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Skvělou atmosféru doplnilo i krásné počasí. Krojovaná chasa prošla první zářijovou sobotu Líšní v čele se čtyřmi stárkovskými páry.
Ty letos tvořili (zleva) Vendula Matysová a Jakub Vykoukal, Nikola Kovalíková a Vladimír Vykoukal, Kristýna Kučerová a Ondřej Válek,
Veronika Kvapilová a David Vondráček. Uprostřed farář P. Petr Šikula. Na hody i akce s nimi spojené se přišly podívat stovky lidí.

chronickÝm DlužníkŮm hrozí Vyšší nájem.
jaká jsou praViDla V oBecních Bytech?
Kdo bude opakovaně dlužit za nájem v městském bytě, nemusí
o něj sice rovnou přijít, ale do budoucna se mu bydlení prodraží.
Líšeňská radnice s ním, dle nových pravidel, totiž uzavře novou
smlouvu, podle níž zaplatí stejně, jako noví nájemníci. Tedy 93,23
koruny za metr čtvereční na měsíc, což může být třeba o třicet
korun více, než podle starého ujednání. Kritizuje to opoziční zastupitel a člen bytové komise Michal Sadílek. „Myslím, že s tímto opatřením jsme zavedli poněkud zvláštní prominentní systém. Ti bezproblémoví – bohatí – získají velmi nízký nájem, protože jim jej
zvyšujeme pouze minimálně. Ti co se dostanou do problémů –
chudí, ale o toto privilegium přijdou a budou skokově platit více,“
upozornil. Představitelé radnice ovšem zdůrazňují, že se jedná
o systémové řešení, při kterém dlužníci mají možnost jednat se
speciálně zřízeným dluhovým referentem a dalšími sociálními pracovníky. „Když však nic nepomáhá a problémy se neřeší, je třeba
přijmout opatření, neboť dlužné nájemné pak většinou zaplatí
ostatní. S každým dlužníkem ale úředníci jednají individuálně,“
podotknul líšeňský starosta Břetislav Štefan.

Zastupitel Sadílek ve svém článku na straně 5 upozorňuje na
případ důchodkyně, která žije s nemocným synem, jenž nemůže
pracovat. Dostala se do finančních problémů a nebyla schopna
zaplatit dva nájmy.
Ve zmíněném konkrétním případě podle starosty Břetislava Štefana byla věc odložena a znovu vrácena k projednání v komisi bydlení. Komise projednávala případ znovu v srpnu. Během této doby
bohužel nájemnice opětovně nezaplatila další nájemné a dluh navýšila. Komise přijala usnesení, že přestože dluh ještě navýšila, bylo doporučeno, aby jí cena za metr byla zachována s tím, že se může přestěhovat do menšího bytu a větší uvolní pro rodinu s dětmi.
Vyšší nájem by platila, pokud bude chtít zůstat v současném čtyřpokojovém. „K rozhodnutí komise se přiklonila i rada městské části,“ sdělil Štefan.

(pokračování na str. 2)
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ZPRÁVY Z RADNICE

Zmíněné zdražení přitom vychází ze zákonných předpisů a pravidel města Brna. „Potřebovali jsme pravidlo jak dál, když někdo
dluží. Pokud bychom přetěžovali systém dluhy, doplatí na to nakonec všichni nájemníci. Podle zákona lze smlouvu ukončit, pokud
nájemník nezaplatí tři měsíční nájmy. Když ale projeví dobrou
vůli a snahu situaci řešit a domluví si třeba splátkový kalendář,
nabízíme mu odbornou pomoc a v krajním případě mu můžeme
nabídnout smlouvu novou. V souladu s předpisy města Brna se
současnými cenami,“ popsal starosta. Doplnil, že Líšeň stále drží
ceny u spodní hranice.
Problémy s dlužníky musí radnice radikálněji řešit v jednotkách
případů za rok. Dluhy na nájemném se současnému vedení z osmi
až deseti milionů podařilo stáhnout na 1,2 miliony korun ročně. „Jako jedni z prvních jsme zavedli pomoc dluhového referenta a držíme ho i nadále. Poskytuje pomoc lidem v nesnázích a provází je
uzavřením splátkového kalendáře a dalšími úkony. Pokud člověk
chce řešit svoji situaci, je velká pravděpodobnost, že mu zůstane
byt i nízké nájemné. Že by například dlužník byt musel opustit,
není vůbec časté. Lidé si dnes více uvědomují, jak je bydlení důležité,“ sdělil Štefan.
Přesto se podle něj daří nabízet poměrně dost obecních bytů. Nejedná se jen o jednotky po zesnulých, ale také po lidech, kteří si
třeba koupili vlastní bydlení. „Když jsem nastupoval, přidělovaly se
v Líšni dva až tři byty ročně. Změnili jsme systém, zavedli přehledná a jasná pravidla a teď je jich dvacet až třicet ročně. Nikdo nemůže svévolně předbíhat nebo převrátit pořadník,“ zdůraznil Štefan.
Kdo chce v Líšni získat nájemní byt, musí podat žádost na předepsaném a pravdivě vyplněném formuláři. Každoročně pak k 30.
listopadu musí písemně oznámit, zda na žádosti trvá. To mu vynese zařazení na seznam žadatelů. Bytová komise pak provede jednou za rok (v lednu či v únoru) zařazení žadatelů do jedné ze čtyř
skupin dle schválených kritérií. Nejvíce bytů je určených pro skupinu 1, tedy rodiny lidí s bydlištěm v Brně a s nezaopatřenými dětmi. Ve skupině 2 jsou pracující žadatelé s bydlištěm v Brně do 36
let, ve skupině tři pak žadatelé s bydlištěm v Brně a věkem 36
a výše. Čtvrtou skupinu tvoří všichni ostatní.
Žadatelé jsou obodováni, přičemž body získávají za roky, jak dlouho žádají a v případech, kdy jejich současný byt nedostačuje velikosti rodiny. Například když v bytě 2+1 žijí 4 a více lidí. Další body
může komise přidělit na písemné doporučení sociálního odboru
radnice. Snaha vedení městské části je především přidělováním

bytů Líšeň omladit. „V osmdesátých letech se sem stěhovaly mladé rodiny, takže nyní demografickým vývojem je zde asi pětina
obyvatel nad sedmdesát let. Trend chceme zvrátit tím, že sedm
z deseti bytů dostávají rodiny s dětmi. Za ně bereme i otce či matku s dítětem. Výrazně jsme totiž investovali do školských zařízení
a třeba míst ve školkách přidali 250. Je důležité, aby byla kapacita
naplněná. Navíc chceme, aby rodiny omladily domy a preventivně
působily proti negativním jevům v nich a také vypomáhaly starším
sousedům, když se něco děje,“ vysvětlil starosta Štefan.
Aby si člověk obecní byt udržel, měl by podle něj nejen nedlužit na
nájemném, ale také se chovat podle domovního řádu, přihlásit
všechny osoby, které v bytě bydlí a především jej nepronajímat.
Všechny peníze z nájemného Líšeň dál investuje do obecního bydlení. „Sídliště vzniklo před čtyřiceti lety a dlouho do něj nikdo nezasahoval, děláme vše znovu. Postupně opravujeme střechy, je
jich pět až osm nových ročně. Měníme výtahy, opravujeme balkony, opravujeme a stavíme kontejnerová stání k domům. Kromě
běžné údržby je to i modernizace bytů. Ta spolkne asi 55 milionů
ročně, což je polovina z nájemného. Za ni z gruntu zmodernizujeme 230 bytů ročně,“ popsal starosta. Doplnil, že z 2.323 obecních
bytů je jich už zrevitalizovaných kolem 1.700.
Líšeň také chystá stavbu domova pro seniory s 90–95 byty. „Pomůže to klientům, kteří se tam nastěhují a také se tím uvolní stejný
počet obecních bytů,“ podotkl Štefan.
V Líšni je v současnosti měsíční nájem bytu u nové smlouvy 93,23
koruny za metr čtvereční s doložkou o nárůstu podle inflace, kterou stanovilo vedení Brna. „Za nás zvýšení nájemného nechystáme, ekonomicky nám to vychází se současným. Navíc všechny
nově přidělené byty jsou kompletně opraveny a modernizovány,“
uvedl starosta.
V rámci Brna městská část nepatří ani k nejdražším, ani nejlevnějším. V Brně-severu je cena u v současnosti nabízených horších
městských bytů 94,38 koruny, u lepších 122, tamní radnice ovšem
nabízí slevy do roku 2023. V Brně-středu jsou nyní byty za 105,03
koruny na metr čtvereční a měsíc. Levněji má být v Kohoutovicích,
kde udávají 89,19 koruny.
V úplně jiných částkách se v Líšni pohybují ceny komerčního nájemného. Inzeráty ze září tohoto roku nabízely nájmy za ceny od
202 do 325 korun za metr čtvereční a měsíc.
l Radek Strnad

Územní plán Brna: Dort pejska a kočičky
„U malého, krásně čistého potůčku, stál ještě krásnější domeček a v tom domečku bydlel pejsek s kočičkou. Pejsek s kočičkou se měli moc rádi a bydleli spolu už spoustu let. Jednoho
velmi deštivého a pošmourného dne se pejsek s kočičkou nudili.“
Převyprávění pohádky o pejskovi a kočičce by mohlo vypadat takto: „Jednoho deštivého dne se pověřený radní pro územní plán
nudil, chvíli si hrál na schovávanou, avšak den byl příliš dlouhý,
a tak s Kanceláří architekta města Brna začali péct veliký dort pro
Brno…
Město Brno se pyšnilo, že zapojí do územního plánování všechny
své občany a udělá z nich 381.346 plánovačů. Tvrdilo, že občanům
naslouchá a postaví moderní město s krásnými domy, ve kterém
se nám bude dobře žít. Vše bude blízko, zalité sluncem a zelení.
Developeři budou stavět výstavní domy, které zapadnou do stávající zástavby a všichni budou spokojení a šťastní. A zazvonil zvonec
a pohádky je konec. Zbývá jen tvrdá realita, kdy není respektován
hlas občanů a ani městských částí.
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Připomínky městských částí i občanů jsou
přehlíženy!
Líšeň i jednotliví občané podali námitky a připomínky. Bohužel valné většině nebylo vůbec vyhověno, ani nasloucháno. Ba naopak.
Situace se v mnoha lokalitách výrazně zhoršila ve prospěch výstavby. Dokonce i tam, kde stavět doposud nešlo.
Stále nerozumím tomu, jak je možné, že Brno nerespektuje námitky a připomínky zastupitelů a starostů městských částí. Co je pro
mě ale úplně nepochopitelné je to, že Brno ignoruje i své občany,
které označuje za spoluautory územního plánu. Ani jim totiž v naprosté většině případů nevychází vstříc.

