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Líšeňské noviny
Fa rář Š i ku la :
Lí še ň s poju j í dob ří l idé

Po patnácti letech letos opustil líšeňskou farnost farář František Vavruša, který nově pečuje o věřící v brněnské Lesné. V Líšni jej nahradil P. Petr Šikula, který dříve působil na brněnském
Petrově, v Kloboukách u Brna, ale třeba také jako rektor Papežské koleje Nepomucenum v Římě.

aktivní ještě Církev českobratrská evangelická a Církev bratrská.
A dařilo se nám skvěle spolupracovat. V Líšni je krásná farnost od
nejmenších po nejstarší, je zde mnoho aktivit, i když jsou teď během pandemie utlumeny. O to víc se těším na to, co se pak objeví
na jaře a v létě.

Nástup na pro něj asi nemohl být více hektický, nejprve začátkem
záři ovládly Líšeň hody, následně musel řešit omezení kvůli pandemii Covid-19. Opatření ale chápe a připravuje se už i na dobu adventu. „To, že nemůžeme normálně do kostela, ještě neznamená,
že nemůžeme žít jako křesťané,“ říká v rozhovoru pro Líšeňské noviny P. Šikula.

Našel jste si už v Líšni nějaká oblíbená místa?
Vzhledem k tomu, že jsme rodáci s P. Metodějem Hoškem, obnovitelem Kostelíčku, tak už z principu se mi musí líbit právě tam.

V Líšni působíte zhruba čtvrt roku, jak ji zatím vnímáte?
Jak zdejší obyvatele, tak třeba i to, jak je členěná na starou a novou
zástavbu. Zatím to pro mne je Líšeň, kterou opatrně objevuji.
V Brně jsem dříve působil deset let, ale kromě několika málo návštěv Mariánského údolí jsem tuto část moc neznal. Stará zástavba
a nové sídliště jsou rozdílné na první pohled, ale spojují je dobří lidé.
Jak silná je v Líšni křesťanská komunita ve srovnání s vašimi
předchozími působišti? Dá se to vůbec nějak porovnávat?
Srovnávání asi není úplně namístě, protože každé místo je specifické a má své kouzlo. Třeba v Kloboukách bylo velmi silné ekumenické povědomí, protože tam kromě Římskokatolické církve byly

Těsně po vašem nástupu jste se stal součástí jedné z nejoblíbenějších místních tradic, líšeňských hodů. Líbily se vám?
Můžete je srovnat třeba s hodovými slavnostmi v Kloboukách
u Brna, kde jste působil dříve?
Každé místo má své hodové tradice, zažil jsem hody ve svém rodišti, pak v Kloboukách u Brna, v Krumvíři, ve Velkých Hostěrádkách.
Srovnávat se úplně nedají, protože jsou svébytným výrazem radosti a děkování.
Připravoval jste se nějak na příchod do Líšně? Probíral jste třeba s vaším předchůdcem Františkem Vavrušou místní zvyky
a tradice?
Součástí předávání farnosti jsou i informace o tradicích a zvyklostech, takže nějaké povědomí už mám. A do dalšího mne ještě
(pokračování na str. 2)
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uvádí pastorační asistentka paní Hana Válková. Tak si postupně
skládám mozaiku.
Pan farář Vavruša nastoupil do nového kostela v brněnské Lesné. Jak se vám tato moderní stavba líbí?
Na Lesné jsem už několikrát byl a musím říct, že stavba se mi líbí
víc v reálu než na obrázku. Já jsem vyrůstal v pozdně gotickém
chrámu, takže kruhová stavba není zrovna můj šálek kávy, ale chápu, že do tradice velkomoravských rotund docela zapadá.
Nastoupil jste ve velmi složité době postiženou pandemií Covid-19. Co vše tato situace komplikuje například při bohoslužbách?
Po několik týdnů trvání přísných opatření byly bohoslužby slouženy bez účasti lidu, ale kostel byl otevřený vždy hodinu přede mší
svatou k soukromé modlitbě. A lidé opravdu přicházeli, samozřejmě s patřičnými rozestupy a dalšími opatřeními. Více se teď také
přesunulo na internet: na neděle jsme natáčeli video s biblickým
textem a zamyšlením, budujeme databázi kontaktů na farníky
a jsme ve spojení alespoň prostřednictvím e-mailu. To, že nemůžeme normálně do kostela, ještě neznamená, že nemůžeme žít jako
křesťané. Třeba se během toho naučíme více porozumět Bibli
a jejímu poselství.
Máte už nějaké informace, jak budou probíhat křesťanské Vánoce? Připravujete se třeba i na scénáře bez obvyklých bohoslužeb?
Zatím moc velké plány nemáme, ale dá se předpokládat, že omezení budou i přes Vánoce, tak se zřejmě budeme muset obejít bez
tradičního živého betléma, sborových zpěvů nebo oblíbených adventních rorátů. Bohoslužby budou, možná ne tak otevřené veřejNÁZORY
Z RADNICE
nosti,
ale mohu
obyvatele Líšně ujistit, že se i tak za farnost a její
obyvatele každou neděli modlíme.

MĚNÍME LÍŠEŇ –
KLÍČEM JE DIALOG,
ANEB HLEDÁME JMÉNO

Jak vlastně vy osobně vnímáte Vánoce? Jsou to pořád ještě
křesťanské svátky a oslavy Narození Páně nebo už kolem sebe
vidíte více komerce a zbytečného stresu?
Je takovou adventní tradicí, že se bouříme proti komercializaci
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srovnat Vánoce v Itálii a v Česku, a byť si říkáme, že jsme ateistický
stát, podle energie vložené do příprav oslavy Ježíšova narození se
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elegantními pod-zemními kontejnery, jež jsme na základě

Kdo je P. ThLic. Petr Šikula
Petr Šikula vystudoval teologii na Papežské lateránské univerzitě v Římě. Působil ve farnosti u katedrály sv. Petra a Pavla v Brně, a to postupně jako pastorační asistent, jáhen, vikář, administrátor farnosti i farář. Na Petrově také přijal
jáhenské i kněžské svěcení. Na návrh České biskupské konference byl jmenován rektorem Papežské koleje Nepomucenum, kde působil pět let. Před příchodem do Líšně pak
působil jako farář v Kloboukách u Brna.
večeři, ale Vánoce jim začínají půlnoční mší, pak se vyspí a Boží
hod slaví dlouhým obědem až do večera. Dárky většinou dostávají jen děti a rozbalují se 25. prosince ráno. Oslava Vánoc je protažená až do 6. ledna, kdy obchází hodná čarodějnice La Befana a hodné děti ještě jednou obdaruje. U nás jsou pro mnohé Vánoce
soustředěné do jednoho večera a 25. prosince mnozí říkají, že je už
„po Vánocích“. A tak je to možná více stresující.
Vánoce jsou také o setkávání s rodinou. Nemáte strach, že přísná nařízení mohou tyto styky omezit? Nebyla by to škoda?
Jaké to bude, to ještě uvidíme, ale setkání s rodinou přece nemusí
být jen o Vánocích. Navštívíme se, až to půjde a nebudeme nikoho
ohrožovat.
Co máte v plánu pro příští rok v rámci líšeňské farnosti?
Mohu už teď prozradit, že by od Nového roku měla být zřízena
nová farnost na sídlišti. A pak by mělo úsilí směřovat k budování
nového kostela s komunitním centrem blízko Saleska.
Prosincové Líšeňské noviny vycházejí v prvním adventním týLÍŠEŇSKÉ
NOVINY
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V minulém čísle Líšeňských novin byl uveřejněn příspěvek paeaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto
na Dalibora Levíčka, zastupitele za Sousedy z Líšně, který vybízel vás Líšňačky a Líšňáky, abyste chodili na zasedání zastupitelstva se svými nápady, diskutovali o nich a nenechali se
odbýt.
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hodin denně a reagují na podněty, připomínky i kritiku přicházejínaplňovat. Zde je pár příkladů.
cí všemi komunikačními kanály. Starosta i uvolnění funkcionáři
přijímají své občany osobně denně, denně vyřizují jejich záležiÚspěšně dopadla rekonstrukce svítidel a podlah obou
tělocvičen ve škole Holzova. Určitě ji kromě žáků oceňují
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i sportovní kluby, které tělocvičny využívají v odpoledních

hodinách. Rekonstrukce ZŠ Horníkova, kterou zajišťuje MMB,

radnice 11. 11. 2019 v 17 hod.
tosti telefonem, e-mailem i dalšími prostředky.
 Břetislav Štefan – starosta
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l Břetislav Štefan, starosta
Co chystám do budoucna? V současné době intenzivně
jednám s investičním odborem MMB o změně investiční
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akce s názvem Modernizace MŠ Michalova na akci Přístavba

