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ZDARMA
Líšeň má rozpočet na rok 2017
Zastupitelé Líšně schválili rozpočet na
rok 2017. Líšeň bude letos hospodařit s příjmy ve výši 307 108 tis. Kč a výdaji ve stejné
výši. Již šestým rokem je rozpočet vyvážený a bez nutnosti úvěru, či půjček.
Schválený rozpočet počítá s běžnou
provozní potřebou Líšně, škol a školek,
Kulturního centra Líšeň p. o., Správy majetku Líšeň p. o. a zároveň umožní v rozumné míře potřebné investice.
I v letošním roce se významnou položkou rozpočtu staly investiční výdaje. Bez
nutnosti úvěrování je na investice pro letošní rok vyčleněno 172 862 tis. Kč. Nejvýznamnější investiční akce jsou v tomto
roce v oblasti školství. Budeme modernizovat MŠ Šimáčkovu, MŠ Strnadovu. Čeká

nás celková rekonstrukce školní jídelny Novolíšeňská. Vybudování nových výtahů při
základních školách Masarova a Novolíšeňská. Tím se stanou všechny naše školy bezbariérové.
V oblasti dopravy budeme zvyšovat bezpečnost na přechodech jejich zpřehledněním
a nasvícením. Dále vybudujeme nová parkovací místa na ulici Strnadově a Kubíkově.
V oblasti správy veřejného prostoru a zeleně,
kromě navýšení prostředků na údržbu, připravujeme citlivou úpravu parku Trnkova
a dokončení projektu Rokle. Dopravní studie
napoví, jak dál pokračovat s úpravou náměstí Karla IV.
Rozpočet dále nezapomíná na opravy
pěších komunikací, veřejného osvětlení,

opravy a udržování
líšeňského majetku.
Součástí rozpočtu na rok 2017 jsou
i dotační programy,
z nichž Líšeň dlouhodobě podporuje neziskové organizace
a spolky. Pro letošní rok bude v rámci dotačních titulů na podporu mládeže, kultury a sportu přerozděleno přes 2 500 tis. Kč.
Zodpovědným hospodařením rozvíjíme Líšeň tak, aby byla příjemným místem,
naším domovem. Podrobný rozpočet,
včetně všech investičních akcí, naleznete
na našich stránkách www.brno-lisen.cz.
Břetislav Štefan, Váš starosta
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Více informací o rozpočtu MČ Brno-Líšeň na www.brno-lisen.cz.
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Zprávy z radnice

Rozhodnutí města Brna k lokalitě
Houbařská – Novolíšeňská a lokalitě Střelnice
Zastupitelstvo Líšně požadovalo snížit
výšku budoucí výstavby na Střelnici a nezhoršovat situaci na poli Houbařská – Novolíšeňská. Zastupitelé m. Brna nás podpořili.
Dne 9. 2. 2016 se uskutečnila v sále radnice veřejná debata za účasti náměstka primátora města Brna pro oblast rozvoje města
pana Mgr. Martina Andera.
Náměstek primátora prezentoval snahu
současného vedení města vycházet vstříc
potřebám městských částí a připravenost se
aktivně jednotlivým oblastem věnovat.
Právě proto mně zaskočil postoj Odboru
územního plánování MMB, který spadá do
působnosti pana náměstka Andera a to především ke změnám ve 44. souboru změn
Územního plánu města Brna týkajících se
změn IPP – tedy výšky a hustoty zástavby.
1.) Změna číslo 36/15-I, MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Houbařská, ul. Novolíšeňská

Prověřit možnost navýšení hodnoty IPP
0,5 a 0,6 v plochách pro bydlení až
o 20 %.
Zastupitelstvo Líšně a pan náměstek
Ander nedoporučili navýšení s tím, že
stávající IPP je dostatečné k efektivnímu využití pozemků.
Avšak Odboru územního plánování doporučil zastavěnost navýšit!
Naštěstí to dopadlo dobře a zastupitelé města
Brna změnu neschválili.
2.) Změna číslo 41/15-II, MČ BRNO-LÍŠEŇ, k. ú. Líšeň, ul. Šimáčkova, ul.
Střelnice – ul. Houbařská
Zastupitelstvo Líšně žádalo snížit hustotu a výšku zastavění z hodnoty IPP 0,6
na 0,2.

