsme také možnost pronájmů.
Na kluzišti nabízíme zapůjčení bruslí. Při zakoupení vstupenky na
bruslení můžete získat slevu 50 % na punč do Zmrzlinové kavárny
(Kotlanova 1b). Sleva 50 % platí až do konce bruslící sezony. Veřejné

bruslení v Salesku bychom rádi udrželi od prosince do února, ale
vše může ovlivnit změna počasí, fungující technika nebo nařízení
vlády. Moc děkuji všem za trpělivost i vzájemnou ohleduplnost.
Těšíme se na vás!
l Mgr. Petr Matula SDB, ředitel Saleska

Chystáme pro vás
28. 1. – Bruslíme za vysvědčení

Přines ukázat vysvědčení a bruslíš zadarmo. Nevztahuje se na půjčení bruslí. Platí pro všechny děti v bruslících časech ve čtvrtek
28. ledna.

Saleskové tábory 2021

8. ledna 2021 od 16.30 začne přihlašování na naše příměstské
a pobytové tábory na www.salesko.cz. Kompletní nabídku táborů
se sportovním, výtvarným, hudebním či zážitkovým programem
a další informace najdete na webu Saleska.

ZŠ NovolíšeňskÁ
Aktivity matematického kroužku
na ZŠ Novolíšeňská

Během distanční výuky se žáci naší školy navštěvující M-kroužek
aktivně zúčastnili několika online matematických soutěží – logické
olympiády, soutěže MASO a soutěže BRLOH.
V rámci školního kola logické olympiády žáci řešili zajímavé matematické úlohy. Zastoupení jsme měli rovnou ve třech kategoriích.
V kategorii A2 pro žáky 2. ročníku zvítězila Anička Kubánková, která zároveň obsadila dělené 1.–58. místo v jihomoravském kraji.
V kategorii A pro žáky 3.–5. ročníku získal první místo v rámci školy
Oliver Starycha, druhé místo obsadil Jáchym Nečas a na třetím
místě se umístil Daniel Beránek. V kategorii B, pro 2. stupeň základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, se na děleném třetím místě umístila Michaela Beránková a Matěj Skácel,
na druhém místě Lukáš Ulbrich. Na prvním místě se umístil Tomáš
Jelínek z 8. A, který se probojoval mezi 60 postupujících řešitelů do
krajského semifinále.
V matematické soutěži MASO letos soutěžící museli předvést určité logické a strategické myšlení nejen při řešení zadaných úloh, ale
i pro splnění doprovodné hry. Z naší školy se do soutěže zapojily tři
týmy, které si v konkurenci ostatních základních škol a gymnázií
z celé republiky vedly velmi dobře. Podle množství získané „ropy“
se tým Clever minds ve složení Tomáš Jelínek, Matěj Skácel a Lukáš
Ulbrich umístil na 61. místě. Velmi pěkných výsledků dosáhl i tým
NAN, jehož součástí byla Natália Wilksová, Anna Soušová a Nikola Minaříková, a tým AHA, ve kterém byli Adéla Mertová, Hynek
Mackerle a Anika Alexová.
Tři listopadové týdny se čtyři týmy našich žáků potýkaly s celkem
30 úkoly základní části Brněnské logické hry – BRLOH určené pro
LEDEN 2021

žáky základních škol a víceletých gymnázií. Vyřešení alespoň 15
nesnadných úkolů bylo podmínkou postupu do minifinále. Postoupit se podařilo dokonce všem našim týmům: BigBrains (Natálie Nováková, Lukáš Pokreis, Martin Němec, Jan Říha), Supermat
(Anika Alexová, Dominik Jedlička, Anna Soušová, Natália Wilksová), Clever minds (Tomáš Jelínek, Matěj Skácel, Matěj Reška, Lukáš
Ulbrich) a PAS (Adéla Mertová, Tomáš Ondrášek, Sofie Kleisová).
Minifinále proběhlo dne 1. prosince a stejně jako v základní části se
úkoly řešily online. Úsilí našich soutěžících se vyplatilo. V kategorii
Základní školy obsadil Supermat 19. místo, Cleverminds 22. místo
a PAS 51. místo ze 70 základních škol, které soutěžily v Minifinále.
Vynikajícího výsledku dosáhl tým BigBrains, tvořený žáky tříd 9. C
a 9. D. Přes minifinále se probojoval mezi 14 nejlepších z celé České
republiky do Velkého finále, kde v kategorii základní školy obsadil
skvělé 5. místo. Děkujeme všem za výbornou reprezentaci školy!
M-kroužek je realizován organizací JCMM, z. s. p. o. (podpora nadaných studentů a lidských zdrojů pro vědu) v rámci krajského
akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji, projekt Implementace KAP JMK II.
Více na https://www.jcmm.cz/projekt/matematicka-gramotnost.
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ZŠ NovolíšeňskÁ