a modernizace MŠ Michalova. Nestaráme se ale pouze
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Rokle a Jedlý park aneb veřejný zájem
Centrální park Rokle, zbudovaný jako projekt Statutárního
města Brna – městské části Líšeň, se nachází v centru bytové
zástavby na území, které mnoho let bylo značně zanedbanou
částí Líšně, pokrytou hustou změtí náletových dřevin se spoustou odpadků a útočiště bezdomovců. Předchozí vedení samosprávy umožnilo zhruba před 15 lety navézt do rokle značné
množství stavební zeminy a sutě vzniklých při realizaci nedalekých velkých developerských projektů. Toto nevzhledné
a neutěšené území je postupně již téměř šest let na základě
architektonických projektů rekultivováno a revitalizováno.
V minulém čísle Líšeňských novin napsala občanka Líšně, paní Soňa Stará, že výsledná podoba Rokle je uniformní park s úhledně
upravenou trávou. Názor na současnou podobu parku je přirozeně
absolutně subjektivní. Pro mnohé z nás občanů Líšně je naopak
park Rokle konečně místem odpočinku, relaxace a příjemným
místem setkávání. Je rájem pro naše nejmenší, neboť se zde nachází volnočasové hřiště a spousta atrakcí pro nejmenší i odrostlejší děti. Náletová buš zmizela a v území jsou a budou postupně
vysazovány kultivované nové stromy, které místo zpříjemní o přirozený stín a další zpevnění povrchu, jehož údajnou absenci paní
Stará postrádá, bezesporu zajistí. V letošním roce byly vysázeno
přes 250 stromů zakoupených díky panem starostou vyjednanému
finančnímu daru společnosti Smart comp a.s., ve výši 500.000 Kč.
Přibyly tak ke stovkám stromů vysázených v rámci kultivování
Rokle. Další stromy, keře a zeleň bude do Rokle umisťována dále
postupně dle harmonogramu dalších etap projektu.
V článku se dále uvádí nepodložené a nepravdivé informace, že se
v půdě objevují praskliny a hrozí sesuv. V území sice chybí vlastní
zdroj vody, ale už několik let je zde umístěn a udržován plně v provozu masivní estetický vodní prvek, který je nejen zdrojem osvěžení, ale především největším lákadlem a potěšením dětí i dospělých. Pracovitý a důsledný správce parku denně dohlíží nad jeho
bezchybným provozem, ale i nad pořádkem, bezpečností a čistotou celého území parku Rokle. Za to mu patří náš dík.
Další z prvků itineráře Rokle, které jsou v článku kritizovány, je
sloupkové osvětlení. Elegantní italská svítidla, která projektant navrhl a realizační firma dodala a instalovala mají prokazatelně protivandalskou úpravu v nejvyšším stupni a intenzita osvětlení je
přiměřená jeho potřebnosti. Není, ale vinou nikoho z těch, co se
snaží toto území zvelebit, že se mezi námi stále najdou vandalové,
kteří mají potřebu tento prvek ničit. Jejich poslední útok byl dokonce řešen Policií ČR jako trestný čin. Vzhledem k věku mladých
vandalů se musí nad svou výchovou zamyslet i jejich rodiče.
Svítidla jsou stále reklamována, opravována, dokonce budou opatřena dalšími ochrannými prvky, ale zabránit jejich ničení musí být
věcí nás všech, uživatelů tohoto nyní příjemného a pěkného parku.
Tento prostor má pro sídliště svou důležitost. V tom nelze než s občankou Starou souhlasit. Není však pravdou její tvrzení, že chybí
vazba občanů k samotnému parku. Samotný projekt, umístění
všech prvků, jednotlivé postupy realizace i celé oživění a zabydlování Rokle bylo s občany konzultováno, probíráno na veřejných
setkáních, v připravených anketách. V neposlední řadě sbírá i důležité poznatky, připomínky i kritiku téměř každodenně zmíněný
správce parku od jeho uživatelů i ostatních. I pan starosta a další
pracovníci městské části a úřadu, kteří se pravidelně v parku za
nejrůznějšími účely nacházejí jsou v úzkém kontaktu s občany
a snaží se přizpůsobit park jejich námětům, ale i dobře míněné
kritice.
Stavby parku, zejména griloviště a altán jsou hojně využívány
a díky dohledu a pečlivé údržbě je rozhodně zub času, jak se
PROSINEC 2020

expresivně vyjádřila občanka Stará ve svém příspěvku, neprověřuje. Naopak. Jsou oprávněnou chloubou parku a budou dále doplňovány o další potřebné i komfortní prvky.
Občanka Stará tuto úpravu veřejného prostoru, která se velké části obyvatel líbí a vyhovuje, přesto velmi nevybíravě a bez znalostí
a korektních podkladů kritizuje, a vybízí k úpravě veřejného prostoru „sousedským“ způsobem.
Jako příklad uvádí tak zvaný „Jedlý park“ v prostoru mezi ZŠ Masarova a tramvajovou smyčkou na Novolíšeňské. 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 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 foto dokumentace i další důkazné
materiály se tehdy neobešla bez velkých sporů, ostudy a dokonce
trestních oznámení. Dobře. Stalo se a tito aktivisté prý o území pečují nadále.
Vážení spoluobčané, prosíme, vydejte se na „Jedlý park“ podívat
nyní. Podle našeho názoru je území stejně neutěšené i nyní po téměř šesti letech aktivní činnosti jmenovaných místních občanů.
Ale uznáváme, že i toto je subjektivní věc pohledu a opravdu každý
může mít na věc svůj názor. Proto bude opět před plánovanou revitalizací tohoto území, pracovně nazvaného Park Houbalova, provedeno důkladné prověření potřeb, názorů a stanovisek občanů,
nejen v okolí parku. Provedeme anketu, připravíme podkladové
materiály o minulosti i plánované budoucnosti území a bezezbytku bude respektován většinový názor. Počítáme také s tím, že využijeme všech současných dřevin v dostatečné kvalitě, tak aby
nebyly rizikem pro návštěvníky.
Pokud se ukáže, že si většina občanů skutečně přeje tento „sousedský“ způsob úpravy daného veřejného prostranství a zapojí se
aktivně do způsobu úpravy tohoto prostředí jako doposud, bude
jim to samozřejmě umožněno a budou i samosprávou městské
části materiálně i finančně podporováni. V případě, že se většina
občanů k tomuto, dle občanky Staré, již šest let trvajícímu efektivnímu spravování veřejného prostoru, sociální integraci lidí do prostředí, v němž žijí a jejich originálnímu způsobu zájmu na správě
věcí veřejných nepřikloní, bude samospráva postupovat dle standardních postupů za využití nástrojů komunikace s veřejností.
l Blanka Tuscherová, zastupitelka; Naďa Jurčová, zastupitelka;
l Vlasta Marková, zastupitelka; Alena Stejskalová, zastupitelka,
l Oldřich Lupečka, zastupitel; Břetislav Štefan, starosta
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▶ roh ulic Kubelíkova a Samoty (u Broďáku)
▶ roh ulic Ondráčkova a Zlámanky (u bývalých jatek)
▶ roh ulic Klicperova a Bodlákova (odstavná plocha)
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dvorů na ulicích J. Faimonové a Líšeňské. Rostlinný odpad ze

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

Nicméně třídění bioodpadu je k přírodě
Aktuality
II. místostarosty
Připomínám, že do kontejnerů je možné ukládat pouze rostlinný
i k našemu životnímu prostředí šetrnější,
Vážení
milí Líšňáci,
vstupujeme
období
adodpadspoluobčané,
ze zahrady, zbytky
jídel, ovoce,
zeleniny,do
slupky
i výkaly
ventu,
kterédomácích
bude letos
jiné Naopak
– ostatně
celý tentonesmí
rok.
drobných
zvířat.
se jako
do kontejneru
Budeme
muset
obejít
bez oblíbených
společenských
akcí.
vkládatse
maso,
kosti,
uhynulá
zvířata, olej
a obaly z potravin,
Například tradiční adventní koncert v kostele sv. Jiljí, který
organizuje agentura Musia za podpory radnice a dalších partZÁŘÍ 2019
nerů, musel být přeložen a uskuteční se během velikonočního
období 11. dubna 2021. Nemohli jsme uspořádat slavnostní rozsvícení vánočního stromu, které jsme začali organizovat v loňském roce na nám. Karla IV. Jsou omezeny i oblíbené vánoční
trhy a obecně obchody a služby. Budeme tedy letos trávit předvánoční čas více doma se svými nejbližšími. Pokusme se proto
brát tuto zvláštní dobu i pozitivně – vždyť advent by měl být
především obdobím zklidnění – nezapomínejme ovšem ani na
ty, kteří si nyní klidu moc neužijí: na všechny zdravotníky a záchranné složky a na všechny, kteří kvůli omezením řeší existenční starosti.

vasídlišti
svoje
datové možnosti
kabely firprotozačala
budupokládat
rád, když
nabízené
ma
Netbox. Doporučuji tedy občanům, aby svoje
využijete.
připomínky
adresovali přímo
zmíněným firmám.
 Martin Příborský
– II. místostarosta

Práce pro E.ON jsou zatím nahlášeny do konce listopadu, tak dou3
fejme, že opravdu brzy skončí. Po dokončení budou chodníky předány zpět BKOM. Požádali jsme město, abychom jako zástupci
městské části byli k předávání přizváni. Chceme totiž předejít budoucím problémům, jež by případné nekvalitní provedení prací
způsobilo. Dále se nám nelíbilo, jak pomalu práce postupovaly
a často byly na delší dobu přerušeny a pracovníci převedeni na jiné
stavby. Proto jsme také navrhli výrazné zvýšení poplatku za zábory
komunikací pro síťové stavby v Líšni. Pokud zvýšení zastupitelstvo
schválí, mohlo by motivovat firmy k rychlejšímu a efektivnějšímu
provádění staveb.

Podpora města Brna pro investice městské části

A na závěr mám jednu pozitivní zprávu. Městské zastupitelstvo
schvalovalo investiční transfery městským částem a pro příští
rok vybralo tři líšeňské projekty, které mám na starosti. Jedná se
o 1) rekonstrukci zahrady Dělňáku, která již začala, 2) rekonstrukci
chybějící části Strnadovy ulice, kterou se nepodařilo dokončit
v minulém volebním období kvůli problémům se stavebním povolením a 3) rekonstrukci propojky mezi ulicemi Elplova–Zikova–
Synkova – zde by mělo dojít k reorganizaci chodníků, vozovek
a vybudování nových parkovacích stání. Pokud se nám podaří
tyto projekty (u posledního 1. etapu) realizovat v roce 2021, získáme
na ně z městského rozpočtu příspěvek 7 mil. korun.
Přeji všem pevné zdraví a co nejklidnější prožití vánočního času!
l Martin Příborský, II. místostarosta

Omezení se ovšem netýkají vánoční výzdoby. Letos jsme v Líšni
nechali nazdobit dva řezané stromy. Vánoční strom před radnicí
byl darován vlastníkem, který si přál strom skácet na svojí zahradě.
A ten na náměstí pochází ze dvora Dělňáku a musel být také pokácen, protože rostl zešikma, měl nestabilní kořenový systém
a podle vyjádření odborníků by v budoucnu hrozil jeho pád na
budovu. Takto nás tedy ještě potěší během celého vánočního
období.