Nový územní plán:

Umožní výstavbu téměř čehokoliv a kdekoliv.
Díky ÚP bude možné stavět bytovky mezi rodinnými domy.
Umožní intenzivní zahušťování stávající zástavby.
(pokračování na str. 3)
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Zdroj: Spolek pro pohodu bydlení z.s. (www.vlisni.cz)
Umožní vznik zástavby druhé řady v zahradě za domem.
Neřeší a zhoršuje parkování.
Zabírá zeleň.
Umožní stavbu ve vnitroblocích.

Budoucnost Líšně je v rukou Brna

Nebezpečí je skryto v budoucnosti. Dokument stanoví na dalších
20 až 30 let, kde a jaké budovy bude možné stavět. Nyní nás to
možná nepálí, ale až se objeví bagry a jeřáby před našimi okny, tak
se lekneme. Avšak to již bude pozdě. Pouze se dozvíme, že jsme si
měli stěžovat před 20 lety. Nebudeme mít žádnou možnost to
ovlivnit. Je potřeba jednat, je potřeba hledat schůdné řešení a předejít tak mnoha problémům, které územní plán přináší. Nejkrajnějším řešením je pokus o osamostatnění se od Brna. Věřím ale, že
je stále prostor k jednání. Stejně tak věřím, že zastupitelé Brna navržený územní plán odmítnou. Zajímejme se o budoucí podobu
Líšně a Brna. Podporujme se navzájem a požadujme územní plán,
který nám kvalitu bydlení v Líšni zvýší. Ten navržený ji v Líšni zcela
určitě ohrozí a zhorší stávající stav.

Brno s novým územním plánem, který umožňuje více stavět bez
dostatečné regulace. To je nepřijatelným rizikem pro stávající občany a vlastníky nemovitostí.
Osobně si přeji nový Územní plán, ale nechci jej za cenu, že bude
znehodnoceno bydlení a životní prostředí nám všem. Nový územní plán je příkladem nedobré praxe a pochybné odbornosti. Je to
ZLO a jak říkal T.G.M.: „Zlu se neustupuje, se zlem se bojuje a zlo se
poráží“.

Příklad dobré praxe: Lesná a Líšeň

Praxe nám ukázala, že nejlepší městské čtvrti vyrostly po podrobném plánování. Patří mezi ně například brněnská Lesná, sídliště
Líšeň či pražské Vinohrady. Nová výstavba bez pravidel, která bude zvyšovat počet obyvatel využívajících dnešní služby, znamená
velký úkol pro jejich zajištění. „Večírek pouhé investiční bytové výstavby“ zaplatí obec a daňový poplatník. Právě oni budou realizaci
a provoz infrastruktury financovat.
l Břetislav Štefan, Váš starosta

Spolek pro pohodu bydlení ukázal skutečné
možnosti nového územního plánu!

Hledáme pracovníky údržby

Hra bez pravidel!

Dále hledáme člověka na složitější údržbové práce pro dlouhodobější spolupráci, na dohodu nebo i živnostníky na
smlouvu.

K článku přikládám vizualizaci Spolku pro kvalitní bydlení v Líšni.
Podpořilo jej téměř 1.400 občanů včetně mě, přesto nebude s největší pravděpodobností zapracován. Stejně tak dopadlo dalších
více jak 3.000 podpisů, které jsem osobně sesbíral, abychom podpořili zeleň proti výstavbě. Marná práce. Brno zatím neslyší. Zástupci Brna neslyší a KAM připravuje peklo na talíři, které si vyjíme
my, nikoliv jeho tvůrci. Napáchané škody nepůjde zvrátit buď vůbec nebo za vysokou cenu, kterou zaplatí ze svých daní všichni,
kteří se nechali ukolébat pohádkou „o 381.346 územních plánovačích“ – tedy občané města Brna.

Chceme skutečně přistoupit na hru s velmi nejasnými pravidly?
Nový stavební zákon přináší centralizaci výkonu stavebních úřadů
mimo jakýkoliv dosah místní radnice. Přibudou fikce souhlasů
dotčených orgánů, omezení práv obcí i jednotlivců v řízeních. Už
i to samo o sobě bude těžkým soustem a k tomu všemu přichází
ŘÍJEN 2021

Městská část Brno-Líšeň hledá pracovníky na jednoduché
údržbové a úklidové práce na dohodu o pracovní činnosti
(max. 20 hodin týdně). Jedná se zejména o sběr nepořádku
z veřejného prostranství v Brně-Líšni, občas i čištění komunikací a ploch od nečistot všeho druhu (hlíny, písku, bláta, sněhu,
papírů apod.) zametáním, seškrabáváním, shrnováním, mytím
apod. Vhodné i pro aktivní penzisty, kteří chtějí ještě něco
dělat.
Nabízíme odměnu 100 Kč na hodinu, zajímavou a rozmanitou
práci v kolektivu a flexibilní pracovní dobu.

Kontakt:
Jiří Babáček, tel.: 773 071 849, email: babacek@brno-lisen.cz
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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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ŠKOLNÍ ROK V PLNÉM
PROUDU
Vážení občané, školní rok je v plném proudu. Ti z Vás,
kteří mají děti školou (nebo školkou) povinné, většinou
ví, co se děje, a že toho není málo. Náš cíl – vytvořit
dětem i pedagogům co nejlepší podmínky – se daří
naplňovat. Zde je pár příkladů.

Hledáme partnery pro hlídání přechodů u škol
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k výsadbě zeleně. Spolu s Vámi bych chtěl pro budoucí park
Dobrá praxe funguje u ZŠ Horníkova, kde si spolek rodičů Hornínalézt nové jméno i jeho finální tvář.
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V parku na Trnkově vysazujeme nové porosty
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Ministerstva pro místní rozvoj a školství předpokládají, že v roce
úseky dokončovány. Na konci prázdnin byla předána
2022 začnou startovat první dotační výzvy v souvislosti s novým
opravená místnost kuchyně, škola od nás dostala příspěvek
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rámce Místního akčního plánu (MAP) jinak nebude možné o finanční prostředky v IROP 2021+ žádat.

MŠ Michalova. Nestaráme se ale pouze

o školy a školky, další výzvou bude
va jsou datovány roku 1896. Zde žádáme o peníze
2. etapa modernizace polikliniky, která bude
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V neposlední řadě jsme zažádali i o peníze na projekt rozšíření kapacity a modernizaci MŠ Michalova, o kterém vám napíšeme v dalším čísle.

KONTEJNERY NA BIOODPAD V ŘÍJNU A LISTOPADU

Vážení spoluobčané, milí Líšňáci, začátkem června jsme
My jsme jako zřizovatelé líšeňských škol odeslali zejména návrhy
vám nabídli speciální svoz bioodpadu a přistavili velké
projektů, které jsou mimo finanční možnosti rozpočtu městské
modré kontejnery firmy FCC Environment na několik
části. Tyto investiční záměry Odbor školství Statutárního města
míst. Zájem byl velký, proto jsme objednali kontejnery
Brna předá řídícímu výboru MAP, který bude následně projednáproto
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Vzhledem
ke
geologickým
poměrům
Líšně
jsme
nejdříve
nechali
▶ roh ulic Klicperova a Bodlákova (odstavná plocha)
prověřit podloží objektu. Provedené geologické sondy potvrdily,
že můžeme pokračovat v projekčních pracích.
Připomínám, že do kontejnerů je možné ukládat pouze rostlinný
odpad ze zahrady, zbytky jídel, ovoce, zeleniny, slupky i výkaly
ZŠ Horníkova sice prošla v loňském roce kompletní stavební redrobnýchpřesto
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chtěli vybudovat edukační interaktivní střechu (viz ilustrační foto).
ZŠZÁŘÍ
Holzova
2019má dvě budovy. Základy starší z nich na ulici Pohanko4

stejně jako žádný jiný typ odpadu. Pouze takový bioodpad je
Prostředků nejen na investice, ale i opravy škol nebude nikdy dost.
možné kompostovat a dále ekologicky využít. Také upozorňuji,
Samozřejmě, že nemůžeme spoléhat jen na možnost získání prože během celého roku je možné bioodpad odvážet do sběrných
středků z evropských fondů. Žádáme i o příspěvky od Statutárního
města Brna. Uvidíme, kolik peněz budeme moci na projekty souDos budovami
kontejnerů
je možné
ukládat
visející
škol vyčlenit
v rozpočtu
městské části v roce
2022pouze
a zda námrostlinný
s financováním
menších
projektů
pomůže město
odpad ze zahrady,
Brno.
zbytky
jídel,I. místostarostka
ovoce, zeleniny
l Iva
Kremitovská,
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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ZASTUPITELÉ