ZŠ horníkova

Dopisy seniorům

Trojúhelníky 5. B

V hlavě jedné z maminek se zrodil nápad, že bychom mohli udělat
radost seniorům napsáním dopisů do domova důchodců. Nám se
tento nápad moc líbil a rádi jsme se ho zhostili. Zapojily se téměř
všechny třídy na 1. stupni. Děti nepsaly jen dopisy, tvořily přání,
dárečky, malovaly obrázky. Všechny výtvory jsme vložili do jedné
krabice a maminka, která s nápadem přišla a vše zařídila v domově
důchodců na Vinohradech, krabici v domově předala. Tato radost
nás nesmírně zahřála u srdce a doufáme, že zahřála i všechny seniory, ke kterým doputovala.
l Barbora Krátká, ZŠ Novolíšeňská

Podzim v 2. D na ZŠ Novolíšeňská

Aby žáci 5. B nemuseli v rámci offline práce do matematiky pořád
jen počítat, dostali úkol, který měli splnit na čerstvém vzduchu.
Stačilo jen zajít ven, ať už před dům, na zahradu nebo do přírody,
vytvořit z čehokoliv trojúhelník a změřit jeho rozměry. Výmluvy
jako „ale my nemáme doma metr“ nebyly potřeba – děti mohly
trojúhelník změřit v jakýchkoliv jednotkách, takže někteří měřili
i ve stopách. Bylo to snad poprvé, kdy nevadilo, že nemají ostrouhanou tužku a mají tupé kružítko a okousané pravítko, protože
tyto pomůcky konečně k sestrojení trojúhelníku nepotřebovali.
Stačilo vzít křídu, nasbírat listy, kamínky nebo zašpinit si boty hlínou nebo pískem, a už se mohlo tvořit. Co příště? Že by pyramidy?
l Mgr. Lenka Svobodová

ZŠ hOLZova

Od počítačů do lesa

Celý podzim v 2.D se nesl v duchu pozorování změn v přírodě. Povídali jsme si, co se děje na podzim na zahradě, na poli, v lese. Učili jsme se rozdělovat zeleninu, poznávat ovocné stromy, luštěniny,
obiloviny, hledali jsme rozdíly mezi zvířaty. I přes karanténu jsme
si zvládli osvojit spoustu nových věcí a vše, co jsme se dozvěděli
a naučili, jsme přetvořili do knihy „lapbook“ s názvem Podzim. Byla to dřina, ale tato pomůcka, kterou si děti samy vytvořily, pro ně
byla odměnou.
l Barbora Krátká, ZŠ Novolíšeňská

Výzvy a dobré skutky

Přestože se v polovině října opět zavřely dveře škol, neznamenalo to konec všech aktivit na ZŠ Holzova.
Zpočátku bylo nutné soustředit se zejména na nastavení pravidel
distanční výuky a zvyknout si na učení na dálku s platformou
Microsoft Teams. Po krátké době ale jak žáci, tak učitelé cítili potřebu věnovat se společně i jiným činnostem. Velký dík patří členům
Žákovské rady, kteří se každý týden scházeli (a doposud scházejí)
na online schůzkách a stali se cennými prostředníky mezi žáky,
učiteli a vedením školy. Nejenže poskytovali všem důležitou zpětnou vazbu, ale stali se iniciátory řady aktivit.
Pro listopadové dny Žákovská rada vyhlašovala
různé výzvy, mezi něž zařadila například pomoc
či překvapení pro rodiče,
věnování času prarodičům, chvíle protahovacího cvičení nebo tancování při poslechu oblíbené písničky. Aby děti na
chvíli opustily počítače
a vyrazily ven, uspořádala Žákovská rada fotografickou soutěž s názvem Obrázky všedního
dne. Milovníci fotografování posílali do soutěže svá díla, v nichž
zachytili například neopakovatelné okamžiky strávené na procházkách v přírodě či chvíle se svými mazlíčky. Vítězové čtyř kategorií byli oceněni věcnými cenami a všechny soutěžní snímky budou vystaveny v prostorách školy.