Výkopy v Líšni

Chtěl bych se také vyjádřit k výkopům, které už měsíce komplikují občanům život na mnoha líšeňských ulicích, protože se lidé často obracejí se svými stížnostmi právě na radnici. Jedná se ovšem
o stavby soukromých firem, jejichž načasování ani způsob provádění nemůže městská část ovlivnit. Můžeme pouze shromažďovat
stížnosti, které zhotovitelům předáváme, a žádáme je, aby svoji
práci dělali co nejohleduplněji k okolí.
Na většině míst byla prováděna pokládka kabelů firmou E.ON
Distribuce, a.s. a jejími dodavateli, např. SEKV spol. s r. o. Následovat bude instalace nového veřejného osvětlení na těchto místech
firmou Technické sítě Brno. Stavba je povolována Magistrátem města Brna, odborem dopravy v součinnosti se správcem komunikací, kterým jsou Brněnské komunikace a.s. (BKOM). Navíc
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tělocvičen ve škole Holzova. Určitě ji kromě žáků oceňují
i sportovní kluby, které tělocvičny využívají v odpoledních

ZPRÁVY Z RADNICE

hodinách. Rekonstrukce ZŠ Horníkova, kterou zajišťuje MMB,
pokračuje neustále za provozu školy, postupně jsou jednotlivé

jednám s investičním odborem MMB o změně investiční
akce s názvem Modernizace MŠ Michalova na akci Přístavba

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

a modernizace MŠ Michalova. Nestaráme se ale pouze
o

školy

a

školky,

další

výzvou

bude

Nastává
čas adventní i doba
schvalování
opravená místnost kuchyně, škola od nás dostala příspěvek
probíhat v příštím roce. Přeji Vám všem
na modernizaci gastro města
zařízení. Pro venkovní prostor nyní
klidný a slunečný podzim.
rozpočtu
úseky

dokončovány.

Na

konci

prázdnin

byla

předána

zpracová-váme projekt na workoutové hřiště, které budeme
Letošní
rok je
mimořádným,
určitě
se nesmazatelně
zarealizovat
narokem
začátku
příštího roku. V
ZŠ Novolíšeňská
proběhla
píše do historie naší republiky i celého světa. Pandemie, která
zasáhla všechny kontinenty si vyžádala nejen mnoho lidských
životů, ale významně ovlivňuje veškeré dění okolo i u každého
z nás. Rušení kulturních, společenských, sportovních i pracovních akcí má ekonomické i sociální dopady. Snad se na Vánoce
Vážení spoluobčané, milí Líšňáci, začátkem června jsme
situace natolik uklidní, že budeme moci prožívat svátky v klidu
vám nabídli speciální svoz bioodpadu a přistavili velké
v rodinném kruhu a ve zdraví.
modré kontejnery firmy FCC Environment na několik

2. etapa modernizace polikliniky, která bude

 Ing. arch. Iva Kremitovská
tele aI. žáky
zbyla ta nejdůležitější činnost, kterou
místostarostka
je správná výsadba a následná péče. Než letošní
prvňáčci dokončí školní docházku, určitě již budou sklízet a konzumovat výborné hrušky. Děkuji všem pedagogům i technickým
pracovníkům ve školství za jejich práci během školního roku, přeji
jim pevné nervy a zdraví do nového roku a třeba i ještě hodně zastejně jako žádný jiný typ odpadu. Pouze takový bioodpad je
sázených stromků…
možné kompostovat a dále ekologicky využít. Také upozorňuji,
l Iva Kremitovská, místostarostka
že během celého roku je možné bioodpad odvážet do sběrných

KONTEJNERY NA BIOODPAD V ŘÍJNU A LISTOPADU

míst. Zájem že
bylmožnost
velký, pohybu
proto a
jsme
objednali
kontejnery
Předpokládáme,
setkávání
se v přírodě
bude
jsme objednali
kontejnery
proto
jsme opatřeníobjednali
naproto
konci prosince
počtem osob
(i když určitě
s nějakými

kontejnery
dalších
termínech:
18.–21.
října
mi)
neomezená,vproto
jsme sedvou
rozhodli,
že Silvestrovský
pochod
bude
i letos.listopadu
Co zatím neplánujeme,
je anketa
sportovec
roku
v traa 22.–25.
2019. Kontejnery
budou
přistaveny
vždy
od
dičním
formátu,
většina
byla výrazně utlumena a až po znopondělí
do pátku
na sportů
třech místech:
vurozběhnutí všech soutěží ji vyhlásíme.

▶ roh ulic Kubelíkova a Samoty (u Broďáku)
Konec roku sebou nese rovněž schvalování klíčového materiálu
▶ roh ulic Ondráčkova a Zlámanky (u bývalých jatek)
města a následně naší městské části kterým je rozpočet na rok
▶ roh ulic Klicperova a Bodlákova (odstavná plocha)
2021. Podle předběžných odhadů bude výpadek příjmů Statutárního města Brna okolo 10 % rozpočtu letošního roku, městským
Připomínám,
že do kontejnerů
je možné
rostlinný
částem
budou příjmy
kráceny přibližně
o 5ukládat
%. Jsoupouze
výdaje,
které
odpad
ze
zahrady,
zbytky
jídel,
ovoce,
zeleniny,
slupky
i výkaly
nelze omezit, budeme tedy muset najít oblasti, v kterých můžedrobných
domácích
zvířat.
Naopak
do kontejneru
nesmí
me
ušetřit bez
vážnějších
následků
dosebudoucnosti.
Doufám,
ževkládat
jednání okolo
budou věcná
a především
konstruktivní.
maso,rozpočtu
kosti, uhynulá
zvířata,
olej a obaly
z potravin,
Všem nám jde především o bezproblémový chod a udržování LíšněZÁŘÍ
jako 2019
místa pro dobrý život.

Do kontejnerů je možné ukládat
pouze rostlinný odpad ze zahrady,
zbytky jídel, ovoce, zeleniny
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 možnosti
využijete.
 Martin Příborský – II. místostarosta
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Závěrem Vám všem přeji krásný nový rok 2021 a především pevné
zdraví a spokojenost.

Ovocné stromky do škol

Nedílnou součástí škol jsou i školní zahrady. Většinou slouží k pobytu dětí a žáků na čerstvém vzduchu, užívají je školní družiny.
Herní prvky a sportoviště doplňují občas i ovocné stromy, někde
starší, jinde nedávno vysázené. V listopadu se na základě naší výzvy mateřské i základní školy aktivně zapojily do sázení – tentokrát
to byly hrušně. 4.600 stromků získala a dovezla z Holandska Nadace Veronica, my jsme 25 hrušní vyzvedli a rozvezli do škol. Na uči-

PROGRAM KCL
PROSINEC 2020
Čtvrtek 10. prosince 2020 od 18.00 hodin
Vážná hudba na zámku
Vážná hudba na zámku je společný projekt Kulturního centra Líšeň, Hudební fakulty JAMU a Konzervatoře Brno. Cyklus 6 koncertů se koná od listopadu 2020 do dubna 2021.
Změna programu vyhrazena! Sledujte prosím webové stránky Kulturního centra https://kclisen.cz. Vstupné 100/ 50 Kč, prodej na
místě. Místo konání: Kulturní centrum Líšeň, Zámek Belcredi, ulice
Pohankova, Brno.

Kulturní centrum Líšeň ve spolupráci se sportovní komisí
Rady městské části Brno-Líšeň pořádají

Sil

t

s ý oc

V ÚTERÝ 31.31.
12.12.
2019
VE ČTVRTEK
2020
Start je od 9,00 do 10,00 hodin v Mariánském údolí.
Na stanovištích se na Vás s občerstvením těší pořadatelé.
Účast na pochodu je na vlastní nebezpečí.
Bude posílena
autobusová
linka č. 55.
Zakončení
pochodu

před restaurací
Potrefená
husa.
v restauraci POTREFENÁ HUSA na radnici.

Důstojné zakončení pochodu a roku bude tradičně
V průběhu pochodu bude pořizována fotodokumentace,
která bude použita k prezentaci Městské části Brno-Líšeň.
Partnerem akce je Městská část Brno-Líšeň

Městská část Brno-Líšeň hledá pracovníky domovnictví
a zimní údržby chodníků. Nabízíme odměnu 125 Kč na
hodinu + měsíční příplatek 500 Kč za držení sněhové pohotovosti.
Kontakt: Králíková, tel.: 544 134 261, 775 711 172,
e-mail: kralikova@brno-lisen.cz.
PROSINEC 2020
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Chceme v Líšni studny?
Letošní rok byl tak deštivý, až jsme skoro zapomněli, že se musíme starat o vodní zdroje a snažit se zachytit a využít každou
dešťovou kapku. Voda je nenahraditelná nejen jako zdroj pro
veškerý život. Voda je pro nás důležitá v jakémkoliv množství
a jakékoli kvalitě.
Tento článek píšu právě kvůli vodě – vodě v líšeňských studních.
V Líšni máme celkem 28 studní ve správě městské části (viz seznam studní). Jsou ale i další studny, které nejsou evidovány a oficiálně nejsou ve správě města ani MČ. Většina studní na území
Líšně je v havarijním stavu – týká se to většinou čerpacího zařízení,
ale téměř jistě také vodního díla pod povrchem. Jsou ale určité
lokality, například na ulici Ondráčkova nebo Salajní, kde se místní
obyvatelé o studnu sami starají a využívají ji pro zálivku svých
předzahrádek, ale také vegetace na obecních pozemcích.