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

Líšní nejen autem
Líšeň je frekventovaná dopravní tepna a od 90. let, kdy kapacita silničních komunikací stačila na objem dopravy, se mnoho
změnilo. V posledních letech byl například omezen na dva pruhy průjezd ulicí Mifkovou a přibyly pruhy pro cyklisty. Vlivem
této změny zřejmě došlo k mnoha nepříjemným situacím, zejména s ohledem na hromadnou dopravu. Autobusy MHD zde
dosahují závratné rychlosti až 35 km/h, což není rychlost, která
by napomáhala klidu ostatních účastníků ba ani plynulosti dopravy. Jistě to ale pomohlo bezpečí chodců.
Křižovatka ulic Mifkova a náměstí Karla IV. měla být vylepšena ku
prospěchu bezpečí a plynulosti konceptem nového náměstí. To se
ale nějak nepodařilo a vítězný návrh, který schválila odborná komise nějak tuto potřebu nereflektuje. Asi špatné zadání. Po dokončení nekonečné rekonstrukce ve spodní části ulice Ondráčkova, zde
bude zase zábava projíždět ve špičkách.
Rád bych upozornil na několik míst v Líšni, kde dochází k nedorozuměním a často jde i o zdraví, možná i o život. Stejně jako jinde
v České republice, tak i v naší městské části, platí stejný zákon
o provozu na pozemních komunikacích. Bohužel ne všichni jsou
v obraze a pak matou nebo dokonce ohrožují ostatní účastníky.
Často sklouzne jejich neznalost k neoprávněným reakcím za hranou slušnosti. Pojďme se podívat na ty nejdůležitější místa nebo
situace.

Křižovatka Holzova – Letecká

Asi nejnešťastnější místo, co se znalosti některých řidičů týče.
Standardní situací je zde signalizace odbočování vlevo při jízdě
směr Slatina. Řidič zde nedává signál o změně směru jízdy, pokud
pokračuje rovně. Tedy pokud neodbočuje na ulice Drčkova nebo
Letecká. V praxi zde většina řidičů zuřivě bliká při jízdě rovně vlevo.
Výsledek je snížená plynulost a zmatek. Zmatek na takové úrovni,
že pokud řidič opravdu odbočuje vlevo, tak mu většina řidičů,
kteří jedou z Holzovy ulice od Slatiny nedají přednost, i když vjíždí
z vedlejší ulice. Na této křižovatce mají vždy přednost pouze řidiči
ze směru Drčkova -> Holzova. Zde si dovoluji apelovat na bezpečnost, více jak na plynulost. Prosím, podívejte se na tuto křižovatku

jako chodci a popřemýšlejte, jak to zde má fungovat. Ne jak to dělají špatně ostatní. Buďte předvídaví.

Výjezd z obytné zóny je jako z parkoviště

Obytné zóny (dále jen OZ) jsou komunikace zvláštního určení
a nejzákladnější neznalostmi zde jsou: neznalost maximální povolené rychlosti v obytné zóně; parkování a povinnost dát přednost
při výjezdu z takové komunikace. Maximální povolená rychlost je
zde 20 km/h. Řidiči nesmí ohrozit chodce ani například hrající si
děti. Ti je ale musí pro změnu pustit a umožnit jim průjezd.
Stání je především v ulicích s obytnými domy problematičtější. Zejména u výjezdů je třeba dbát na to, že parkování v obytné zóně je
povoleno pouze na vyznačených místech. Obytné zóny se mohou
u jejich hranice zužovat a parkování zde, mimo vyznačená místa,
komplikuje život nejen ostatním uživatelům, popelářům, ale může
dojít například ke kolizi vozidel IZS.
Při výjezdu z OZ pak dávají řidiči přednost všem ostatním účastníkům silničního provozu. Tedy třeba i cyklistům. Zajímavé je, že jsou
místa, kde řidiče nenapadne vynucovat si přednost při výjezdu
z obytné zóny. Příkladem mohou být výjezdy z ulice Poslušného
na Holzovu nebo z Bukovského na Mifkovu. Ovšem u výjezdu z ulic
Puchýřova nebo Popelákova si při jízdě ulicí Klajdovská musí dávat
řidiči pozor. Často je zde vynucována přednost zprava, která není
oprávněná. Nepříjemné je pak nenadálé dávání přednosti zprava
pro řidiče jedoucí za bezdůvodně prudce brzdícím autem. Mnemotechnickou pomůckou může být třeba to, že vozidlo, které jede
rychlostí 50 km/h nedává přednost vozidlu, které jede rychlostí
20 km/h a ještě kříží obousměrnou silnici.
Podrobně pak vše naleznete zde: Zákon 361/2000 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
v § 39.
Znáte další místa, na která byste rádi upozornili? Budu rád za vaše
tipy zaslané na prolisen@post.cz
l Ing. Jiří Belcredi Knauer

Zvedne se nájem i vám?
Na červnovém jednání Bytové komise jsme se dozvěděli, že Rada
městské části na svém zasedání VIII/58. ze dne 26. 5. 2021 přijala
poměrně zásadní rozhodnutí týkající se výše nájmů. Rada je jedním z nejvyšších orgánů obce a v její kompetenci jsou právě například nájmy. Bylo rozhodnuto, že tzv. „problémovým“ nájemníkům
budou nájmy navýšeny na výši nově sjednávaných smluv, což je
aktuálně 93,23 Kč za m2 (při nejbližší obnově smlouvy na dobu určitou). Problémovým se nájemník může stát velmi snadno, stačí
pokud někdy v minulosti dlužil na nájemném, byla na něj nějaká
stížnost, nebo má třeba jen nesprávně označený zvonek.
Jak takové opatření bude vypadat v praxi jsme si mohli hned ověřit na konkrétním případu paní, která je ve starobním důchodu.
Žije ve společné domácnosti se synem, který je však vážně nemocný a nemůže vykonávat zaměstnání. Paní se dostala do finančních
problémů a nebyla schopna zaplatit dva nájmy (dluh trval i v době
skončení smlouvy na dobu určitou). Tuto svou situaci aktivně řeší
s úředníky, dohodla se na splátkovém kalendáři a dluh je již skoro uhrazen. I přesto jí má být měsíční nájem navýšen o přibližně
2.500 Kč.
Rozhodnutí Rady je v tomto velmi tvrdé a nepočítá s žádnou výjimkou ani s žádnými polehčujícími okolnostmi. Nikoho nezajímá,
že jste se do těžké situace nedostali vlastní vinou, nebo že se ji
ŘÍJEN 2021

snažíte aktivně řešit. Sebemenší provinění se trestá zvýšením nájmu na 93,23 Kč za m2.
Na komisi jsme se shodli, že rozhodnutí Rady je nepřiměřeně tvrdé
a navrhli jsme alespoň výjimku v případě okolností zvláštního zřetele hodných. Takové okolnosti vidíme například ve výše uvedeném případu paní s nemocným synem. To je však jen ten nejkřiklavější případ. Na komisi jsme navýšili nájem o podobnou částku
(převyšující 2.000 Kč) dalším dvěma nájemníkům a je otázka, zda
si to skutečně zaslouží.
Opravdu nerozumím tomu, proč se Bytová komise nemohla k tomuto opatření vyjádřit předem a dozvídáme se jej až takto zpětně.
Jestli jsou komise složené z odborníků na danou oblast (jak vyplývá ze zákona), kteří by měli radě odborně poradit, proč jsou v takto
zásadních věcech vynechávány? Na Bytové komisi bereme na vědomí každou svatbu a každý pohřeb (kvůli rozšíření nebo zúžení
nájmu ze zákona), ale v zásadních věcech zřejmě Radu náš názor
nezajímá. Pevně doufám, že Rada své rozhodnutí ještě přehodnotí a příště podobné nápady nejprve projedná přinejmenším právě
s Bytovou komisí. Velmi nerad bych projednával například navýšení nájmu o tisíce korun měsíčně důchodci, který si špatně označil
domovní zvonek.
l Michal Sadílek, info@sousedezlisne.cz
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Zastavme se v ulicích
Snad každý z Líšně zná ulici Holzovu a mnoho Líšňáků vzpomíná
na svá školní léta prožitá na „Holzovce“. Kde se název části hlavní
průjezdné ulice, která protíná Starou Líšeň, i základní školy Holzova
ale vzal? Ulice svůj název nese od roku 1937, kdy byla takto přejmenována (z původní Nádražní) měsíc po úmrtí MUDr. Josefa Holze,
významného pokrokového líšeňského lékaře.
V Líšni se nenarodil, ale s Líšní spojil svůj celý produktivní život,
založil zde rodinu a jeho potomci zde žijí stále. Osobní vzpomínku
na něho mají možná někteří z nejstarších občanů Líšně, kteří se
s ním mohli potkat jako děti. V paměti mnohých, až po jeho smrti
narozených, zůstává z vyprávění jejich rodičů a prarodičů. Jeho význam je patrný i z toho, že pojmenování ulice se nezměnilo ani
v době války, ani v období komunismu. Líšňáci mu byli tolik vděční,
že nedovolili na jméno svého lékaře zapomenout.
Jeho příchod do Líšně měl velký význam, protože se v roce 1888
stal prvním líšeňským lékařem. Do té doby Líšňákům pomáhal jen
felčar a i s těžkými porody si musely poradit porodní báby. A doktor
Holz nebyl lékař ledajaký. Pocházel z Olešnice na Moravě a přes
nesouhlas svých rodičů, kteří z něho chtěli mít kněze, odjel studovat do Vídně lékařskou fakultu. Dokázal se sám uživit, úspěšně
ukončil studia a otevřel si lékařskou praxi v Líšni. Byl pověstný svou
vysokou odborností, výbornou diagnostikou, ale i velkým souci-