Počasí je velmi proměnlivé. Většinou jsou mlhy a zataženo, ale občas vysvitne sluníčko a ukáže nám úžasnou paletu barev listí na
stromech i toho už spadaného na zem. Je škoda nevyužít tyto dny
k vycházkám do přírody. A aby ta vycházka měla nějaký cíl a směr,
nachystali učitelé z 1. stupně naší školy dětem z prvních až čtvrtých
tříd výukovou stezku. Nad Mariánským údolím vyznačili sedmikilometrovou trasu s deseti stanovišti, na kterých děti plnily úlohy
z matematiky, českého jazyka a prvouky. Své odpovědi zasílaly
třídním učitelkám a ty jim za to vystavily diplomy. Podle pozitivních e-mailů od rodičů se tento projekt i přes bláto na trati moc
líbil.
l Mgr. Alena Benešová

Pohádková a filmová středa

Jako v pohádce nebo ve filmu si museli připadat všichni, kdo navštívili naši školu ve středu 2. 12. 2020. Potkávali totiž množství princezen a princů, rytířů, kouzelníků, pirátů, kostlivců, kovbojů a dalších postaviček, na které hned tak člověk nenarazí. Byla totiž další
veselá středa, kterou vyhlásil žákovský parlament, tentokrát pohádková a filmová. I když jsme se tentokrát nemohli společně potkat o velké přestávce před ředitelnou, svoje kostýmy si všichni
báječně užili. Včetně učitelů.
l Mgr. Květoslava Hasoňová

Jelikož prosinec je dobou konání dobrých skutků, rozhodli jsme se
zapojit se do projektu Ježíškova vnoučata. Díky výtěžku ze školních jarmarků a prodeji školních novin jsme splnili přání Domovu
pro seniory „Skalka“ v Chebu, p. o. a zakoupili jsme dvoje žebřiny,
na nichž už obyvatelé domova začali cvičit.
Věříme, že se přání budou v roce 2021 plnit nám všem a nastávající dny budou přinášet pouze příjemné zprávy.
l Mgr. Irena Dvořáková Pisková
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Mikuláš opět naděloval v našich MŠ i na prvním stupni ZŠ.
Do nového roku 2021 ve zdraví a s úsměvem,
přeje ZŠ a MŠ Horníkova :o)
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ
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Divadlo Líšeň zahájilo
Program Klubu seniorů
mezinárodní festival
Brno-Líšeň
Prague Fringe Reimagined na I. čtvrtletí 2021
Obvykle se na Prague Fringe Festival sjedou do Prahy soubory
z celého světa. Letošní „covidový“ ročník se konal obráceně –
do celého světa se streamovala z Prahy tuzemská představení.
Ještě nedávno jsme netušili, že divadlo může fungovat i jinak, než
jak jsme zvyklí – pro konkrétní publikum, na určitém místě, v nějakém čase. Nyní místo pro diváky hrajeme do objektivů kamer, za
kterými nás skrz monitory počítačů sleduje technický štáb. Takto
jsme si naši činnost nikdy nepředstavovali, stejně jako jsme si nemysleli, že naše představení a workshopy s anglickými titulky budou sledovat na Prague Fringe najednou lidé z celého světa. Díky
jejich nadšeným reakcím a povzbudivým pozdravům nám nepřipadala naše práce marná a měli jsme radost, že alespoň takto se
lze vzájemně posilovat v těžké době.
Festival, který nabídl během týdne desítku českých produkcí, jsme zahájili
loutkovou stínohrou
Sávitrí a besedou
o stínovém divadle.
Po druhém představení Spoutaný trávou jsme si vyzkoušeli on-line workshop stínového divadla. Naše představení byla streamována na
facebookové stránky Českého centra v Kyjevě, Vídni, Varšavě a na
české ambasádě v Novém Dillí. Velmi nás potěšil vřelý pozdrav
Milana Hovorky, českého velvyslance v Indii, který ještě během
představení začal plánovat, jak představit naši stínohru, vyprávějící dávný příběh z Mahábháraty, indickému publiku. Program festivalu sdílejí spřátelené Fringe festivaly, kterých je po světě 250,
představení živě přenášejí také Česká centra. Díky tomu festivalová představení viděli diváci z padesáti zemí světa, včetně Austrálie,
Velké Británie, USA, Indie, Izraele, Filipín, Finska, Švédska, Brazílie
a dalších.
l Divadlo Líšeň