Téma studny jsme již probírali na říjnovém zasedání Komise životního prostředí a veřejného prostoru (zápis k nahlédnutí na webu
MČ). Na základě návrhu členů komise tedy prosím vás – občany –
o vyjádření vašeho názoru. Myslíte si, že by měla městská část nechat studny zrekonstruovat a řádně je spravovat, tak jako se to již
děje i v jiných městských částech? Rádi byste studnu u vás na ulici nebo na vaší oblíbené vycházkové trase využívali? Měli byste
zájem využívat vodu pro zálivku na vaší zahradě či předzahrádce,
nebo snad pro zalévání stromů či jiné vegetace na obecních pozemcích? Chtěli byste studnu zachovat pro genia loci nebo z úcty
k předkům?
Kontaktujte nás prosím, která studna a proč je pro vás důležitá
a využili byste ji (komise.zp@brno-lisen.cz).
l Ing. Andrea Ondrůjová,
l Komise životního prostředí a veřejného prostoru

Kompletní rekonstrukce jedné studny (výměna skruží, vyčištění
studny, obsypání kačírkem, výměna čerpacího zařízení atd.) se pohybuje od 50 do 80.000 Kč. Pokud by se ale studna rušila (jak navrhují u více než poloviny našich studní brněnské vodárny), tak to
není odstranění čerpacího zařízení. Dle informací od pana Staňka
(odbor životního prostředí MČ Líšeň): „Zakonzervování některých
studní, tak, jak bylo v minulosti plánované, už stejně nebude možné, podle informací z OVLHZ by muselo jít o kompletní zrušení
vodního díla (tedy včetně zasypání), nepovolili by pouze překrytí
studny s izolací.“ Na tento postup by bylo potřeba také projekt
a povolení odboru životního prostředí MmB.

Seznam studní ve správě MČ
dle ulic s číslem orientačním
Belcrediho 1, Jateční 6, Klajdovská 24, Klicperova 12, Krameriova 3,
Kubelíkova 53, Malečkova, Markovičova 20, Markovičova 45,
M. Kříže 18, M. Kříže 34, Nám. Karla IV. 2, Ondráčkova 207,
Ondráčkova 227, Podhorní 11, Podhorní 93, Salajní 13, Salajní 31,
Střelnice 18, Šimáčkova 119, Šimáčkova 156, Šimáčkova 18,
Šimáčkova 180, Šimáčkova 54, Šimáčkova 63, Štítného 36,
Velatická 1 (zrušena v rámci výstavby nové kanalizace),
Zahradní 51.

Podhorní 11, studna v havarijním stavu

Ondráčkova 207, studna udržovaná místními
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ZASTUPITELÉ

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

Vánoce, Vánoce přicházejí…
Přicházejí i v této těžké době do naší Líšně, proto dovolte přiblížit vánoční zvyky ještě z doby, kdy se našemu krásnému domovu říkalo Lösch nebo Lischna.

takto chodili ještě v sedmdesátých letech 20. století. I na Štědrý
den se peklo speciální pečivo, pletence z pšeničné mouky tzv.
ščedrovnice.

Před večerem, na svátek sv. Mikuláše, rodiče říkávali neposedným
dětem: „još jedó s fůró“. Večer chodil Mekoláš s čertem a nakládali
dětem ovoce, ořechy a cukrovinky a kdo bel neposlucha, tak tomu
čert po zásluze napráskal koščetem. Už od rána pekaři prodávali
voňavé Mekoláše z rohlíkového těsta, z hrozinek měl oči, nos i pusu. I za okno dřív dávali chlapci a holky botky nebo punčochy
a čekali, co v nich ráno najdou, jestli sladkosti nebo řepu.

Na Boží narození a na Štěpána vystavovaly líšeňské selky pečené
husy, které si Brňáci jezdili kupovat. O Silvestru se jedl ovar s křenem a zapíjel se zřejmě pivem, žádné chlebíčky a šampus.

Kapr a bramborový salát je novou tradicí. Dříve se celý den držel
půst a základem Štědrovečerní večeře byla čočková polívka, vařené křížaly, houbová omáčka a vánočka s medem. Později, po 1. světové válce, ji vystřídalo dnes již klasické vánoční cukroví. Po večeři,
jako nejrozšířenější tradici Líšňáci lijó volovo a věští z něj. Líšeň
byla nepsaná „spíž města Brna“ a Líšňáci nejznámější a nejlepší
obchodníci v okolí, určitě nejeden soud patřil počtu prodaných
škrošní s drůbeží nebo puten s ovocem. Po ulici chodil také hudebník, dříve pastýř a troubil koledy. Někteří Líšňáci si možná ještě
štědrovečerní hraní koled po ulicích Líšně pamatují – hudebníci

Novoroční tradice vinšování rodičům, jedónkovi a baběnce se udrželo dodnes, ale dříve chodil po dědině a vinšoval i ponocný, posel
(listonoš) a kominár, který donesl vinš se sv. Floriánkem, který je
patronem tohoto řemesla jako i ostatních s ohněm spjatých.
Tak i my Vám vinšujeme, všechno dobré, hodně zdraví a štěstí do
nového roku a krásné prožití Vánoc s rodinou, blízkými a lidmi, které máte rádi.
P.S. A pokud máte recept na Mekoláše nebo ščedrovnice, sem
s ním! Zveřejníme ho a budeme ty dobroty znova péct! Našimi
zdroji informací jsou různé knižní, vědecké a univerzitní materiály
a webové stránky.
l Silvie Dražanová, Eliška Vondráčková, Spolu v Líšni

Kovidový adventní čas v Kulturním centru Líšeň
Do programu tradičních líšeňských Vánoc zasáhne letos koronavirus. Stejně jako v ostatních městských částech i v centru Brna bude letošní předvánoční čas probíhat jinak. Musíme vyhovět všem
hygienickým opatřením. Jak to udělat a přitom navodit vánoční
atmosféru? Ale nezoufejme, advent a Vánoce v Líšni budou. Celá
Líšeň se rozzáří vánočním osvětlením. Nebudou chybět vánoční
stromy u radnice a na náměstí Karla IV. Samotné rozsvícení sice
nebude provázet vystoupení dětských sborů zpívajících koledy,
cukroví a punč. Koledy zazní nejspíše u každého z nás doma
z cédéček. Oželet musíme i tradiční adventní koncert v kostele
sv.Jiljí.

Tento rok je pro nás i pro vás jiný. Tradiční vánoční akce, jak je známe, se konat bohužel nebudou, a to vzhledem k pandemii koronaviru. Příprava takových akcí je dlouhodobější i finančně náročnější
proces, a to nejen pro nás, ale i naše partnery a vystupující. V době
omezení sociálního kontaktu, přísných epidemiologických opatření, kdy děti nemohou chodit do svých škol a kroužků, je reálná
příprava téměř nemožná i nezodpovědná k občanům, partnerům
a veřejným financím.

Advent v Kulturním centru Líšeň býval vždy ve znamení shonu,
zvonících telefonů a přeplněných e-mailových schránek. Prostě se
připravovaly Líšeňské Vánoce u radnice. Spolu se spolky se ladil
program, se školami a školkami vystoupení jejich dětí, aby rodiče
a prarodiče mohli být zase o něco více pyšní. Spoluorganizovali
jsme vánoční dílničku, výzdobu stanu a v zákulisí i punč a ochutnávku cukroví.

Vánoce jsou především svátkem rodiny, dobrého jídla, vonícího
cukroví a radosti a úsměvu na tváři. Přejeme Vám, aby tyto Vánoce
byly pro vás šťastné a veselé. Do nového roku 2021 vykročte „pravou nohou“, aby vás neopouštělo štěstí, ale především zdraví!

A dost bylo špatného! Na Dělňáku začala kompletní rekonstrukce
zahrady, která bude dokončena na jaře 2021.

Těšíme se na viděnou na Dělňáku i na Kotlance.
l Eva Svobodová, Silvie Dražanová, Kulturní centrum Líšeň

Přijďte za námi na zastupitelstvo
V poslední době jsem již několikrát četla, že se na zastupitelstvu chováme k lidem nedůstojně, neuctivě, nebo že je dokonce odbýváme. Nemyslím si to. Ano zasedání zastupitelstva jsou
dlouhá, někdy až tak moc, že to není příjemné vůbec nikomu.
Ale to tak u diskusí bývá, že pokud chcete dát prostor všem,
je to dlouhé.
A jak to tedy na zastupitelstvu chodí? Týden před plánovaným setkáním je na webu radnice vyvěšena pozvánka. Pozvánku obdrží
každý zastupitel také mailem, v němž je dle bodů seřazen program
jednání. Ke každému bodu zastupitelé obdrží materiály na základě, kterých se jedná. Jsou to body, které se musí na daném jednání projednat a přichází z různých směrů od občanů, z Magistrátu
města Brna nebo jsou to legislativní záležitosti apod. Ke každému
plánovanému bodu programu mohou vystoupit občané, které
to zajímá nebo se chtějí na něco souvisejícího zeptat, a i diskuse
PROSINEC 2020

u těchto jednotlivých bodů jsou dlouhé. Jedním ze závěrečných
bodů zasedání je obecná Diskuse, která je v tuto chvíli zařazena
před interpelace (zastupitelé se ptají uvolněných radních). Tady
vnímám požadavek některých kolegů zastupitelů na změnu, a to
předřadit bod Diskuse na začátek celého jednání zastupitelstva.
Dle mého dvouletého pozorování je bod diskuse dlouhý od několika minut do několika hodin. Předsazení diskuse na začátek by
tedy muselo mít jasně stanovený limit, který ale bude mít tu nevýhodu, že možná nebude mluvit každý, kdo by chtěl. Nebo to může
být pojato tak, že občan přednese svůj požadavek, ale nebude se
o něm diskutovat. Pak to ale není diskuse. V každém případě ale
jedni (ti co přichází ke konkrétnímu bodu) nebo druzí (ti co mají
obecný bod do Diskuse) budou muset počkat. Tak se tedy ptám,
kteří z občanů mají počkat? A koho na zastupitelstvu odbýváme?
l Alena Stejskalová, nezávislá zastupitelka za ČSSD
7