tem se všemi nemocnými. Velkou oporou mu byla jeho manželka
Marie, která mu pomáhala a podporovala jeho lidumilnost. Často
léčil bez nároku na odměnu, když jeho pacienti patřili mezi nejchudší a dokonce jim sám přispíval na léčbu nebo jim poskytoval
v době léčby kvalitní stravu. Obětavě jezdil za nemocnými ve dne
i v noci, v létě i v zimě, ve všední den i ve svátek nejen po celé Líšni
a stále rozvažoval, jak svým pacientům nejlépe pomoci. Výrazně se
angažoval i ve veřejném životě Líšně – působil v Sokole, zasloužil se
o vybudování dráhy do Líšně i o výstavbu nové školy, již v roce 1904
se stal členem obecního Zastupitelstva.
Za cenné vzpomínky děkujeme potomkům doktora Holze, kteří
v Líšni stále žijí a ochotně se o ně s námi podělili. Více si o MUDr.
Holzovi můžete přečíst v archivu LN – 4/2011. Na fotografiích, které
nám poskytl pan Petr Ivanov, prapravnuk doktora Holze, vidíte rodinu doktora Holze a dům, ve kterém od svého příchodu do Líšně
žil a ordinoval. Poznáte místo, kde byste ho našli?
V Líšni najdeme ještě dvě ulice pojmenované po významných líšeňských lékařích, kteří zde působili. Víte, které to jsou?
Pozn. Výslovnost jména Holz a z něho vycházející ulice Holzova je
„Holc“ a „Holcova“.
l Eliška Vondráčková, Silvie Dražanová,
l zastupitelky KDU-ČSL (SPOLU v Líšni)

Informace pro občany k volbám do Poslanecké
sněmovny PČR na území městské části Brno-Líšeň
Volby do Poslanecké sněmovny PČR vyhlásil prezident republiky na dny 8. a 9. října rozhodnutím publikovaným ve Sbírce
zákonů pod č. 611/2020 Sb.
Volby do Poslanecké sněmovny PČR se budou konat ve dvou
dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. V městské
části Brno-Líšeň hlasování proběhne ve volebních místnostech
okrsků č. 14001 až 14019 již tradičně dislokovaných v objektech základních škol v Líšni a na líšeňské radnici.

Volič

Voličem ve volebních okrscích v Brně-Líšni je státní občan České
republiky, který alespoň ve druhý den voleb (9. října 2021) dosáhl
věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v Brně-Líšni.

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny PČR jsou vytištěny pro každou politickou stranu, politické hnutí nebo koalici
samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené
losem. Pokud některá politická strana, politické hnutí nebo koali6

ce nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane
v daném volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu
nemusí hlasovací lístky, které volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak nemusí obsahovat všechna čísla. Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem razítka
příslušného krajského úřadu. Hlasovací lístky jsou starostou obce
distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (5. října
2021). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové
kompletní sady hlasovacích lístků.

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební
komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České
republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
l R. Dračková

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ

KULTURA

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

TVOŘÍ CELÁ RODINA
Od poloviny října ožijí stěny Kotlanky obrázky. A ne ledajakými.
Vytvořily je totiž tři členové jedné rodiny – maminka Erika
a její dvě děti – čtrnáctiletá dcera Anička a devítiletý syn Michal.
Eriko, kdy vyšlo najevo, že malý Michal má výtvarný talent?
Kreslení mého syna začalo na konci školky, kdy mi učitel Vladimír
Ben Beneš ze školky Poláčkova řekl, ať zkusím dát Michala někam
do výtvarky. Řekl, že si myslí, že má Michal výtvarné nadání. Mimochodem jeho první obrázek ze školky, který byl vystaven na nástěnce v šatnách, s názvem Ohňostroj na Broučkiádě, tomu moc
neodpovídal. Černé čáry našeho „umělce“ se vyjímaly vedle barevných obrázků dalších dětí.
Kde se Míša věnuje tvoření?
Přihlásila jsem ho na ZUŠ Antonína Doležala v Brně-Líšni. Ujala se
nás paní učitelka Kateřina Dokoupilová. Míša k ní chodí velmi rád.
Jak jste řešili rozvoj Míšova talentu v období pandemie?
Tak trošku, jako všechny, nás zastavil Covid, a tak nezbývalo nic jiného než tvořit doma. Děti dostávaly od paní učitelky spoustu nápadů na tvoření. Někdy je Michal využil, někdy si maloval co sám
chtěl a na co měl náladu.
Obrázky zde vystavuje i Anička, která se pokud vím věnuje především hudbě.
Moje dcera Anna tvrdí, že nemá žádný talent. Ale když vidím její
obrázky, tak si myslím přesný opak. Nadaná je i hudebně, stále si
zpívá a už devět let hraje na housle, nyní se stala členkou symfonického orchestru ZUŠ města Brna s názvem Mladí brněnští symfonikové. Tak snad se jí tam bude dařit.
Na výstavě je i tvých pět obrazů. Malovala jsi už dříve nebo tě
inspirovaly tvoje děti?

ŘÍJEN 2021

Já sama jsem si nikdy malování nevěnovala,
ale moc mě to lákalo. Moje kamarádka, kterou
mi mimochodem osud zavál do života přes
jógu, mě nedávno vzala do ateliéru její kamarádky, abychom si vytvořily vlastní mandalu. Moc mě to zaujalo.
A pochopila jsem, že pokud mi zkušený člověk poradí jak na kterou
techniku, tak se začnou dít věci. Považuji to pro sebe za velkou
výzvu a mám v plánu dál pokračovat a zkoušet nové techniky.
Jaké techniky používáte?
Michal doma maluje tužkou, tuší a anilinkami, už zkoušel akryl,
společně jsme zkoušeli techniku suchého pastelu v ateliéru Artesvět. Tam si chci jít nyní zkusit techniku akrylového lití. Zatím na to
doma nemám prostor. Ale snad někdy…
Michal už má dokonce dvě svoje dílka na výstavě mimo Brno?
Dva jeho obrázky jsou na výstavě ve skanzenu ve Strážnici.
Výstavu obrázků Eriky, Michala a Aničky Musilových můžete vidět
v KC Líšeň – Kotlanka od 14. 10. 2021 do konce roku 2021.
l Ing. Eva Svobodová, radní pro kulturu

Pozvánka na vernisáž
Zveme vás na vernisáž výstavy „Tvoří celá rodina“
dne 14. října 2021 v 17.30 hod na Kotlanku.
Matka Erika, dcera Anička a syn Michal se v době kovidové pustili do tvorby obrazů suchým pastelem. Výsledek jejich zajímavé práce si můžete přijít prohlédnout do Kulturního centra Líšeň na Kotlanově ulici.
Více informací naleznete na www.kclisen.cz.
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KALENDÁŘ AKCÍ

KAM V LÍŠNI
2. 10.

16.00–18.00

SPOLEČENSKÉ AKCE – SPORT – SENIOŘI – OSTATNÍ

PODZIMNÍ SALESKOVÁ BURZA (roušky s sebou)

29. 9.–31. 10.

SVĚT OČIMA LÍŠŇÁKŮ

3. 10.

KOMETA JE POPLETA

1. 10.–29. 10.
			

LÍŠEŇSKÁ PASÁŽ ZVE NA VÝSTAVU
„POEZIE VŠEDNÍCH DNŮ“ – OBRAZY LENKY VOJTĚCHOVÉ

6. 10.

VIDEOKONFERENCE (ZOOM) A PRÁCE S GOOGLEM

			
			

Výstava černobílých fotografií spolku Foto-Líšeň.
Pořádá Kulturní centrum Líšeň ve spolupráci s Foto-Líšeň.

16.00
			
			
			

Divadlo Kejkle si připravilo pohádku, kde děti společně vyléčí souhvězdí Lva, zatančí si
na vesmírném mejdanu a pomohou uklidit planetu Zemi. Dělňák Líšeň, Klajdovská 28.
Pořádá KC Líšeň. Vstupné: na místě 70 Kč. Více informací na www.kclisen.cz.

14.30
			
			
			

Přednáška a praktická výuka (počítače, tablety nebo chytré telefony s sebou) ve spolupráci
se spolkem Sejděme se, z.s. Vstup zdarma.
KC Líšeň, seniorské centrum Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

7. 10.
17.00–18.30 HLAVU MÍRNĚ VZHŮRU, ŽENY
			ANEB VLASTNÍ ÚCTOU K SEBEÚCTĚ
			
			
			
			

Beseda pro ženy s Milenou Mikulkovou, sociální pedagožkou, která se zabývá vztahovým
a výchovným poradenstvím. Působí jako poradce, trenér a kouč. Hlídání zajištěno pro děti
2–6 let. Nutná rezervace na info@pastelka.net. Kde: ABZAC, Šimáčkova 704/135, Brno-Líšeň.
Pořádá RC Pastelka.

11. 10.

KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA PO STARÉ LÍŠNI

14. 10.