Náměstek primátora pro oblast rozvoje
města pan Ander změnu nedoporučil,
z obav, že změna by mohla vyvolat požadavky fyzických osob vlastnících pozemky v lokalitě dotčené změnou na finanční kompenzaci z rozpočtu města
Brna.
Zamítavé stanovisko vydal i Odbor
územního plánování s odůvodněním,
že není důvodné hodnotu IPP v dané
lokalitě z odborného hlediska měnit!
Zastupitelstvo města Brna navzdory nedoporučení pana náměstka a Odboru územního
plánování změnu podpořilo k prověření.
Na závěr bych rád poděkoval všem aktivním občanům Líšně a zastupitelům města
Brna za podporu.
Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ Brno-Líšeň
více na: www.brno-lisen.cz

Poděkování
Je tomu již několik desítek let, co se pan Sobol a paní Sobolová dobrovolně starají o pomník padlým vojákům ve II. světové
válce. Bohužel Líšeň nemá správu hřbitova svěřenu a pověřená
organizace města Brna, tedy Správa hřbitovů města Brna p.o.,
pečuje o pomník spíše sporadicky. O to větší úctu a respekt okolí
si zasluhují lidé, kteří bez nároku na peněžní odměnu udržují
naše společná pietní místa krásná a nezanedbaná. Nezapomínají na obec a jsou připraveni dobrovolnickou prací pomoci,
když je třeba.
Dovolte mi těmito řádky za obec v Líšeňských novinách poděkovat manželům Sobolovým za dlouhodobou údržbu pomníku padlých na líšeňském hřbitově!
Mgr. Břetislav Štefan, starosta

Statutární město Brno, Městská část Brno-Líšeň,
Úřad městské části Brno-Líšeň, Jírova 2,
přijme do pracovního poměru na dobu určitou –
zástup za RD pracovnici/pracovníka agendy nájemného.
Právní vzdělání.
Kontakt:
Ing. Irena Sehnalová, tajemnice úřadu –
tel. 544 424 814, 606 691 019, e-mail: sehnalova@brno-lisen.cz

Zveme občany na
veřejné zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň,
které se koná ve čtvrtek 23. 2. 2017

ve velkém sále radnice MČ Brno-Líšeň, Jírova 2 v 17 hod.
Zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Líšeň je možno sledovat
on-line na www.brno-lisen.cz.
Zápisy z jednotlivých zasedání Zastupitelstva a Rady MČ
Brno-Líšeň naleznete aktuálně na www.brno-lisen.cz.

Pozvání na Myslivecký společenský večer
Líšeňští myslivci Myslivecké společnosti STARÉ ZÁMKY, z.s. srdečně zvou příznivce dobré zábavy,
milovníky tance a myslivecké kuchyně na Myslivecký společenský večer, který pořádají dne 25. února
2017 od 20.00 hod. na ZŠ a MŠ Horníkova.
O rozmanité občerstvení včetně mysliveckých specialit je postaráno. Ke zpestření programu mysliveckého společenského večera je připravena bohatá zvěřinová a věcná tombola.
Vstupenku s místenkou v ceně 150 Kč je možno rezervovat na čísle mobilního telefonu 737 774 977.
Ing. Miroslav Drábek
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ÚTERÝ

8.00 - 13.00

Pasteláček

Pastelka

L. Nováková, P. Zahradníková

16.00 - 17.00

Já jsem muzikant I. (1,5 - 3 roky)

Pastelka

Blanka Machková

17.00 - 19.00

Když zem dá hlínu (dospělí)/1x za 14 dní

Keramická dílna

Olga Fryčová Hořavová

17.15 - 18.15

Já jsem muzikant II. (3 - 6 let)

Pastelka

Blanka Machková

18.30 - 20.00

Fyziojóga pro ženy/1x za 14 dní
Hříbátka - mrňousci (2 - 2,5 roku)