TÉMATA

Ocúny pro líšeňskou Rokli
V moři panelových domů zůstává údolí Rokle vyhledávaným
zeleným ostrovem. Zvláště svahy mimo souvislé porosty dřevin zkrášlují květy mnoha druhů lučních bylin. Většinou jde
o druhy tzv. přirozeného genofondu krajiny, tedy ty se kterými
se setkáváme ve volné přírodě.
Kdo pozorně sleduje probouzející se jarní přírodu,
jistě zná těch několik málo
lokalit v Rokli, kde o sobě
dávají vědět časné květy
bledých sněženek či žlutavé vějíře petrklíčů. Léto pak
bývá ve znamení teplých
výrazných barev hrachorů,
planých máků a klasů metajících trav. V tomto barevném ciferníku přírodních
hodin je pro mne nejzajímavější čas podzimu. Zpozdí-li se seč na centrální
ploché části, dostanou tu
Rozkvétající sněženka podsněžník
příležitost k nakvetení trpě(Galanthus nivalis).
livé květy mrkvovitých rostlin. Jejich bílá rozvolněná okvětí umí rozprostřít jemný bělavý závoj
nad celou travnatou plochou. Jedním z typických podzimních
květů, se kterým jsme se prozatím v Rokli setkat nemohli, je ocún
jesenní. Na sklonku léta se podařilo získat k transferu několik desítek hlíz této zajímavé rostliny a zachránit je z lokality, která pro existenci tohoto druhu zanikala. Jejich novým domovem se stanou
luční svahy při vstupu do Rokle u zastávky Masarova. Příští rok zde

Ocún jesenní (Colchicium autumnale).

o sobě dají vědět svými typickými narůžovělými květy, oznamujícími konec babího léta a přicházející čas vlahých rán a šustění spadaného listí.
Ocún není jen vizuálně zajímavým zvěstovatelem podzimu. Jde
o nesmírně zajímavou bylinu z čeledi liliovitých, do které by jen
málo kdo řekl, že její něžně fialový květ patří k těm největším,
s jakými se v naší přírodě můžeme setkat. Ocún je vlastně drobná
hlíza se zásobními látkami ukrytá hluboko v půdě. Aby prozářil traviny typickým růžovým akcentem svých barev, musí okvětní trubkou prorůst 5 až 15 cm půdy, nad kterou teprve rozvine dalších až
15 cm květu.

Mák vlčí (Papaver rhoeas).
Celý květ je tedy se svojí podzemí částí dlouhý jako velký školní
sešit. Mimořádně velký květ je však jen jednou z fascinujících vlastností této rostliny. Ocúny mají neobvyklý životní cyklus. Podzimní
kvetení neumožňuje, aby se ještě v témže roce vytvořila semena.
Vlastní listy sbírající energii k životu vyrůstají z jara, kdy vytváří tobolky s drobnými rozsolovatými semeny. Ta po okolí šíří jak mravenci, jejichž několik hnízd se nachází přímo mezi provedenou
výsadbou, tak umí ulpívat na srsti zvířat či obuvi procházejících
návštěvníků, kteří tak napomohou jeho šíření do okolí. Ocúny budou patřit k několika málo jedovatým druhům, které v Rokli běžně
rostou. Proto je netrhejme a užijme si jejich výjimečnost v krátkém
období rozkvětu pohledem a vzpomínkou na těžkou cestu kterou
v půdě urazily jejich květy i hlízy při transferu do Rokle z blízkého
okraje Vysočiny. Držme jim palce, ať se v lokalitě uchytí.
l Michal Kovář

Brno pořídí tisíc sběrných nádob na bioodpad
V březnu příštího roku plánujeme s Odborem životního prostředí a městskou společností SAKO rozmístit celkem tisíc nádob určených pro sběr bioodpadu. Ty budou rozmístěny na
těch stanovištích sběrných nádob, které vyberou městské části. Nákup nádob pokryje dotace ze Státního fondu životního
prostředí.
Jedná se o přelomový okamžik. Doposud Brno jako jedno z mála
měst systematicky bioodpad nesváželo. Pro sběr bioodpadu vždy
sloužila poměrně hustá síť 38 sběrných středisek odpadů, případně v některých městských částech mobilní sběr velkoobjemovými
kontejnery ve vegetační sezóně. Nyní chceme po celém městě
v první fázi rozmístit 1.000 hnědých nádob o objemu 240 litrů. Ty
budou určeny především pro kuchyňský bioodpad.
Z úrovně města v současné době začínáme oslovovat městské
části s žádostí o upřesnění stanovišť, kam konkrétně chtějí nové
8

nádoby na bioodpad umístit. Všech tisíc nových nádob bude rozmístěno v průběhu března roku 2021. Zatím máme naplánovaný
svoz tohoto odpadu ve čtrnáctidenním intervalu. Závěrem roku
2021 chceme vyhodnotit efektivitu svozu, zda frekvence vývozu je
dostatečná a zda je dostatečná i velikost nádob. Podle toho systém upravíme na další rok. Během příštího roku také budeme připravovat systém svozu bioodpadu od rodinných domů.
Chceme obyvatelům Brna blíže ukázat, že bioodpad je cenná surovina. Předně takový odpad díky kompostérům nemusí vzniknout, proto i nadále budeme podporovat domácí kompostování.
Ne každý Brňan však má pro kompostování vhodné podmínky,
proto chceme zajistit svoz do centrální kompostárny a zároveň plánujeme výstavbu zařízení na výrobu bioplynu, díky kterému budeme moci pohánět popelářské vozy nebo autobusy městské hromadné dopravy.
l Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ

HISTORICKÉ LÍŠEŇSKÉ NOVINY / INZERCE

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

vánoční poezie s nádeChem histoRie
Líšňáci před devadesáti lety již měli sice pár let za sebou pandemii
španělské chřipky, ale byli stejně jako my sužováni různými krizemi, ať už celosvětovými nebo osobními. Navzdory tomu všemu
v následujících řádcích můžeme číst, že i v těžké době neztratili
poezii ani humor. Kéž to platí i pro naši generaci!
Přeji všem požehnané a pokojné Vánoce a nechť se ve zdraví
a s úsměvem na rtech potkáme v roce 2021 nejen nad stránkami
Líšeňských novin!
l Petra Švehlová

Domácí zabijaèku 18.–19. 12. 2020
poøádá SK Slatina, areál SK Slatina

pivnice na Spartaku (vchod z ul. Tuøanka 1, Brno-Slatina)

pátek 18. 12. od 10.00 do 18.00 hod.
zažijete atmosféru výroby domácí zabijaèky, prodej

sobota 19. 12. od 8.00 do vyprodání

prodej pochutin ze zabijaèky: tlaèenka, jitrnice, jelita, škvarky, sádlo, ovar,
polévka èerná (do vlastních nádob), uzená slanina, uzený bok,
uzená krkovice, maïarská klobása, šunková klobása, zabijaèkový guláš
PROSINEC 2020
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ŠKOLSTVÍ

ZŠ HORNÍKOVA
Distanční Halloweenská středa

Ani v období distanční výuky jsme nerezignovali na veselé středy
a místo o velké přestávce před ředitelnou jsme se v kostýmech
objevili na online výuce. Mnozí z vás jste mi psali, že to bylo vítané
a zábavné zpestření této zvláštní doby. S žákovským parlamentem moc děkujeme za to, že jste se zapojili a připojujeme pár vzpomínek.

slouží pouze k potěšení oka, ale často si přírodniny odnášíme do
školky, kde je dále využíváme k nejrůznějšímu tvoření. Občas se
nám velmi zadaří a nalezneme i putovní kamínek!

Vážení rodiče a milí žáci,

rád bych vám všem touto cestou chtěl mnohokrát poděkovat za
aktivní přístup při nelehké distanční výuce. Jen s maximální snahou z naší i z vaší strany můžeme naplňovat výchovně-vzdělávací
cíle. Situace není lehká, ale daří se nám ji společně zvládat. Děkuji
také naší obci za podporu při distančním vzdělávání. Všichni se
těšíme zpátky do lavic a věříme, že to bude trvat jen chvíli.
Přejeme Vám také krásný adventní čas a svátky vánoční v kruhu
svých nejbližších a ve zdraví.
l Roman Burda

Projekt School life around Europe

Třída 6. V se v předmětu anglický jazyk účastní mezinárodního
projektu z názvem School life around Europe. Do projektu je zapojených 8 zemí z Evropy. Každý měsíc třída plní úkol, který sdílí
s ostatními zeměmi. V říjnu naším úkolem bylo představit město,
ve kterém se naše škola nachází. Žáci 6. V si sami rozdělili témata
(např. kulturu, památky, jídlo…), která se týkají města Brna a připravili si pár vět, kterými by naše město představili. Společně jsme
vytvořili video a těšíme se, že se brzy dozvíme více informací
o ostatních městech Evropy. (Videa si můžete prohlédnout na
stránkách školy www.zshornikova.cz).
l Bc. Nikola Dvořáková

Základka jede distančně, ale naše školky stále
řádí společně

Děti z naší školky objevují svět. A to nejen v rámci školních zahrad
a hřišť! Díky velmi výhodnému umístění naší školky, máme možnost se s dětmi vydávat na výlety do blízkého okolí, například do
lomu Hády, ke Kostelíčku a do Mariánského údolí. Cesta pro naše
děti ani pro nás není nikdy nudná. Cestou pozorujeme neustále se
měnící přírodu, objevujeme známé i nové přírodniny, které nepo-