KÁVIČKOVÁNÍ

17.30
			
			
			

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

14.00
			

Besedování u kávy, ať víme, co je nového.

		
15.00–17.00
			
			
			

14. 10.–31. 12.

17.30

			
			
			
			

POČÍTAČOVÁ PORADNA

Individuální poradenství Ing. Ladislava Škraňky přímo na vašich přístrojích, vezměte je s sebou
(notebook, tablet, chytrý telefon). Vstup zdarma.
KC Líšeň, seniorské centrum Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

TVOŘÍ CELÁ RODINA

Matka, dcera a syn se v době kovidové pustili do tvorby obrazů suchým pastelem.
Výsledek jejich poutavé práce si můžete přijít prohlédnout do KC Líšeň na Kotlanově ulici 7.
Pořádá KC Líšeň. Vernisáž proběhne 14. 10. v 17.30. Vstup zdarma.
Více informací naleznete na www.kclisen.cz. Zněna programu vyhrazena.

15. 10.

ALCHYMIE PARTNERSKÉ KOMUNIKACE

16. 10.

FARMÁŘSKÉ TRHY

17. 10.

MEMORIÁL MUDR. JOSEFA HOLZE

18. 10.

KAVÁRNIČKA DŘÍVE NAROZENÝCH

9.00–16.00
			
			
			
			
8.00–13.00
			
8.00–16.00
			
			
			
			
9.00–12.00
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Seminář pro páry i jednotlivce s Pavlem Ratajem je určený pro všechny zvídavé a odvážné
jednotlivce i partnery bez rozdílu věku, sexuální orientace, zkušenosti či životního zaměření.
Kapacita semináře je omezena. V případě zájmu se hlaste na info@pastelka.net.
Kde: ABZAC, Šimáčkova 704/135, Brno-Líšeň. Pořádá RC Pastelka.

Ulice Jírova.

XII. ROČNÍK TAROKOVÉHO TURNAJE po záštitou starosty Mgr. Břetislava Štefana.
4 soutěžní kola o ceny, 50 Kč v mincích s sebou (po odehrání kola se vždy vracejí).
Stravování zajištěno, ceny pro každého. Vstupné 200 Kč, přihlášky a více informací
na tel.: 608 353 682. Kde: sál radnice MČ, Jírova 2.

Senioři, na Kotlance máte nově prostor nezávazně se potkat, seznámit se, posedět u kávy
a popovídat o životě. Strávit příjemné dopoledne se svými vrstevníky. Bez registrace a členství.
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ

KALENDÁŘ AKCÍ

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

ŘÍJEN 2021
			
			

Prostě přijďte a buďte s námi! Vstup zdarma.
KC Líšeň, seniorské centrum Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

21. 10.
19.00
KONCERT SOUROZENCŮ ULRYCHOVÝCH
			A SKUPINY JAVORY
			
			
			

Dělňák Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné: 450 Kč v předprodeji: www.ticketlive.cz a v Copycentrum
Líšeň, Jírova 10 nebo 500 Kč na místě (20 % sleva pro ZTP/ZTPP). Pořádá KC Líšeň.
Více informací na www.kclisen.cz. Změna programu vyhrazena.

21. 10.

HALLOWEENSKÁ DÍLNIČKA

14.00
			
		
15.00–17.00
			
			
			

23. 10.

15.30

Dýně, netopýři a duchové jako hlavní ingredience rukodělného tvoření.

POČÍTAČOVÁ PORADNA

Individuální poradenství Ing. Ladislava Škraňky přímo na vašich přístrojích, vezměte je s sebou
(notebook, tablet, chytrý telefon).Vstup zdarma.
KC Líšeň, seniorské centrum Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

SK LÍŠEŇ – VANSDORF (Stadion SK Líšeň)

25. 10.

KAVÁRNIČKA DŘÍVE NAROZENÝCH

1. 11.

KAVÁRNIČKA DŘÍVE NAROZENÝCH

3. 11.

OBJEVOVÁNÍ DARŮ NEJEN U NAŠICH DĚTÍ

4. 11.

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

9.00–12.00
			
9.00–12.00
			
17.00–19.00
			
			
			
14.00
			
			
			
			
			
			
			

Vstup zdarma. KC Líšeň, seniorské centrum Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

Vstup zdarma. KC Líšeň, seniorské centrum Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

Beseda s Veronikou Hurdovou, která založila blog s názvem Krkavčí matka. Napsala 13 knížek
pro dospěláky i pro děti. Hlídání zajištěno pro děti od 2 do 6 let. Nutná rezervace na
info@pastelka.net. Kde: ABZAC, Šimáčkova 704/135, Brno-Líšeň. Pořádá RC Pastelka.

Přednáška Českého telekomunikačního úřadu aneb čeho se na internetu vyvarovat a jak se
chránit. Vstup zdarma. KC Líšeň, seniorské centrum Réva, Kotlanova 7 (Kotlanka).

KLUB SENIORŮ BRNO-LÍŠEŇ
5. 10.
12. 10.
19. 10.
26. 10.

Taneční zábava, Dělňák
Volná zábava, ÚMČ Jírova
Taneční zábava, Dělňák
Volná zábava, ÚMČ Jírova

Návštěvník je povinen doložit bezinfekčnost (COVID-19) dle aktuálních nařízení.

ŘÍJEN 2021

9

ŠKOLSTVÍ

ZŠ HOLZOVA

ZŠ HORNÍKOVA

Hýbejme se

Hurá, škola je tu!

Už na konci minulého školního roku se ZŠ Holzova snažila děti motivovat k pohybu, a proto se uskutečnil sportovní den, na kterém
třídy druhého stupně čekal fotbal, florbal, střelba na koš a branball.

Nové začátky

Kdo z dospělých si občas nestěžuje na bolesti zad? A kdo po dobíhání autobusu nemůže popadnout dech? Dříve to byly pouze starší či nemocné osoby, ale kvůli současnému životnímu stylu těmito
potížemi trpí i děti školního věku. Přirozený pohyb chybí téměř
všem a v době distanční výuky byl u většiny dětí omezen téměř na
minimum.

Na červen Žákovská rada vyhlásila soutěž tříd Cesta do středu Země a zpět. Každý týden děti počítaly kilometry, které se jim podařilo ujet na kole, koloběžce, na bruslích či zvládnout pěší chůzí. Na
tuto aktivitu teď navazuje Holzovácký pětiboj, v němž jsou na každý měsíc pro žáky od 4. ročníku vyhlášeny tři soutěžní disciplíny
a třídy mezi sebou porovnávají své síly.
V září děti počítají kilometry ujeté na kole, koloběžce a na bruslích,
v říjnu budou soutěžit v běhu a chůzi, na listopad jsou připraveny
skoky přes švihadlo, na prosinec kliky a na leden dřepy.
Doufáme, že nás už epidemická situace neomezí a škole bude
umožněno opět zorganizovat lyžařské kurzy v Bělé pod Pradědem. Tradičně se jich v několika turnusech účastní žáci 4.–9. tříd.
K podpoře fyzické aktivity dětí i tento školní rok přispěje projekt
Erasmus+ Tradiční venkovní hry. Kromě pravidelného vyhlašování
hry měsíce se připravuje vytvoření herního koutku. Doufejme, že
uvedené aktivity přinesou dětem radost z pohybu a s chutí vymění sezení u počítače za pobyt na čerstvém vzduchu.
l Mgr. Irena Dvořáková Pisková

Kaštánci 8. 9. vyrazili do Bílovic na farmu

Každý se svezl na krásném koni. Ostatní zatím koně kreslili. Po projížďce následoval oběd z vlastních zdrojů. Potom jsme si prošli farmu – kráva, kozy, králíci, husy, slepice s kohoutem. Kdo chtěl střílel
z luku, vybarvoval omalovánku. Na závěr děti ve vylosovaných dvojicích popisovaly vybrané hospodářské zvíře. Krásný den prožitý
venku se zajímavými zážitky a kamarády ze třídy.

Konečně začala škola, končí různá omezení a my se vracíme k našim tradičním aktivitám. Tmelíme se na adapťácích, zahájili jsme
plavecký výcvik, otevřeli jsme kroužky, cvičíme i zpíváme. Inu, naše
přání z minulého čísla LN se začínají naplňovat. Je pěkné slyšet
i od žáků druhého stupně, že chtějí raději chodit do školy než být
doma. Ať tento zápal trvá a nepolevuje.

Začátek září je ve škole ve znamení zvykání si. Největší změna je to
vždy pro prvňáčky – i proto hned zpočátku v prvních třídách proběhly adaptační programy se školní psycholožkou a její kamarádkou sovou Barborkou. Sovička se trošku obávala a styděla mezi
novými dětmi, na novém místě, v nové situaci. Povídali jsme si
o tom, jaké to je, když člověk přijde do nového prostředí a co mu
může pomoci. Abychom se lépe poznali a měli pěkné společné
zážitky, hráli jsme hry, tvořili společné dílo a děti si také vyslechly
od paní psycholožky veselou pohádku. S radostí se zapojily i paní
učitelky.
Také šesté třídy jsou zčásti novými kolektivy. Současně mají za sebou dva velmi nesnadné školní roky. Jejich krok na druhý stupeň
je zpestřený a usnadněný adaptačním pobytem v krásném prostředí Jedovnického rybníka a okolí, kde prožívají společné aktivity, ať už na podporu kolektivu či učebních strategií užitečných pro
studium.
Děláme vše pro to, aby se ve škole všichni žáci i pedagogové cítili
dobře, protože přátelské a příjemné školní klima je předpoklad
k veškeré další společné práci.
l Mgr. Jiřina Juřičková

Vodácký zájezd Litovelské Pomoraví

Voda nad námi, voda pod námi, voda všude kolem nás… Takto vypadala původní předpověď počasí pro náš vodácký zájezd na řece
Moravě. Počasí se však v den odjezdu umoudřilo a my si společně
užili tři dny plné zábavy. V posledním dnu kurzu se přeci jen dešťové kapky přihnaly. Naše výprava se rozdělila na dvě skupiny, jedna část pokračovala v pádlování a zdolávání peřejí a druhá se kochala krásami města Olomouce. Ahoj!
l M. P.