Pastelka

9.00 - 10.30

Pastelka

Radka Buryšková
Lenka Nováková

10.30 - 12.00

Koníčci - mrňousci (2,5 - 3 roky)

Pastelka

Lenka Nováková

9.00 - 10.30

Vrabčáci - mrňousci (1,5 - 2 roky)

Dělňák

Markéta Dubová Nečasová

10.00 - 11.00

Klokani - mrňousci (2 - 3 roky)

Dělňák

Markéta Dubová Nečasová

14.30 - 16.00

Přírodovědný/včelařský kroužek (6 - 9let)

Pastelka

Iva Drápelová

17.00 - 18.00

Hooping I. (děti + rodiče)

Dělňák

Hanka Petrovská

17.45 - 18.45

Cvičení pro těhotné

Pastelka

Julie Jelínková

18.00 - 19.00

Hooping II. (dospělí)

Pastelka

Hanka Petrovská

Pastelka

Julie Jelínková

Pastelka

Lenka Nováková

Tygříci - batolátka (20 - 24 měsíců)
Hrátky pro tvořivé ručičky
(tvoření pro děti 3 - 6 let s tematickými hrami)
Hrátky pro tvořivé ručičky
(tvoření pro děti 3 - 6 let s tematickými hrami)

Pastelka

Lenka Nováková

Pastelka

Jarmila Dostálová

Pastelka

Jarmila Dostálová

9.00 - 10.30

Pulečci - miminka (4 - 10 měsíců)

Pastelka

Lenka Nováková

10.30 - 12.00

Žabičky - miminka (10 - 15 měsíců)

Pastelka

Lenka Nováková

Dělňák

Blanka Machková

Dělňák

Blanka Machková

Pastelka

Julie Jelínková

Pastelka

Julie Jelínková

Pastelka

Julie Jelínková

Pastelka

Julie Jelínková

STŘEDA

19:00 - 20:00

ČTVRTEK

PROGRAM OD ÚNOR 2017

PONDĚLÍ

Spolky a sdružení

9.00 - 10.30
10.30 - 12.00
16.00 - 17.00
17.15 - 18.15

9.00 - 10.00
10.00 - 11.00
13.00 - 14.00
15.45 - 16.45
17.00 - 18.00

PÁTEK

18.15 - 19.15
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Aby záda nebolela I.
(fyzioterapeutické cvičení pro dospělé)
Koťátka - batolátka (15 - 20 měsíců)

Štěňátka - mrňousci
(cvičení s prvky jógy pro děti 1 - 2 roky)
Pejsci - mrňousci
(cvičení s prvky jógy pro děti 2 - 3 roky)
Cvičení po porodu
Zdravá zádíčka
(fyzioterapeutické cvičení pro děti)
Aby záda nebolela II.
(fyzioterapeutické cvičení pro dospělé)
Aby záda nebolela III.
(fyzioterapeutické cvičení pro dospělé)

8.00 - 13.00

Pasteláček

Pastelka

L. Nováková, P. Zahradníková

16.00 - 17.00

Klas - Klub Aktivních Seniorů/1x za 14 dní

Farní kavárna

Iveta Kolářová

Zápis nových účastníků kurzu probíhá od 16. 1. 2017 na www.pastelka.net.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
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LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU
A SLUŽEB

14. 2. 2017

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

Milí přátelé LCOS,
konečně i do našich krajů dorazila sněhová nadílka a my máme možnost užívat si
zimních radovánek a sportů. Pro ty z nás,
kteří se chystáme na hory a sháníme třeba
nové lyže, lyžáky, přilbu, brýle či jen chránič
páteře, vřele vítáme možnost zakoupit vše
v prodejně Bikemax v LCOS. Současně tým