ZŠ MASAROVA
Psaním proti pandemii

Časopis Rodina a škola vyhlásil pro děti literární soutěž, ve které
vystupují v hlavní roli zvířátka. Děti se mohly zúčastnit soutěže se
svým literárním dílem, ve kterém popsaly své zážitky s domácími
mazlíčky, zvířaty ze ZOO nebo vymyšlenými zvířecími kamarády.
Soutěžní práce hodnotili zkušení literáti a novináři. V porotě zasedl
básník Jan Nejedlý, spisovatel Josef Duben, šéfredaktor Lidových
novin Martin Egyed nebo novinářka MF Dnes a Hospodářských
novin Lenka Petrášová. Žáci naší školy si vůbec nevedli špatně.
Nejlépe se umístil Michal Hájek se svou povídkou Kočka rybářka.
Obsadil 2. místo. Gratulujeme a doufáme, že tento úspěch nebude
v této složité době poslední.
l Mgr. Kateřina Krbková Trnková
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ŠKOLSTVÍ / SPOLKY

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

ZŠ NOVOLÍŠEŇSKÁ
Staň se laskavcem

Minulý rok jsme se s naší školou přidali k projektu: „Jsem laskavec“.
Celý měsíc listopad jsme vykonávali dobré skutky. Žáci napříč
stupni vykonávali laskavosti přiměřené jejich možnostem. Objevily se například tyto laskavosti: pomohla jsem mamince s nádobím,
pomohl jsem cizí paní s nákupem, pomohl jsem paní s kočárkem
do šaliny, přispěl jsem na charitu, pomohl jsem kamarádovi s aktovkou, protože měl zlomenou ruku, pomohl jsem paní učitelce
s pomůckami, snažím se každého ve škole pozdravit, když přišla
máma unavená z práce, uvařila jsem jí čaj, nachystal jsem doma
všem snídani…

Den přírodních věd

Dne 8. 10. 2020 se konala soutěž Den přírodních věd. Tentokrát
netradičně. Místo návštěvy brněnské ZOO soutěžící museli usednout k počítačům. Prošli si celkem 7 virtuálních stanovišť, na nichž
se dovídali zábavnou formou rozličné informace z botaniky, zoologie, fyziky, chemie, ekologie a dalších vědních disciplín. Po shlédnutí příspěvku měli žáci vždy krátký čas na zodpovězení otázek
a odeslání odpovědí.
Ze ZŠ novolíšeňská se zapojili žáci 8. ročníku – konkrétně za 8. A
soutěžili Anika Alexová, Tomáš Jelínek a Matěj Skácel, za 8. B Monika Sobotíková, Adam Dlouhý a Robert Špička a za 8. C Adéla
Brhelová, Natálie Poláková a Dominik Vodička. A dařilo se jim náramně. Žáci 8. A v soutěži zvítězili! 8. C se umístila na pěkném
4. místě a 8. B skončila 23. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.
l Mgr. Eva Mališová

Byl by to dlouhý článek než bych vypsala všechny dobré skutky.
Všechny tyto maličkosti určitě někomu zlepšily den. Žákovský parlament z těchto krásných laskavostí udělal plakát a ten visí stále ve
vestibulu školy. Náš projekt jsme poté přihlásili do soutěže na
webových stránkách www.laskavost.cz. A stalo se něco neuvěřitelného. Naši školu vylosovali jako jednu z 267 dalších týmů! Věřili
byste tomu?
A co jsme vyhráli? Tak to je ještě více neuvěřitelné – osobní setkání
s Tomášem Klusem a jeho ženou Tamarou. Opravdu! Byl to pro nás
velký šok, ale moc příjemný. Všichni se strašně moc těšili. Jenže, co
se nestalo… Po světě se rozšířil koronavirus, školy se zavřely a my
museli společné setkání odložit na neurčito. Těšili jsme se na podzim a už je to tu zase. Ale tentokrát přišlo velké překvapení. Jaké?
Podívejte se naše webové stránky naší školy a pod záložkou aktuality najdete ono překvapení.
My, Žirafáci, jsme byli úplně nadšení a dojatí. A také nás to utvrdilo
v tom, že dělat dobré skutky se vyplácí. A proto se k nám přidejte
i vy a v pátek 13. 11. buďte laskaví. A kdo ví, třeba se stane něco neuvěřitelného.
l Iveta Rebrová, školní psycholožka

Světýlko ze Samot
Chybí vám v těchto dnech světlo a naděje? Už naši předkové našli cesty, jak
prozářit dny, kdy se brzy stmívá, a jak se vyrovnat s podzimními splíny – naplnili toto období mnoha rituály a svátky. Děti z Lesní mateřské školy Mariánky
je také prožívají a slaví. Letos vás bohužel nemohou ke společným slavnostem
přizvat, tak alespoň posílají inspiraci, jak si prosvětlit tento čas.
Dušičkové období jsme zahájili vzpomínáním na naše blízké, kteří nás opustili. Přinesli jsme si do školky fotografie našich předků, navštívili jsme líšeňský hřbitov
a zapálili svíčky na opuštěných hrobech, aby i těmto zemřelým svítilo světýlko.
Dalším světýlkem byl jezdec na bílém koni, svatý Martin. Jeho poselství je zvlášť
inspirativní pro dnešní dobu. Učí nás, že se máme dělit a starat se o slabší, od kterých nic neočekáváme nazpět. Lepší než boj a války je podání pomocné ruky člověku v nouzi. My jsme si jeho příběh zahráli a upekli si svatomartinské rohlíčky – jednu
polovinu si vždy necháme a o druhou se podělíme, stejně jako svatý Martin o svůj
plášť.
Předvánoční, adventní čas, je dobou ztišení, usebrání, očekávání a naděje. Očekávání velké události – zrození nového života, Světla uprostřed panující vlády tmy. My
se také snažíme na okamžik zastavit. Můžete zkoušet s námi, zda uslyšíte hořící plamen svíčky, padání sněhových vloček, šumění jemného vánku a možná k vám pak
promluví i někdo z vašeho nitra. Abychom lépe pronikli do tajemství blížících se
Vánoc, vyprávíme si příběhy o putování – zvláště o tom, jak Marie s Josefem putovali do Betléma. Povídáme si také o světle – o tom, co je v nás, i o tom velkém, které
má na svět přijít právě o Vánocích. A když už jsou Vánoce hodně blízko, tak se naší
zahrádkou rozvoní čerstvě upečené perníčky a s velkou radostí si zazpíváme o tom,
že „nám, nám narodil se“. Také Vám přejeme klidný Advent plný naděje a radostné
vánoční svátky.
l Michaela Žižková, spolek Kavyl
PROSINEC 2020
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číme videa s písněmi, kde se děti také učí, jak správně držet prsty
na nástroji. Dramaťák: posíláme hry, jazykolamy nebo návod, jak si
vyrobit loutku, děti se učí psát vlastní scénář.

Chystáme pro vás
Jsme tu pro vás i v době Covidu
Klub rodičů a dětí

Pro rodiče a děti z Klubu rodičů a dětí připravujeme každý týden
inspirace (zvířátka, barvy podzimu, draci a pavoučci, Dušičky,
sv. Martin…). Snažíme se, aby jednotlivá témata byla zpracována
jednoduše a dala se použít s dětmi bez velkých příprav. Témata
zpracováváme výtvarně, hudebně, pohybově a přidáváme i popis
a náměty k povídání s dětmi. Zpětnou vazbu získáváme díky vašim
zaslaným pozdravům a fotografiím, které nám jsou motivací k pokračování v této práci.
Pro keramické aktivity jsme nabídli možnost vyzvednutí hlíny
k domácímu tvoření. V Salesku nezahálíme, a i když se nemůžeme
potkávat s našimi účastníky, připravujeme aktivity a akce a s nadějí vyhlížíme datum, kdy znovu otevřeme. Děkujeme vám za vaši
přízeň i podporu.

Kroužky

Salesková hra aneb cesta za úkoly je etapová hra, která se každý
týden objevuje na různých místech blízkého okolí našeho střediska. První část jsme umístili do lokality Saleska a rokle, váš úkol byl
namalovat křídou obrázek, vyběhnout a seběhnout schody, vypočítat matematický příklad nebo vyluštit osmisměrku o podzimu či
křížovku s podzimní tématikou v angličtině. Druhá část proběhla
na Klajdovce, procházka asi na tři hodiny. Sbírali jste odpadky, skládali básničky, sbírali bylinky. Třetí část, procházka na Bílou horu,
zde jste uplatnili informace z dějepisu o Bílé hoře. Cílem každé etapy je sbírat na úkolech písmenka, která na konci utvoří slovo a poslat na určený email. Poté dostanete drobnou odměnu. Zapojit se
může každý, pravidla najdete na webových stránkách, FB a youtube. Jsme velmi potěšeni, že vy, rodiče hodnotíte tuto aktivitu
velice kladně. Jak píšete, je to pro vás rodinná záležitost, která není
omezena na určitý den a hodinu, děti to baví, jsou nadšené a těší
se na další etapy.
Distanční výuka probíhá také v rámci kroužků. Výtvarka a keramiky: děti dostaly materiál a k němu natočená videa. Třeba dýňák –
aranžmá na dušičky, vaření a pečení: děti dostávají videa s natočeným receptem, podle kterého mohou vařit a péct podle nás.
Francouzština a Kosmos až na hranice vesmíru: výuka probíhá
online, přes aplikaci zoom, PRIMARY – tancování a capoiera nahrávají videa s přesnými kroky a cvičením. Pro hudební kroužky natá-