Florbalový kroužek na ZŠ Novolíšeňská
Florbal je fenomén a hrát ho může každý. Ať jsi holka nebo kluk!
Stačí jen tričko, kraťasy a boty do tělocvičny. O zbytek se už postaráme my. Tréninky začínají 9. 9. 2021 a budou probíhat každý čtvrtek od 15.30 do 16.30 hodin na ZŠ Novolíšeňská. Určeny jsou zejména pro děti ve věku od 6 do 10 let. A kromě tréninků si můžeš
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vyzkoušet i zápasy na turnajích v rámci Jihomoravské ligy přípravek. Tak začni sportovat a přijď #NaFlorbal!
Pro více informací kontaktuj Jitku Drápalovou (mobil: 773 763 663,
email: jitka.drapalova@florbalzidenice.cz).
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ
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ZŠ MASAROVA

ZŠ novolíšeňská

Dopravní hřiště

Letní kemp s volejbalem na ZŠ Novolíšeňská

Olympijský běh na Masarce

Děti se na ZŠ Novolíšeňská mohly přihlásit i do letního kempu nazvaného v Říši divů. Kromě adaptace na školní prostředí, oživení
školních návyků a opakování základního probraného učiva z češtiny a matematiky, byl kemp zaměřený na poznávání světa kolem
nás, zajímavé jevy v přírodě a jednoduché fyzikální pokusy s použitím potravin a jiných pomůcek. Děti navštívily VIDA! science
centrum a Lamacentrum, věnovaly se také sportovním a pohybovým aktivitám nebo zdravovědě a základům první pomoci.
l Pavla Kočvarová, Lenka Skopalová, Dáša Mikulášková,
l Monika Simandlová
(redakčně zkráceno, více na www.novolisenska.cz)

Druhý zářijový týden čekalo na všechny druháky velké překvapení.
Před školou byla rozprostřena jízdní dráha, rozmístěny dopravní
značky a semafory, v řadě seřazené čtyřkolky a autíčka. Z dětí se
stali policisté, řidiči a chodci. Žáci se seznámili s pravidly silničního
provozu a zopakovali si dopravní značky. Pak nasedli do autíček
a na čtyřkolky a stali se účastníky silničního provozu. Za nedodržení pravidel získávali od malých policistů razítka. Někdo neměl
žádné, jiní po příchodu do třídy utíkali k umyvadlu, aby „své prohřešky“ odstranili. Myslím, že se akce vydařila, což bylo vidět v rozzářených očích dětí. Moc děkuji organizátorům akce.
l Mgr. Jana Damborská, za 2. ročníky

Všechny běhy se každoročně konají jako oslava celosvětového
Olympijského dne, který je zároveň výročím založení Mezinárodního olympijského výboru. V Česku tuto myšlenku do života uvedl
v roce 1987 legendární běžec Emil Zátopek. A my – na Masarce –
jsme se opět zapojili. Letos nás tato akce čekala kvůli pandemii až
8. září, ale to nijak nebránilo více než šedesátce dětí odvážně vyběhnout a zdolat pět okruhů na školním hřišti. Ostatní jim vytvořili bouřlivou sportovní kulisu. Všechny závodníky po doběhu a při
předávání medailí a drobných dárků odměnili dlouhým potleskem. Tento den jsme všichni vnímali nejen jako připomenutí uplynulých Olympijských her, ale i jako oslavu návratu ke sportování
a pohybu.
l Mgr. Renata Miková

„Letní doučovací kemp? To jako škola o prázdninách?“ to blesklo
hlavou mnohým z děvčat, když je rodiče přihlašovali do letního
kempu s volejbalem. Možnost naučit se jej však byla dobrá kompenzace, a tak si děvčata řekla, že to zkusí. Začátek opravdu připomínal školu. Byli jsme ve třídě, psali vstupní dotazník a test na zjištění znalostí z předchozího školního roku. Pak už jsme se učili jen
hrou. Poznali jsme spoustu deskových her, které rozvíjí vyjadřovací schopnosti a komunikaci, ale i správný pravopis. Zábavné byly
i hry se zlomky a desetinnými čísly nebo převody jednotek. Po
obědě nás také každý den čekala pohádka v angličtině. Každý den
jsme se také věnovali rozvoji volejbalových dovedností.

ZŠ Novolíšeňská na Festivalu vědy
Příměstské tábory na Masarce v létě 2021

V průběhu léta naše škola uspořádala, dnes již tradiční, 4. ročník
sportovního příměstského tábora pro naše žáky. V polovině července se uskutečnily dva pětidenní turnusy. Každého turnusu se
zúčastnilo přes 30 dětí od 1. do 6. třídy. Hlavním tématem tábora
bylo seznámení účastníků s různými sporty. Děti se mohly naučit
základy basketbalu, florbalu, fotbalu a jiných sportů. Nechyběly ani
tematické táborové hry. Jeden den se z dětí staly záchranáři a naučily se základy první pomoci. V dalších dnech se proměnily
v olympioniky a vyzkoušely si sporty letních olympijských her. Poté jsme se všichni přesunuli do vzdáleného Mexika, kde si děti vyzkoušely, jak těžké je stát se pohraniční stráží. Nechyběly ani zajímavé výlety. Pro velkou oblibu jsme znovu zavítali do Bruno family parku a navštívili i nedaleké lama centrum. Děti se seznámily
s životem a péčí o tato zvířata. Na závěr tábora proběhl slavnostní
ceremoniál, kde byli všichni účastníci oceněni za sportovní výsledky a velkou snahu být úspěšný. Proběhlo i vyhlášení celotáborové
týmové soutěže. K naší velké radosti oba turnusy proběhly bez úrazů, ke kterým ve sportu není nikdy příliš daleko. I když bylo letošní
léto poznamenáno nutností dodržovat epidemiologická opatření,
děti i rodiče vše zvládli. Tímto bychom chtěli všem rodičům poděkovat za důvěru a spolupráci. Takže příští rok znovu. Snad!
l Mgr. Vojtěch Jelínek
ŘÍJEN 2021

Začátkem září se skupina žáků naší školy aktivně zapojila do programu populární akce s názvem Festival vědy na Riviéře v Brně.
Matematický kroužek si připravil ukázku toho, jakým způsobem
spolu objevují krásy matematiky. Společně jsme se vrátili do historie, zahráli si matematickou hru nebo jsme si pohráli s římskými
číslicemi a odkryli tajemství chronogramů. Mozkové závity si návštěvníci potrápili také u tradičních a netradičních hlavolamů.
Kroužek Robotiky při naší škole předvedl na Festivalu pět úkolů
s Lego roboty. Nejnovější úkol nesl název Robotický vysavač a robot v rámci něho projížděl zadanou plochu tak, že na okraji stolu
vždy sám změnil směr, aby nedošlo k pádu ze stolu. Další novinkou
byl stánek s Ozoboty, u kterého zejména mladší návštěvníci ocenili možnost ovládat pohyb po dráze tohoto malého robota pomocí
barevných kódů. Žáci naší školy vystoupili i na pódiu Divadla vědy
s fyzikálním představením Fyzikální cirkus „Zábavy jednoduché,
leč vědecké“. Představení je inspirované pokusy z knih La Science
Amusante z roku 1890, které však nejsou jejich pouhým kopírováním, byly představeny v novém tvořivém kabátě s využitím „modernějšího“ materiálu. Ve vystoupení se střídaly pokusy z různých
oblastí. Využívaly běžné pomůcky a materiál, často odpadový,
a vysvětlovaly zajímavé fyzikální jevy a zákonitosti netradičním
zábavným způsobem.
l Mgr. Daniela Válková, Ing. Věra Fabíková,
l RNDr. Věra Pejčochová
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Stalo se
Salesko začalo nový školní rok s novými kroužky

V pondělí 13. září jsme otevřeli kroužky a aktivity s optimismem, že
v tomto školním roce už bude vše probíhat v pravidelnějším rytmu. Nově otevíráme kroužek robotiky, fotografování a dílničku.
Více o naší nabídce kroužků a programů pro rodiče a děti se dozvíte na webových stránkách.
Chystáme i jednorázové akce během celého školního roku a doufáme, že se uskuteční. Novinkou je také obnovení salesiánské komunity v Líšni. Na aktivitách střediska tak můžete průběžně potkávat tři salesiány (pozn.: o salesiánech se více dozvíte na: www.
sdb.cz).

Obnovení pravidelných bohoslužeb v Salesku

Od neděle 5. září jsme v Salesku obnovili pravidelné římskokatolické bohoslužby. Rozpis bohoslužeb v kostele sv. Jiljí ve staré Líšni
a v Salesku naleznete na: www.farnostlisen.cz. Na bohoslužby
v Salesku je vstup hlavním vchodem: v tělocvičně – neděle 8.30;
v kapli Saleska – úterý 18.15; středa 7.30; pátek 18.15. Farnost Brno
– Nová Líšeň má nové webové stránky, kde naleznete aktuální
informace kolem stavby nového kostela Ducha svatého: www.
farnostnovalisen.cz.