Valentýnské menu
U Fidela

Bikemax zve na předjarní servis kol za zvýhodněné ceny. Kolo nám připraví na sezónu
včas, bez čekání a v klidu.
Také máte doma zvířecího mazlíčka? Pak zajisté potěší zpráva o zařazení krmiva pro pejsky, kočičky, drobné ptactvo a hlodavce do
sortimentu prodejny DD centrum - Drogerie
a domácí potřeby v LCOS. Dle informací od
provozovatelů zde najdeme granule, paml-

sky, konzervy, semínka a další základní výživu
a vybavení pro domácí chov zvířátek. Věříme,
že se bude jednat o kvalitní a při tom cenově
dostupný sortiment.
V měsíci únoru připravuje Restaurace U Fidela
oblíbené Valentýnské menu. Vezměte svou milou či milého na dobrou večeři a užijte si romantický večer při svíčkách. Těší se na Vás kolektiv
Restaurace U Fidela.

PÓ

✃

N

Terezia Company
výrobky ze zdraví prospěšných hub
a rostlin - ochutnávky a dárek.
Medistyle
výrobce zdravotnické obuvi zve
na diagnostiku klenby nohy pro
doporučení vhodné stélky .

85 Kč
139 Kč
159 Kč
219 Kč

Multivitaminy
The Simpsons
Bart / Liza
319 Kč

897 Kč

+ budík jako dárek

Regionální
jihomoravské produkty

Poctivé uzeniny
vyrobené z masa

Výběrové řeznictví.
Denní nabídka
čerstvého drůbežího,
vepřového
a vyzrálého hovězího
masa. Kvalitní
vakuované jehněčí,
králíci, zvěřina a další
druhy masa

Džemy, povidla a med

Víno z moravských
vinohradů a piva z
českých a moravských
minipivovarů

Tradiční kváskový
chléb a křupavé pečivo

Bio potraviny a dětská
výživa

Sezonní zelenina
a ovoce, bedýnky

Vybrané zahraniční
speciality

Nešizené mošty, sirupy
a ovocné pálenky

Čerstvá káva a poctivé
svačinky

Bezlepkové potraviny,
RAW food a superfood

A mnohem, mnohem
víc opravdového jídla

Farmářské mléko,
jogurty, sýry, vejce a
máslo

U NÁS VÍTE, CO JÍTE!

u

fid
ela

www.sklizeno.cz/lisen

CE
RESTAURA

17.2.2017
ŘÍZENÁ DEGUSTACE
RUMŮ
pod vedením zkušeného
blendera Jakuba Herynka.
Těšit se můžete na zajímavé
rumy z ještě zajímavějších
zemí.

Rezervace na tel.č. 725 420 090
nebo na www.ufidela.cz.
Děkujeme a těšíme se Vás.

centrum
Drogerie a domácí potřeby

TOTÁLNÍ
VÝPRODEJ
Servis v únoru pouze za

799,- 1599,- Kompletní
499,- 999,- Standardní
249,- 499,- Základní

Masarova 2407/7
Brno-Líšeň

drogerie@lcos.cz
tel.: 777 721 001

KU

U NÁS NAJDETE POUZE OPRAVDOVÉ POTRAVINY

14.2.2017
VALENTÝNSKÉ MENU PRO
VŠECHNY ZAMILOVANÉ
Můžete se těšit na tříchodové
menu složené ze specialit
francouzské drůbeže a sladkého
dezertu na závěr.

OTEVÍRACÍ DOBA:
Po-Pá 8:00 – 19:00
So 8:00 – 12:00

Ý

3.2.
E
R
TE ZIAY
N
COMPA 6.2.
1 E
L
ISTY
MED

OD 3.2.2017
AMERICKÁ KUCHYNĚ
burgery, křídla, žebírka
a krevety z Louisiany

OV

AKCE PRO MAMINKY
ACC sirup pro děti
Stodal Sirup 200 ml
Oscillococcinum® 6 dávek
Sunar 2, 3, 4
a navíc AKCE 5+1
Nutrilon 2, 3, 4 - 3×800 g

EV

VYBÍRÁME Z AKČNÍ NABÍDKY
ACC LONG 600 mg 20 tablet
169 Kč
Ibalgin® Rapidcaps 20 tobolek
63 Kč
Ibalgin® gel 100 g
129 Kč
Nalgesin S 20 tablet
99 Kč
Corega fixační krém 40 g
89 Kč
Corega Bio tabs Antibakt. 30 tab. 89 Kč
Stopex na suchý kašel 125 ml
99 Kč
Orofar 24 pastilek
129 Kč
Muconasal Plus 10 ml
89 Kč
Cemio RED3,
prostata a potence 30 cps
259 Kč

0%
-1

PO–PÁ 8–18 / SO 8–12
www.lekarnalisen.cz

SL

LÉKÁRNA MASAROVA

42%

více informací na www.bikemax.cz
až

Nově
v sortimentu
zboží pro domácí
mazlíčky.