Bruslení v líšeňském Salesku je připraveno
Již pátým rokem vás od roku 2016, spolu s ÚMČ Brno-Líšeň, zveme
na veřejné bruslení do areálu Saleska. V uplynulé sezoně 2019–20
byla ledová plocha v provozu celkem 76 dnů. Navštívilo ji celkem
20.813 osob, z toho na rodinné vstupné přišlo bruslit 6.272 členů
rodin a v rámci bruslení pro školy 2.461 dětí z celkem 19 školských
zařízení.
V letošním roce zažíváme různá omezení provozu střediska v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a opatřeními proti šíření
nákazy koronavirem. Díky tomu se těžko odhaduje, kdy budeme
moci spustit veřejné bruslení a za jakých podmínek. Udělali jsme
vše proto, aby kluziště bylo připraveno ke spuštění. Ceny za bruslení budou stejné jako v uplynulém roce. Pokud nám to počasí
a technika dovolí, tak původní plán zahájit bruslení byl v pátek
4. prosince a rádi bychom udržovali ledovou plochu až do neděle
28. února. S ohledem na to, že v době vydání Líšeňských novin může být situace kolem koronaviru jiná, tak prosím sledujte aktuální
informace na našem webu (www.salesko.cz) a facebooku, kde vás
budeme informovat o termínu otevření kluziště.
Moc děkujeme ÚMČ Brno–Líšeň za spolupráci při zajišťování
i montáži mrazícího zařízení pro kluziště. Ze strany Saleska zajišťujeme veškerou výrobu a údržbu ledu i další věci spojené s půjčováním bruslí a prodáváním vstupenek. Poplatek za bruslení by měl
pokrýt veškeré provozní náklady za elektřinu a vodu na mražení,
na zabezpečení personálu kluziště, broušení bruslí (brusle které
půjčujeme; nezajišťujeme broušení bruslí pro veřejnost), nákup
nových bruslí a pomůcek (tučňáků) a další režijní náklady. Díky
vstupenkám může kluziště pokračovat i v letošním roce. Děkujeme za dodržování provozního řádu i pokynů pořadatelů. Jde nám
o bezpečnost a také o to, abyste si bruslení skutečně užili. Uděláme vše, co bude v našich silách. Děkuji a těším se na setkání s vámi.
l Mgr. Petr Matula SDB, ředitel Saleska

Vánoce v Salesku

Uskutečnění plánovaných aktivit a vánočních bohoslužeb je podmíněné otevřením střediska volného času a uvolněním opatření
spojených s pandemií koronaviru. Aktuální informace sledujte na
našem webu.
Vánoční prázdniny v Salesku budou od 23. prosince.
V novém roce se na vás těšíme od 4. ledna 2021.

www.zasluncemzs.cz

DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Borotín 17, Borotín u Boskovic, pouze 50 km od Brna

Neváhejte a kontaktujte nás,
tady se budete cítit jako na zámku:
Tel.: 734 235 886, 734 235 927
Email: krepelova@zasluncemzs.cz
socialnipracovnice@zasluncemzs.cz
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Co nabízíme:
Bezbariérové zařízení v klidné obci, obklopené prostorným parkem.
Plně vybavené jedno a dvojlůžkové byty, včetně kuchyněk a soc. zařízení.
Možnost celodenní stravy, obědy – výběr ze tří menu.
Poskytování registrované pečovatelské služby dle zákona 108/2006 Sb.
o sociálních službách od 7:00 hodin do 19:00 hodin.
Recepční služba 24 hodin.
Obvodní lékař, kadeřnice, pedikérka, kavárna s občerstvením.
Zajišťujeme osobní přístup, milou a pozitivní společnost po celý den.
Množství vniřních aktivit – infra sauna, vířivka, tělocvična, masáže,
skupinová cvičení, společenská knihovna, zimní zahrada, aktivizační programy.
Velký park sloužící k aktivnímu i pasivnímu odpočinku – spousta míst k posezení
na čertvém vzduchu, venkovní fitness, jezírko s potůčkem, zahradní šachy,
možnost pěstování bylinek a zeleniny.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Profesionální prodej či
pronájem Vaší nemovitosti
od A do Z
s využitím nejmodernějších
technologií

Real Inspire s.r.o.
776 123 887

Lucie Pavlíčková

realitní makléřka, kterou Vám
doporučí Vaši přátelé

WWW.LUCIEPAVLICKOVA.CZ

pavlickova@realinspire.cz

RYCHLÁ A KVALITNÍ

REKONSTRUKCE
JAKO ZE SNU

Rekonstrukce
a realizace interiérů
bytů a domů

PROSINEC 2020

Návrhy
interiérových
designérů

Výroba
nábytku
na míru

Bubeníčkova 38, 615 00 Brno

klvana-interier.cz
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LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

Přejeme všem klidne svátky
prožite v kruhu svých nejbližších

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

Po–Pá 8.00–18.00
So
8.00–12.00

LÉKÁRNA MASAROVA

PRODEJ

VÝHODNÉ PROSINCOVÉ CENY

OD 18.12.
INFORM ACE
O ADVENTNÍ A SVÁTEČNÍ
OTE VÍR ACÍ DOBĚ
PR ODEJEN V LCOS
NAJDETE NA
www.lcos.cz

Otevírací doba
o Vánočních svátcích

AKCE

KAPRŮ

Tantum verde 20 pastilek
145,Apo-Ibuprofen 400 mg 100tb
129,Swiss NatureVia Laktobacílky
třešňové 33 ks
179,GS Condro DIAMANT 100+50 tbl
599,Cemio RED3 90+15 cps
599,GS Vitamin C1000 + šípky 100+20 tbl 239,GS Extra Strong Multivitamin 60+60 tbl 359,Voltaren Emulgel 150 g
229,Otrivin Menthol sprej 10 ml
109,Sinecod kapky 20 ml
119,Condrosulf 400 mg 180 cps
1 099,Neo-angin 24 pastilek
159,Coldrex Horký nápoj Citron 10 sáčků
149,Möller‘s Omega 3 2x250 ml
499,Stérimar na ucpaný nos 50 ml
199,Strepfen 24 pastilek; sprej
179,Mucosolvan junior sirup 100 ml
109,Paralen Grip 24 tbl
129,Pharmaton Geriavit 100 cps
599,Proenzi 3 plus 180+45tbl
499,Biopron 9 Premium 30+10 tbl
339,Calcichew D3, 60 žvýk. tablet
169,-

PRO DRŽITELE KLIENTSKÉ KARTY

1+1 ZDARMA

Tel.: 734 752 350
E-mail: lisen@sklizeno.cz
facebook.com/sklizenovlisni

(Platnost nabídky 23.11.–31.12.2020)

www.sklizeno.cz/lisen

fid
ela

u

CE
RESTAURA

polední menu, pizza, pokrmy
z rozvozového jídelního lístku

+420 602 374 730

při osobním odběru.
Čepujeme pivo do pet láhví.

AKČNÍ
PIZZA
90 Kč/ks

PŘI OSOBNÍM ODBĚRU
VE VÝDEJNÍM OKÉNKU

u

fid
ela

ROZVJÍDOLAZ

CE
RESTAURA

v hodnotě 300 Kč / 500 Kč / 1 000 Kč / 2 000 Kč

zavřeno
zavřeno
zavřeno
8.00–16.00
zavřeno
zavřeno

Salimar nosní sprej 30 ml
OcuSWISS 60 cps vitamíny pro oči
Ortopedic 60 tbl výživa kloubů
ColaFLEX 2, 60 cps kolagen pro klouby
GeriaSWISS 100 tbl multivitamíny
FORTEglukan ImunSupra 60 tbl imunita

SLEVA 15 Kč NA KAŽDÉ
POLEDNÍ MENU

VÁNOČNÍ A NOVOROČNÍ DÁRKOVÉ POUKAZY

24.12.
25.12.
26.12.
31.12.
1.1.
2.1.

na celý sortiment do 16.12.

Vážení zákazníci,
při změnách v nařízení vlády a popřípadném rozvolňování stavu
sledujte prosím naše webové stránky, facebook a instagram.
Děkujeme.

VÝDEJNÍ
OKÉNKO

KOSMETIKA
EUCERIN
SLEVA 20 %

Prosciutto cotto
Hawai
Bacon

www.ufidela.cz

JEN U NÁS...
centrum
Drogerie a domácí potřeby

DROGERIE
DOMÁCÍ POTŘEBY
PAPÍRNICTVÍ
VONNÉ A KLASICKÉ SVÍČKY
HRAČKY
KRMENÍ PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY
TESCOMA CENTRUM

KOLA
ELEKTROKOLA

DOPLŇKY A OBLEČENÍ
STUDIO ERGONOMICKÉHO POSEDU

SKVĚLÉ
CENY

LÍŠEN, Masarova 7, tel.: 725 651 003
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PRODEJ VÁNOÈNÍCH STROMKÙ
borovice, smrky, støíbrné smrky, jedle.
Dennì nové èerstvì øezané stromky
z Èeskomoravské vrchoviny
OVOCE, ZELENINA
„Na koneèné“, Líšeò – ulice Svánovského
tel.: 605 258 897, 605 547 360
e-mail: jursam@seznam.cz
Velký výbìr za skvìlé ceny. Po domluvì dovoz
až domù ZDARMA. Možnost telefonické objednávky
a následný dovoz stromkù až domù.
Možnost uskladnìní stromkù a vyzvednutí
nejpozdìji 23. 12. ZDARMA.
Doplòkový prodej jmelí a vìtví do vázy i na høbitov.
Jsme tu pro vás: PO–PÁ 9.00–18.00, SO 8.00–16.00
NE 8.00–16.00
Prodej dennì od 1. 12. do 23. 12.

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU

Albert

prodej
stromkù
zde

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

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

 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.

V prodeji zimní obuv
i oblíbené zateplené papuèe – cena od 300 Kè.

 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn, střech,
fasád, ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, Živnostníci pro LÍŠEŇ.
606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!

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

 Vyměním OB 1+1 v Kohoutovicích, po rekonstrukci, slunný byt
s výtahem. Výměna za větší. Tel. 777 887 270.
 PROVÁDÍME REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, KOUPELEN,
POKLÁDKU VINYLOVÝCH PODLAH. Kuchyňské linky včetně
spotřebičů na míru. Interiérové dveře včetně montáže. Prodej obkladů, dlažeb a koupelnového vybavení, kuchyňské dřezy, baterie.
Klona, s.r.o., Koperníkova 3, 615 00 Brno (před OD Kauﬂand).
www.Klonakoupelny.cz, po–pá 9–17. Info: 602 124 031.
 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru. www.vrbakuchyne.cz. Vrba 603 438 707.
 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.
 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, KOUPELEN A TOPENÍ.
Poradenství, návrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551, mobil:
704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz.
 MONTÁŽE A OPRAVY SPOLEČNÝCH A INDIVIDUÁLNÍCH TV
ANTÉN, SATELITŮ A TV ROZVODŮ, MĚŘENÍ TV, SAT SIGNÁLŮ,
DODÁVKY NA KLÍČ. Kučka-Menčik, Popelákova 21, Líšeň.
Tel. 602 536 866, 603 443 626, e-mail: frantisek.kucka@volny.cz.