Leden 2021:
12. 1. ÚMČ Jírova – volná zábava
19. 1. Dělňák – taneční zábava
26. 1. ÚMČ Jírova – volná zábava
Únor 2021:
2. 2. Dělňák – taneční zábava
9. 2. ÚMČ Jírova – volná zábava
16. 2. Dělňák – taneční zábava
23. 2. ÚMČ Jírova – členská schůze, volná zábava
Březen 2021
2. 3. Dělňák – jubilanti za r. 2020, taneční zábava
9. 3. ÚMČ Jírova – volná zábava
16. 3. Dělňák – taneční zábava
23. 3. ÚMČ Jírova – volná zábava
30. 3. Dělňák – taneční zábava
Klub seniorů Brno-Líšeň organizuje každou středu vycházky ve 13
hod. z Nám. Karla IV.
Zdravotní cvičení pro seniory každý čtvrtek od 10.00 do 11.00 hod.
na Kotlance.
Plavání pro členy KS je každý pátek od 17.00 do 18.30 (dvě skupiny)
na ZŠ Holzova.
Zájemci o členství v Klubu seniorů se mohou přihlásit vždy v úterý
od 14 hod v sále ÚMČ Jírova 2. Informace o divadelních představeních a zájezdech rovněž každé úterý na Jírově. Bude pokračovat
spolupráce KS s Lesní mateřskou školkou.
Všechny srdečně zveme.
Poznámka: Akce uvedené v programu se budou konat pouze v případě, že to umožní aktuální vládní nařízení, vydávané v souvislosti
s pandemií koronaviru.
l Klub seniorů Brno-Líšeň, z. s.

n ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
n REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRŮ NA KLÍČ.
Práce obkladačské, zednické, sádrokarton, instalatérské, malířské.
Spolehlivost, kvalita. Tel. 777 141 165, 773 518 654.
n Koupím menší 1+kk nebo 2+kk v Brně. Hotovost. Tel.: 606 023 600.
n Koupíme byt 3+1 v Líšni. T: 601 321 660.
n KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru. www.vrbakuchyne.cz. Vrba 603 438 707.
n Koupíme zahradu s chatou do 50 km od Brna. Tel.: 702 087 313.
n 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.
n MUŽE I ŽENY S OZP NA RECEPCE A VRÁTNICE V BRNĚ.
Tel. 602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz.
n VYMĚNÍM OB 4+1 s balkónem v klidné části Líšně za 3+1 v Líšni.
Tel. 704 074 645.
n Úklidová firma nabízí práci ve Slatině. Manuální práce, pracovní
doba 6.00–12.00. Pracovní smlouva, mzda 13.000 Kč. Tel. 603 113 980.
n 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.
LEDEN 2021
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INZERCE

RYCHLÁ A KVALITNÍ

REKONSTRUKCE
JAKO ZE SNU

Rekonstrukce
a realizace interiérů
bytů a domů

Návrhy
interiérových
designérů

Výroba
nábytku
na míru

Bubeníčkova 38, 615 00 Brno

klvana-interier.cz

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU

P r o d e j n á p o j ù „U p a v o u k a“

V nabídce ochranné roušky, respirátory
a desinfekce. Po domluvì možnost
dovozu inkontinenèních pomùcek.

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.

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

Paralen Grip 24 tbl – 129 Kè, Coldrex Max Grip – 159 Kè,
Muconasal Plus – 95 Kè.
Vše nejlepší a hodnì zdraví v roce 2021 pøeje kolektiv lékárny.

kopÍrovÁnÍ • tisk
grafickÉ prÁce
letáky
vizitky
brožury
časopisy

Tiskárna SETTRONIC
Bubeníèkova 30
tel. 548 538 528, 603 588 964
info@settronic.cz
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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.
Inzerci do Líšeňských novin přijímá:

Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Brno
tel.: 548 538 528, 603 588 964
e-mail: info@settronic.cz
PLOŠNÁ INZERCE: 42 Kč/cm2 + 21 % DPH
(šířka 8,80 cm nebo 18,00 cm, výška dle potřeby do 26,20 cm)
ŘÁDKOVÁ INZERCE: 110 Kč/řádek + 21 % DPH
(cca 60 znaků/1 řádek vč. mezer)
SLEVY: 2× uveřejnění –5 %, 3× uveřejnění –10 %,
4× a více uveřejnění –15 %.
Graﬁcké zpracování inzerce si může dodat sám inzerent (nejlépe ve formátu tiskového PDF) nebo můžeme vaši inzerci zpracovat dle vašich podkladů v tiskárně bez navýšení ceny
inzerce.
Uzávěrka příjmu inzerce je do 15. dne v měsíci. Platba za inzerci
v hotovosti nebo bankovním převodem do data uzávěrky. Redakce si vyhrazuje právo inzerci odmítnout.
Celkový objem inzerce v Líšeňských novinách je pevně stanoven. Po jeho naplnění již není možné další inzerci do daného čísla přijímat. Doporučujeme proto objednat inzerci co
nejdříve.
Líšeňské noviny jsou distribuovány do všech schránek v MČ
Brno-Líšeň v prvních třech pracovních dnech v měsíci, náklad
12.000 ks.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ

HISTORICKÉ LÍŠEŇSKÉ NOVINY / SPORT

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

lednovÝ skok do starÝch dob
Pevně věřím, milí čtenáři, že Vánoce a vůbec celý adventní čas jste
navzdory různým covidovým opatřením mohli prožít slavnostně
a v požehnaném pokoji. V tomto čísle si ve starých básničkách ještě lehce připomeneme atmosféru právě uplynulých svátků a ve
špetce satiry předáme vládu zimě.
Příjemné čtení a nohy v teple přeje
l Petra Švehlová

za karlem kašparem
V prvním prosincovém týdnu minulého roku zavlála nad líšeňskou sokolovnou, stánkem snad nejstarší veřejné organizace
v Líšni, černá vlajka. Sokolové a s nimi i veřejnost se loučila
s Karlem Kašparem, osobností líšeňského sportovního i společenského života, který nás opustil ve věku 72 let.
Karel Kašpar přišel na sokolovnu v jinošském věku. Učaroval mu
nejmenší míček s korkovou pálkou, zelené stoly se síťkou, malý sál
sokolovny i vzory starších již tehdy ligových hráčů. V tomto prostředí prožil mnoho radostných chvil spojených s vítězstvími, naučil se však uznávat i výkon lepšího soupeře. Houževnatostí a nasazením v tréninku se vypracoval ve výborného stolního tenistu
a byl dlouholetou oporou celé řady oddílových družstev v městských, krajských i vyšších soutěžích. Věděl však, že sokolská jednota není jen sport sám o sobě, že potřebuje i péči o věci společné
směřující do veřejného života. Byl výborným trenérem mládeže
a jeho svěřenci přesáhli jednotu do úrovně brněnské i republikové.
Stal se vedoucím oddílu stolního tenisu, který se výkonností i péčí
o mládež zařadil k nejlepším v Líšni i v Brně a získal i postavení
a respekt v úrovní celostátní. Karel se stal členem výboru jednoty
a po společenských turbulencích počátkem devadesátých let převzal v r. 1997 vedení líšeňského Sokola a vedl ho po 23 let. Vedle
LEDEN 2021

významných jmen historických činovníků Holze, Vaněčka, Juránka,
Papeže, Širokého a dalších se zapsal
nejen největší délkou svého starostenského mandátu, ale i dobrou
a neokázalou prací pro společnou
věc, do historie jednoty a celé líšeňské obce. Prací, kterou podržel
i v dobách, které tragickými ztrátami v rodině, ztrátami jeho nejbližších, byly jistě nesmírně náročné.
Během jeho vedení se sokolovna stala moderním tělovýchovným
stánkem nejen rozsahem a vybavením sálů, ale rekonstrukcí a vybavením venkovního hřiště, které dnes představuje líšeňskou
chloubu. I při zdravotních potížích v posledních několika letech
přicházel na sokolovnu a svou přítomností, zkušenou radou nebo
jen pouhou glosou pomáhal výboru jednoty v práci. Všechno to, co
Karel Kašpar pomáhal se skromností sobě vlastní budovat, zůstává ve své věcné podobě na sokolovně pro generace následující.
To je odkaz, který vědomě či nevědomě mladší sokolové ponesou
a budou předávat všem příštím.
l Rostislav Brzobohatý
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SPORT