VYUŽIJTE
TUTO2.
AKCI
od
1.

BIKEMAX Brno, Masarova 7
brno@bikemax.cz, 725 651 003
Po-Pá: 9 - 19 h., So: 9 - 14 h.

Spolky a sdružení
Z
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AKTIVITY PRO SENIORY V LÍŠNI
únor 2017

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
pondělí

ŠACHOVÝ KLUB / K. Pelikán
v 17 hod. na Kotlance, zdarma
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ / J. Cupák
S dobrovolníkem Révy pro zdravá záda.
Rezervace nutná.
v 9 hod. na Kotlance, zdarma

úterý

TAROKOVÝ KLUB/ K. Kabelka
v 17 hod. na Kotlance, zdarma

čtvrtek

VÝROBA ŠPERKŮ METODOU TIFFANY
R. Maleňáková
13. 2. a 27. 2. v 17 hod. na Kotlance, 70 Kč

PRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ KLUBU
SENIORŮ
Taneční a volná zábava.
ve 14 hod. na ÚMČ Jírova / Dělňák,
pro členy
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
NA KOTLANCE / ASF
Se studenty fyzioterapie Masarykovy
univerzity s individuální konzu ltací.
Rezervace nutná.
v 16 hod. na Kotlance, zdarma

středa

pátek

KALENDÁŘ AKCÍ

1. 3.

LÍŠEŇ A BRNO - TADY JSEM DOMA
PhDr. L. Karnet
v 17 hod. na Kotlance, 30 Kč
Konec 2. světové války v Líšni.
Vzpomínky pamětníků
80. léta - pamatujete?
Vzpomínky nejen z Líšně
Líšeň 2027 - vize. Host - starosta Líšně.

7. 2.
21. 2.

KLUB INFORMATIKY /L. Škraňka
Přednášky s individuálním poradenstvím.
ve 14 hod. na Kotlance, 30 Kč
Web - vyhledávání a využití informací.
E-mail - využití a komunikace.

1. 2.
22. 2.

SQUARE DANCE / P. Vondrák
Tradiční americký country tanec.
v 17 hod na Kotlance, zdarma
SENIORSKÝ KLUB RÉVA
ve 14 hod. na Kotlance, zdarma
2. 2. - Vernisáž fotografické výstavy
"Na okamžik v Brně.“
Představení a beseda s autorkou fotografií
Naďou Pelikánovou v klubu.
9. 2. 2017 a 16. 2. 2017 - Tvoříme pro
líšeňský Klokánek
Společné pletení, háčkování a šití věcí pro
děti z Klokánku. Zapojte se s námi!
Materiál na Kotlance je zajištěn.
Chcete-li vyrobit něco doma, kontaktujte nás
prosím na reva@kclisen.cz nebo 734 313 653.
23. 2. 2016 - Život s kometami
Beseda o vesmíru a kometách s hvězdáři
ze Společnosti pro meziplanetární hmotu,
koordinátora pozorování komet pro ČR.

KLAS LÍŠEŇ - SETKÁVÁNÍ
AKTIVNÍCH SENIORŮ / I. Kolářová
10. 2. - Čísla kolem nás
24. 2. - Poutní místa v okolí Brna
v 16 hod. ve farním dvoře, zdarma

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM,
NÁVŠTĚVA V DOMOVĚ PRO
SENIORY VĚSTONICKÁ
Kdo máte zájem navštěvovat mateřskou
školku a číst dětem nebo seniory jako
dobrovolník, kontaktujte nás na
reva@kclisen.cz nebo 734 313 653
LÉKOVÁ PORADNA/IKEM
EKOLOGICKÁ PORADNA/EI Veronica
Dotazy zasílejte na kontakty Kulturního
centra. Zdarma.
KOTLANKA – SENIORSKÉ CENTRUM
Senioři, chybí Vám prostor pro realizaci
zálib? Využijte zdarma naši klubovnu.