Velký výběr alko a nealko nápojů. Stáčená vína, značková a ročníková.
Na objednávku sudové pivo od 10 litrů.
Zaveden prodej pivních speciálů a Pivrncovy kosmetiky.
Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 605 251 927 v otevírací době
Po–Pá 14–20 hod., So 9–12 a 14–20 hod. Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.

Dne 10. 12. 2020 tomu bude
již 20 let, co nás navždy opustil
náš tatínek a dìdeèek,

pan Jaroslav BROŽA.
Kdo jste ho znali,
vzpomeòte s námi.

Renata a Jaroslava, dcery s rodinami.
Inzerci do Líšeňských novin přijímá:

Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Brno
tel.: 548 538 528, 603 588 964
e-mail: info@settronic.cz

 REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRŮ NA KLÍČ.
Práce obkladačské, zednické, sádrokarton, instalatérské, malířské.
Spolehlivost, kvalita. Tel. 777 141 165, 773 518 654.

PLOŠNÁ INZERCE: 42 Kč/cm2 + 21 % DPH
(šířka 8,80 cm nebo 18,00 cm, výška dle potřeby do 26,20 cm)

 Vánoce v Knihkupectví Ryšavý, snad již bude OTEVŘENO, Děkujeme za
podporu, ZVOŇTE obj., dotazy 603 960 360, 775 368 748, knihy@rysavy.cz.

ŘÁDKOVÁ INZERCE: 110 Kč/řádek + 21 % DPH
(cca 60 znaků/1 řádek vč. mezer)

 Firma v Líšni, ulice Holzova přijme sílu na úklid formou DPP.
Práce na 2 hodině denně, ráno. Kontakt: 602 711 184.

SLEVY: 2× uveřejnění –5 %, 3× uveřejnění –10 %,
4× a více uveřejnění –15 %.
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Přesun z kraje do ligy je malý zázrak
Před třemi lety odcházel z Líšně zkušený trenér a olympionik
Josef Mazura do Vyškova. Výbor hledal jeho nástupce pro trénování B mužstva. Manažer klubu Michal Král měl šťastnou
ruku. V Dambořicích oslovil bývalého hráče Líšně Lukáše
Buchtu, který na Hodonínsku vedl tým v okresním přeboru.
Nové koště dobře metlo. Líšeňské rezervě se podařilo pod taktovkou Buchty postoupit do krajského přeboru, v němž hraje
nyní druhou sezónu.
Přezimujete s 15 body na osmém místě. Jaké je míra vaší spokojenosti?
Popravdě řečeno zcela spokojený nejsem. Odehráli jsme několik
zápasů, v nichž jsme měli podle mého soudu více bodovat. Na druhou stranu však musím říct, že krajský přebor se zkvalitnil a soutěž
je náročnější než v minulém, pro nás premiérovém, ročníku. K tomu je nutno poznamenat, že nehrajeme ve stabilizované sestavě,
ale dáváme příležitost širokému hráčskému kádru. Na podzim se
v deseti zápasech vystřídala třicítka mužů a dorostenců.
Není ten počet moc vysoký?
Vzhledem k ostatním soupeřům zřejmě ano, ale u B mužstev to
není nic neobvyklého. Společně s Tomášem Šperkou pečujeme
o hráče, kteří nejsou v kádru A. Prolínají mezi mužstvy B a C. Béčko
je případně doplňováno o druholigové hráče, kteří nejsou Valachovičem tak vytěžováni.

školou. Podobně vidím i stejný výsledek v Mutěnicích.
Jak funguje spolupráce mezi druholigovým týmem a vámi?
Jsme jako každé jiné béčko povinováni pomáhat
jedničce. A tak u nás dostávají příležitost hráči, které trenér Valachovič potřebuje vytížit. Profesionální hráči jsou pro naše mladíky
vzorem. Patrik Demeter výrazně pomohl k vítězství nad Svratkou
5:1. Martin Rolínek, který v minulém ročníku ligy hrával na jaře v základní sestavě, se rád zapojuje do hry za B mužstvo, neboť tu má
spoluhráče, s nimiž před časem hrával v jedné kategorii. Přínosem byli i Peter Šenk, či Lamine Fall, kteří se u nás rozehrávali po
zranění.
Koho byste doporučil Valachovičovi do druholigové sestavy?
Když jsem přišel k mužstvu, měli jsme za cíl postoupit do krajského přeboru, abychom tvořili zázemí pro tým v MSFL. Jenže A tým
postoupil do druhé ligy a mezi ní a krajským přeborem je obrovský
rozdíl. Skok z naší soutěže do profesionálního fotbalu je malý zázrak. Ale jak ukázal přechod Chládka přímo z dorostu, není nemožný. Řekl bych, že zatím nejblíže má k povýšení z mladých David
Rudyk.
l Miloslav Vlašic

Doma jste ztratili pouhé dva body s mužstvem ze spodku tabulky. V čem vidíte důvod?
Kuřim má dobrý tým vedený exligovým hráčem i někdejším trenérem Zbrojovky René Wagnerem. Myslím si, že jeho svěřenci jsou
na místech, která neodpovídají síle mužstva. Druhou příčinou toho, že jsme nezískali tři body, byla nevyzrálost našeho týmu, který
se musel proti Kuřimi obejít bez kostry, jíž tvoří Milotínský, Bohuslav a Walla. Navíc nehrál ani žádný muž z áčka. Soupeře jsme sice
herně přehrávali, ale v klíčových momentech se projevila menší
míra zkušeností našich mladíků. Věkový průměr mužstva v tomto
utkání byl necelých dvacet let.
Na hřištích soupeřů se vám tolik nevede. V čem je příčina?
Líšeň si ve fotbalu získala své jméno a tak když přijede záložní tým
druholigového mužstva na venkov, má to tam složitější. Zvláště
pak, když se objeví v sestavě nějaký hráč A mužstva. Soupeř se
před vlastními diváky překonává. Ale pro naše mladé hráče mají
zápasy svoji cenu. V dorostu se nikdy nepotkali s takovou návštěvou. Třeba v Krumvíři jsme hráli utkání v rámci hodů v obci. Domácí přece nemohli před vysokou návštěvou prohrát. Takže přes
porážku 0:2 hodnotím zápas dobře s tím, že pro mladé byl velkou

Trenéři (zleva) Tomáš Šperka a Lukáš Buchta pečují o hráče, kteří
nastupují za B a C mužstvo SK Líšeň. Foto: Martina Šperková.

Po první čtvrtině druzí
Nemoc covid-19 sáhla tvrdě do kalendáře druholigového fotbalu, který místo aby v polovině listopadu končil poločas soutěže,
dostal se jen do první čtvrtiny.
Líšeň byla před 20. listopadem na výtečném druhém místě jen
dva body za vedoucím Hradcem Králové. A nebýt obdrženého gólu v poslední minutě na Julisce, pak vedla tuto soutěž díky lepšímu
skóre.
Covid zasáhl líšeňské fotbalisty tvrdě právě po zmíněném utkání
s Duklou Praha. Při testu se ukázalo, že nemoc zasáhla drtivou většinu hráčů, trenérů, či činovníků, kteří museli do desetidenní karantény, čímž se naprosto rozsypal tréninkový plán. Někteří,
u nichž průběh nemoci byl citelnější, začali s tréninkem opatrněji.

Po povolení společných tréninků hráči Líšně nenašli kvůli častým
dešťům přírodní trávník, na němž by mohli trénovat. Připravovali
se proto společně na umělém trávníku, na němž je však zcela jiný
pohyb míče i hráčů. Přesto však po obnovení soutěže porazili doma Chrudim a tak jsou nadále bez porážky v popředí tabulky.
Podíváme-li se na statistiku, tak ve všech sedmi zápasech nastoupili Jeřábek, Kučera, Ševčík, Silný, Matocha, Szotkowski, Málek,
Bednář a Machálek. První tři jmenovaní dokonce nechyběli ani
minutu. Nejlepšími střelci jsou se třemi góly Szotkowski a Málek,
dva přidali Silný a Matocha. Veselý vychytal dva zápasy bez obdržené branky. Z jedenácti udělených žlutých karet byli Matocha
a Jeřábek napomínáni dvakrát.
l (šic)

Líšeňské noviny, vydává Statutární město Brno – Městská část Brno-Líšeň, 628 00 Brno, Jírova 2, tel.: 544 424 811, www.brno-lisen.cz. Příjem příspěvků: redaktor Jiří Prodělal, e-mail: noviny@brno-lisen.cz,
tel.: 603 588 971. Předseda komise pro Líšeňské noviny: Mgr. Stanislav Karafiát. Členové: Kryštof Látal, DiS., Ing. Mgr. Tomáš Hložánek, Jan Spěšný, Renata Lorencová, RNDr. Antonín Přichystal, DrSc.,
Ing. Petra Švehlová. Výroba: Tiskárna Settronic, Bubeníčkova 30, 615 00 Brno. Náklad 12 000 ks. Uzávěrka lednového čísla je 11. 12. 2020. Registrováno pod MK ČR 12216. Distribuce: Česká distribuční, a.s.
Za obsah inzerce a jednotlivých článků odpovídají autoři. Redakce si vyhrazuje právo na jejich úpravu. Informace o inzerci: tel.: 603 588 964, 548 538 528, e-mail: info@settronic.cz.