Líšeň přezimuje stříbrná
Po podzimní části druhé nejvyšší fotbalové soutěže přezimuje
celek SK Líšeň na stříbrné příčce tabulky. Postavení svěřenců
trenéra Valachoviče je neočekávaně dobré. Před sezonou došlo totiž v mužstvu k dalším odchodům nejlepších hráčů a tak
v Líšni panovaly obavy před druhým soutěžním rokem, jenž je
považován za mnohem obtížnější než premiérový ročník.
Líšeň však prošla podzimní částí pouze s jedinou porážkou od nápadníka postupu Viktorie Žižkov. V ostatních utkáních líšeňský
tým obstál. Ne vždy byl však trenér spokojený. Šlo třeba o domácí
ztráty po remíze v utkání s Varnsdorfem, či Prostějovem. Výhry se
daly získat i u soupeřů v Jihlavě, Ústí nad Labem, nebo na Julisce
s Duklou Praha, kde se jen remizovalo. V Praze dokonce ztratila
Líšeň výhru až v páté minutě nastavení. Nicméně i přes některé
výkyvy lze považovat výsledky i postavení v tabulce za výrazný
úspěch. Líšeň velmi dobře reprezentuje město Brno i městskou
část. Trenér spíše spoléhá na zajištěný fotbal v rozestavení 4 – 1 – 4
– 1, ale dokáže přeformátovat sestavu na útočnější složení se třemi
obránci a dvěma útočníky. Proto mužstvo SK Líšeň nastřílelo soupeřům na podzim nejvíce branek. Na hřišti se ukázal být nový
brankář Veselý jako posila, když vychytal čtyři zápasy s čistým kontem. Zkušenosti přinesli do mužstva ligou protřelí Pašek a Lutonský. Výraznou postavou letošního týmu se stal středopolař Málek,
který kromě profesionální smlouvy má i své zaměstnání řidiče,
rozvážejícího zeleninu. Málek je se sedmi góly nejen nejlepším
kanonýrem mužstva, ale vede i tabulku střelců druholigového
fotbalu.
Vedení klubu děkuje za vzornou reprezentaci nejen svým hráčům
a členům realizačního týmu, ale i těm, kteří se snaží pomoci líšeňskému fotbalu materiálně. K těm patří především magistrát města
Brna, vedení městské části Líšeň, či řada dalších sponzorů. I ti se

podepisují na tom, že se o Líšni hovoří, či píše
v dobrém v celostátních hromadných sdělovacích prostředcích.
Hráčské statistiky
Zápasy: 12 – Silný, Jeřábek, Matocha, Szotkowski,
Kučera, Málek, Ševčík, Machálek, 11 – Pašek, Krška, Veselý, 10 – Minařík, Bednář, Rolinek, Lutonský, 6 – Demeter, 2 – Tkadlec, 1 – Vítek,
Chládek, Šenk.
Minuty: 1080 – Jeřábek, Kučera, Ševčík, 1047 – Málek, 990 – Veselý,
974 – Pašek, 923 – Silný, 872 – Matocha, 835 – Lutonský, 746 – Krška, 601 – Bednář, Szotkowski, 439 – Machálek, 188 – Rolinek, 180 –
Tkadlec, 98 – Demeter, 90 – Vítek, 45 – Minařík, 2 – Chládek, Šenk.
Branky: 7 – Málek, 3 – Szotkowski, 2 – Silný, Matocha, Rolinek,
1 – Krška, Jeřábek, Ševčík, vlastní, Kučera.
ČK: 0.
ŽK: 3 – Silný, Jeřábek, 2 – Matocha, Málek, Ševčík, Machálek, 1 – Pašek, Rolinek, Szotkowski, Krška, Kučera, Bednář.
Čisté konto: 4 – Veselý.
Neprůstřelnost: 189 a 171 – Veselý, 47 – Vítek.
l Miloslav Vlašic
Kúkol končí
Trenér líšeňských žen Pavel Kúkol ml. měl po deset let v pronájmu restauraci v areálu SK Líšeň. Nyní se rozhodl o ukončení nájmu. Nově bude objekt spravovat společnost, která
dala restauraci název Bistro Za Bránou. Ve stávajících prostorách restaurace nyní probíhají úpravy. Po jejich ukončení
v březnu, bude zahájen provoz, o němž bude SK Líšeň veřejnost informovat.
l Karel Hladiš

Dvacetiletý líšeňský odchovanec Martin Rolinek (v bílém) patří k nejmladším hráčům druholigového kádru. Na podzim přispěl k úspěchu mužstva dvěma brankami. Foto: Martina Šperková
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