Chystáme pro vás
Otvíráme novou ORATOŘ!

Co je to Oratoř? Otevřený klub pro děti ve věku od 7 do 13 let. Je to
místo právě pro tebe. Můžeš si přijít zahrát pinec, fotbálek, stolní
hry nebo jen tak pokecat. Můžeme ti pomoct s úkoly, vyslechneme
tvoje problémy a trápení. Každý den se na tebe těší tým animátorů,
kteří pro tebe a s tebou budou připravovat pestrý program.

Oratoř je otevřená:
pondělí: 14.00–16.30 hod.
úterý:
14.00–16.30 hod.
čtvrtek: 14.00–16.30 hod.
pátek:
14.00–16.30 hod.
Během otevírací doby můžeš kdykoliv přijít nebo odejít. Každý den
na tebe čeká pestrý program, který je zaměřen na různé činnosti.
(sport, výtvarné tvoření, deskovky, doučování a další). Máš možnost si s námi napsat domácí úkoly i jen tak zablbnout. Jednou za
čas se můžeš těšit i na nepravidelné akce plné her a zábavy (přespávačky v Salesku, víkendovky a tábor).
Co můžeš najít v Oratoři?
Bezpečné prostředí, legraci, nové kamarády, pomoc a podporu,
možnost něco nového se naučit nebo jen vypnout a odpočívat.
Vedoucí otevřeného klubu je Veronika Tomečková. Případné dotazy můžete směřovat na veronika.tomeckova@salesko.cz.
Členství v klubu: roční průkazka (100 Kč/školní rok).
26. 10. – Uspávání zvířátek
Akce bude připravena podle aktuální epidemiologické situace,
sledujte náš web.
27.–29. 10. – Podzimní prázdniny
Středisko bude zavřené.

Dveře Yamahy zůstaly o prázdninách otevřené
V následujících řádcích nepůjde o výčet škod, které zloději
školníkovým pochybením v konkrétním objektu způsobili, ale
o ohlédnutí za pestrými letními činnostmi školy, která v Líšni
působí již od roku 1998.
Myslíte, že věk některých žáků může být o 60 let vyšší, než je u podobných institucí obvyklé? Většina čtenářů asi zamumlá něco
o tiskařském šotkovi, ale v Hudební škole YAMAHA jde o realitu.
Například o prázdninách v objektu ZŠ Horníkova proběhly oblíbené a úspěšné „hudební dílny“ pro posluchače Univerzity třetího

věku, které pro Masarykovu univerzitu tradičně pořádá právě tato
škola. Účastníci měli možnost se učit nebo zlepšovat ve hře na zobcové flétny, keyboard či kytaru a věřte, že jejich nadšení, přístup
i výkony by mohly být příkladem žákům o dvě a více generací
mladším.
Především pro děti byly určeny další prázdninové aktivity, letos
např. nový příměstský tábor pro děti od 4 do 7 let Anglicky
s písničkou. V průběhu týdne se malí zájemci vyřádili na Hádech
a pobavili v hravém interaktivním programu spojeném s písničkami, v němž měli možnost si nová slovíčka vyloženě „prožít“ a zapamatovat tak na celý život.
Nejen na Horníkově, ale i v krásném prostředí přírodního parku
Údolí Bílého potoka, kde se letos konal již 23. letní hudební tábor
pro děti a mládež od 7 do 18 let, zněla hudba, vznikala nová přátelství a vládla pohoda. Letošní téma televizních soutěží „Kdo vyhraje,
zvítězil“ skýtalo dostatečný prostor pro soutěživost a fantazii táborníků.
No a jak to vypadá ve školním roce? Hudební školu mohou navštěvovat i čtyřměsíční kojenci, ale to by byla již jiná kapitola. Prostě
také v tomto školním roce umožní komplexní nabídka Hudební
školy YAMAHA vybrat si všem generacím – dětem, mládeži i dospělým – milovníkům hudby, ale také hudebně či jazykově talentovaným jedincům.
l Ing. Michaela Poláková, 739 269 821, brno.yamahaskola.cz
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Divočina v novém kabátě
Někdy musí něco dobrého zaniknout, aby mohlo vzniknout něco
ještě lepšího. A to je i případ Lesního klubu Divočina, který k 31. 8.
2021 ukončil svou existenci a přetransformoval se v Lesní mateřskou školu Divočina. „Školka se tímto stává oficiálním poskytovatelem předškolní péče, dozorovaným ministerstvem školství.
Vzdělávání je tak poskytováno dle rámcového vzdělávacího plánu
ČR, s důrazem na lesní pedagogiku. Děti samozřejmě většinu času
tráví venku v malých skupinkách, které umožňují individuální péči.“ uvedla Eva Kotyzová, ředitelka. „Divočina vzdělání neposkytuje
jenom venku,“ pokračuje Kotyzová. „Pro vývoj dětí je důležitá všestrannost a pestrost. Letos tak naši lesoškolkáčci vyrazí na dětskou
operu, koncert brněnské filharmonie, na pohádku, výstavu i lyžo-

vačku. Předškoláci pak budou pravidelně vyjíždět na celodenní
výlety za poznáním.“
„K oblíbeným aktivitám dětí v Divočině dále patří řemeslné činnosti, práce se dřevem, pečení nebo hraní na hudební nástroje. Je
to zkrátka trochu jiný způsob, jak zajistit dětem spokojené dětství.“
uzavírá paní ředitelka.
l Klára Pavlíková

Podzimní hrátky v Mariánce
Letní dovádění v tričku už je pomalu pryč, ale to neznamená,
že zalezeme ke kamnům. Stačí se obléknout jako „cibule“, něco teplého a na to něco nepromokavého, a můžeme plnými
doušky užívat barevného podzimu. V naší Lesní mateřské škole Mariánce se z přírody učíme a radujeme za každého počasí.
Budeme rádi, když se necháte inspirovat.
Do nového školního roku jsme vyrazili s vervou a nadšením. Nové
děti mezi nás zapluly jako nic a začínají se rodit nečekaná přátelství. Stejně tak mezi rodiči. Ti už za sebou mají Lesní den pro rodiče,
kdy si prožili den ve školce, jako by sami byli dětmi. Vyzkoušeli si
rytmus dne, vzdělávací aktivity a pedagogové jim zodpověděli
všechny otázky, které vyvstaly po prvních dnech chození do lesní
školky. Všichni už se těšíme na první společnou slavnost, Františkánskou, která se bude konat 5. října. Děti se nemohou dočkat, až
opět začnou chodit ke koním a, stejně jako svatý František, věnovat svou lásku a péči čtyřnohým kamarádům.
Naše nejmenší pak zveme do oblíbeného kroužku Zvonečku pro
děti do 3 let s doprovodem, který na naší zahradě pořádá spolek
Kavyl z. s. Budeme si společně hrát, zpívat a tvořit v přírodě pod
vedením lektorky z lesní školky. Scházíme se ve čtvrtky 9.30–11.30
na zahradě LMŠ Mariánky na konci ulice Samoty.
Podrobné informace, přihlášky a termíny najdete na našich webových stránkách www.lesnimarianka.cz nebo na stránkách našeho zřizovatele www.lesnikavyl.cz. Aktuální informace a inspirace
sledujte na našem FB profilu.
Věříme, že se letos budeme moci scházet víc než v tom začarovaném loňském roce a přírodu si užijeme společně. Přejeme vám
krásné podzimní dny a těšíme se na setkání!
ŘÍJEN 2021
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Nesmírně vesmírný
optický internet

Internet
od Brňáků
pro Brňáky
od roku 1998

Individuální
nastavení příchozí
a odchozí rychlosti
internetu

Vhodný
pro vícečlenné
domácnosti
a studentské byty

Aktivace a zrušení
zdarma, zákaznická
podpora a servis
7 dní v týdnu

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

539 01 01 01

www.netbox.cz

Brambory na uskladnění z Vysočiny

Zveme Vás do Líšeňské vinotéky s posezením.
Velký výběr stáčených i lahvových vín.
Máme pro Vás aktuálně výborný burčák – bílý i červený.
Najdete nás u Alberta, Bednaříkova 1a.

OVOCE, ZELENINA – Líšeň, ulice Svánovského
Po–Pá 9–18.30, So 8–12 hod.
Druh: IMPALA, DALI, MARABEL – velmi kvalitní žlutomasé brambory,
ROSARA – červené brambory.
V prodeji také: cibule na uskladnění, zelí na krouhání – prvotřídní kvalita,
skvělá cena, množstevní slevy. Dovoz zdarma!!!

Informace a objednávky:
605 258 897, 605 547 360

Po – Ne:
14 –21 hod.
prodej
zde

tisk
grafické práce
letáky
vizitky
brožury
časopisy

Albert

trolejbus č. 25, 26

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)

Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30
tel. 548 538 528, 603 588 964, info@settronic.cz
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SLEVY: 2× uveřejnění –5 %, 3× uveřejnění –10 %,
4× a více uveřejnění –15 %.
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INZERCE

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn, střech,
fasád, ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, Živnostníci pro LÍŠEŇ.
606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!
 SERVIS A OPRAVA NOTEBOOKŮ A POČÍTAČŮ
Diagnostika ZDARMA! Vyzvednutí u Vás. Rozumné ceny,
rychle a spolehlivě, 25 let praxe. Bednář. Tel.: 608 880 107.
 ČIŠTĚNÍ ODPADŮ A KANALIZACÍ, instalatérské a zámečnické
práce. Běžné opravy i havárie. Mob: 728 688 391, www.rokodom.cz.
 VYMĚNÍM OB 2+kk, 53 m2 (mezonet) na ulici Popelákova, s balkónem a pěkným výhledem na Starou Líšeň za 3+1 nebo 4+1 v Líšni.
Štědré odstupné! Tel. 725 524 745.
 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.
 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru. www.vrbakuchyne.cz. Vrba 603 438 707.
 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, KOUPELEN A TOPENÍ.
Poradenství, návrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551, mobil:
704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz.
 OPRAVY TELEVIZORŮ, LCD monitorů, Hi-Fi věží a jiné domácí
elektroniky. Rychle, levně a kdykoliv. Ing. Miloslav Hánečka,
Herbenova 8, Stará Líšeň. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU

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

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

tel.:
544 210 118
mobil:
603 486 467
info@lekhornik.cz
otevírací doba:
Po–Čt 7–18.00, Pá 7–15

 Převedu záznamy z videokazet na DVD nebo ﬂešku, levně. T. 777 554 484.
 VYMĚNÍM OB 1+kk v Brně-Líšni, 34 m2, 1. patro, klidná lokalita,
bezproblémové parkování, nízký nájem, po kompletní rekonstrukci,
sprch. kout, WC, velká předsíň s vest. skříní, nová kuch. linka s indukčním vařičem, nová el. Také za OB 2+1, 3+kk, 3+1 po rekonstrukci. email: bibiska@post.cz, tel. 776 018 254.
 www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz
Klece pro chov křepelek. Doprava po celé ČR.
 Stavební ﬁrma se sídlem v Brně-Líšni přijme stavební dělníky
do pracovního poměru. Podmínkou je řidičský průkaz skupiny B
a praxe v provádění vodovodů, kanalizací a vozovek. Tel. 602 711 184.
 Restaurace Zámecká růže v areálu zámku Belcredi v Brně-Líšni
hledá do svého týmu nové posily na HPP: na pozici kuchař, číšník,
servírka. Bližší informace na tel. 602 439 000.
 Koupím BYT nebo RD v této lokalitě 1+KK–2+KK, 3+1-4+1 nebo
RD. PLATIM V HOTOVOSTI. Právní servis a vše vyřídím! Prosím
nabídněte  Volejte mob: 775 20 21 22.
 Hledáme zájemce o vykonávání pravidelného úklidu v bytovém
domě s dvanácti bytovými jednotkami v Líšni. Vhodné i pro důchodce. Bližší informace na tel. 608 633 565.

Pro posílení vaší imunity:
Preventan 90 cps – 389 Kè, Terezia hlíva 1+1 – 379 Kè.
Oblíbené zateplené obrázkové papuèe již v prodeji.

Elerium finance s.r.o.
ÚÈETNÍ KANCELÁØ BRNO-LÍŠEÒ
Nabízíme kompletní vedení úèetnictví
Vaší firmy za nejvýhodnìjší ceny.
web: www.eleriumfinance.cz
tel.: 776 156 649, e-mail: eleriumfinance@email.cz

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

 Údržba zahrad, kácení a prořezávání stromů, sečení trávy, úklid,
pergoly, nábytek, oplocení. Tel.: 603 483 738, www.uniserv.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.

 ZDRAVOTNÍ SESTRA KOUPÍ BYT pro sebe k bydlení.
Slušné jednání, prosím napište SMS 724 968 684.

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.

Domácí zabijačku 8.–9. 10. 2021
poøádá SK Slatina, areál SK Slatina

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

pátek 8. 10. od 10.00 do 18.00 hod.
zažijete atmosféru výroby domácí zabijačky, prodej

sobota 9. 10. od 8.00 do vyprodání

prodej pochutin ze zabijačky: tlačenka, jitrnice, jelita, škvarky, sádlo, ovar,
polévka černá (do vlastních nádob), uzená slanina, uzený bok,
uzená krkovice, maïarská klobása, šunková klobása, zabijačkový guláš
ŘÍJEN 2021
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Ocenění pro SK Líšeň
Předsedovi klubu SK Líšeň panu Ing. Karlu Hladišovi, CSc.
byla Fotbalovou asociací České republiky udělena Cena Dr.
Václava Jíry.
„Panu Hladišovi bude v říjnu sedmdesát a veškerý mimopracovní
čas věnuje fotbalu. Hrával na dobré úrovni v Uherském Brodu, VTJ
Slaný, v KPS Brno, kde slavil postup z divize do druhé ligy, v TJ
Bystrc a na závěr i v SK Líšeň, v posledních dvou klubech působil
i jako trenér. Před třiceti lety se stal v Líšni předsedou klubu
a v této funkci působí dosud! Průměrný brněnský klub vytáhl do
špičky druhé nejvyšší soutěže! Klub se může pochlubit početnou
mládežnickou základnou i vybudováním moderního fotbalového
areálu“, uvádí k ocenění FAČR.
Cena Dr. Václava Jíry je od roku 1993 každoročně udělované ocenění Fotbalovou asociací České republiky (dříve Českomoravským
fotbalovým svazem) osobnostem, které se významně zasloužily
o rozvoj českého fotbalu. Oceňováni bývají nejen bývalí vynikající
hráči a dlouholetí trenéři, ale i funkcionáři.
Cena je pojmenována po Václavu Jírovi.
JUDr. Václav Jíra byl český fotbalista, reprezentant Československa, trenér a funkcionář. Spolu s Antonínem Panenkou je dozajista
největší osobností v historii fotbalového klubu Bohemians Praha
1905. Ve své hráčské kariéře hrál za Union Vršovice, Nuselský SK,
SK Nusle a mezi lety 1945 až 1954 za Bohemians Praha 1905. V šesti utkáních nastoupil i za československou fotbalovou reprezentaci. Po ukončení aktivní hráčské kariéry se věnoval trenérské činnosti. Na mistrovství světa v roce 1962 v Chile, kde Československo
získalo stříbrné medaile, byl asistentem trenéra Rudolfa Vytlačila.

SK Líšeň – měsíc náborů
V září probíhaly nábory nejmenších zájemců o fotbal. Náborových tréninků se zúčastnilo celkem 76 dětí ve věku 4–6 let. Kdo
nestihl přijít a má zájem si vyzkoušet fotbalový trénink, můžete přijít i v říjnu.
Kontakt:
David Linger, tel.: 774 828 806, www.sklisen.com

Poté jako trenér vedl své „klokany“ a působil zároveň i jako trenér
národního mužstva. Dále se věnoval funkcionářské činnosti, kde
jako fotbalový diplomat uplatnil své právnické vzdělání. Stal se sekretářem obnoveného Středoevropského poháru, a dále předsedou mezinárodní komise Československého fotbalového svazu.
V roce 1968 byl zvolen členem výkonného výboru UEFA a členem
komise FIFA. Od roku 1978 až do své smrti působil jako místopředseda evropské asociace UEFA. K tomu ještě navíc od roku 1990
vykonával i funkci předsedy Československé fotbalové asociace.

Tenisový turnaj dětí a mládeže 2021
V neděli 12. září uspořádal Tenisový klub Líšeň v areálu tenisových
kurtů Tenis u lomu tenisový turnaj neregistrovaných pro děti
a mládež. Stejně jako loni byl i letošní 6. ročník turnaje, vzhledem
ke koronavirovým opatřením, přesunut na konec léta. Ve spolupráci s 2 Trenéři s.r.o. přivítali pořadatelé na tenisových kurtech
10 chlapců a 9 dívek, kteří se ve čtyřech kategoriích utkali o celkové vítěze. Za ideálního tenisového počasí a za přispění hráčů z TK
Líšeň, kteří pomáhali s organizací, strávili všichni účastníci i jejich
přihlížející rodiče příjemnou neděli.
Ti nejmenší a nejmladší zápolili na polovině kurtu v tenisových
soutěžích, kde dokazovali jak ovládají tenisovou raketu a míček. Po
vyhodnocení osmi soutěžních disciplín (dovednost s raketou, hody, běhy, atd.) byla mezi menšími nejlepší Jana Drochytková před
svou sestrou Klárou a Adamem Cabákem. Kategorii větších ovládl
Ondřej Janoušek, na druhém místě byla Karolína Trojčáková a na
třetím místě se umístil Michal Janoušek. Nejmladší a nejmenší
účastnicí celé soutěže byla pětiletá Justýna Patloková.
Hráči, kteří hráli na celém kurtu, byli rozlosováni do dvou skupin,
kde hráli každý s každým. Po odehrání obou skupin postoupili hrá-

či z prvních dvou míst do vyřazovacích soubojů, ostatní pokračovali v jedné skupině každý s každým. Po sečtení všech výsledků ve
skupině bylo toto pořadí:
1. Aneta Cikrlová, Gym. Křenová
2. Martin Bumbálek, ZŠ Novolíšeňská
3. Michal Studnica, ZŠ Novolíšeňská
Postupující do vyřazovacích soubojů dohráli turnaj o konečné
umístění. Po odehrání všech zápasů bylo toto pořadí:
1. Barbora Trojčáková, Gym. Cyrilometodějské
2. Laura Nezvalová, Gym. Elgartova
3. Vojtěch Nezval, SPŠ Purkyňova
Hráči na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích obdrželi věcné ceny, všichni účastníci drobnou upomínku. Během celého
turnaje byla pořizována fotodokumentace, která sloužila k prezentaci Městské části Brno-Líšeň. Fotky z turnaje je možné prohlédnout na www.brno-lisen.cz ve sportovní rubrice.
l Ladislav Breicetl
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