VÍCE INFORMACÍ O AKTIVITÁCH RÉVY NA E-MAILU reva@kclisen.cz, tel. 544 210 182 A RECEPCI KOTLANKY.
Klub seniorů
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Změna programu vyhrazena. Do kurzů se doporučujeme přihlásit.
Adresy: Kotlanka - Kotlanova 7, Dělňák - Klajdovská 28,
radnice - Jírova 2, zámek Belcredi - Pohankova ulice,
Rodinné centrum Pastelka - Nám. Karla IV. 4/4, tel.: 725 816 804
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Spolky a sdružení

Fotohádanka
V minulém vydání Líšeňských novin Vám byla nejen představena samotná fotohádanka, ale byla zde zveřejněna i první
fotografie, jejíž lokalizace byla hádankou pro čtenáře Líšeňských novin. Správná odpověď byla náměstí Karla IV. a první
správnou odpověď zaslala na uvedený e-mail paní Lenka Haraštová, která bude z naší strany kontaktována prostřednictvím e-mailu, aby si převzala cenu přímo od Mgr. Břetislava
Štefana, starosty, který byl autorem první fotohádanky.
Vzhledem k tomu, že nám nebyla ze strany čtenářů zaslána
fotografie pro další fotohádanku, oslovili jsme PhDr. Miloše
Freiberga, II. místostarostu, aby navázal na fotohádanku pana
starosty. A i pan místostarosta se rozhodl odměnit prvního
uhodnuvšího malou pozorností.
Představujeme Vám tedy druhou fotohádanku, jejímž
autorem je PhDr. Miloš Freiberg, II. místostarosta Městské
části Brno-Líšeň. Fotohádanka zní, kde byla předmětná fotografie pořízená v rámci MČ Brno-Líšeň. Své odpovědi nebo
také fotografie pro další fotohádanku můžete posílat do neděle 12. 2. 2017 na e-mailovou adresu foto.lisen@seznam.cz.
Správnou odpověď se dozvíte v následujícím čísle Líšeňských
novin.
A jaká jsou pravidla? Svou odpověď s co možná nejpřesnějším uvedením místa pořízení fotohádanky, tj. ulici, číslo popisné či podrobný popis místa, zašlete prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu foto.lisen@seznam.cz. Do předmětu
e-mailu uveďte „fotohádanka“. Současně do přílohy e-mailu
připojte fotografii Vámi navrhované fotohádanky do dalšího
čísla Líšeňských novin spolu s uvedením řešení Vámi navrho-

vané fotohádanky. (Příklad: správná odpověď – Ondráčkova
17, červený dům vpravo. Řešení mnou navrhované fotohádanky – Mariánské údolí, druhá borovice u pravého břehu.) Autor
první správné odpovědi zaslané dle pravidel výše se stane vítězem fotohádanky a bude jmenovitě uveden v následujícím čísle Líšeňských novin a současně jím navrhovaná fotohádanka
bude uveřejněna jako další fotohádanka v pořadí. V případě,
že první správná odpověď nebude mít v příloze e-mailu další
navrženou fotohádanku, bude jako vítěz fotohádanky uveden
autor první odpovědi a další fotohádanka bude uveřejněna od
následujícího hádajícího v pořadí bez ohledu na správnou odpověď. U každé zveřejněné fotohádanky bude vždy jmenovitě
uveden její autor. Pokud nevíte správnou odpověď, klidně nám
zašlete pouze svůj námět na další fotohádanku.
Více podrobností nejen o fotohádance se dozvíte na www.
foto-lisen.cz.
Mgr. Tereza Vašíčková, Foto – Líšeň z.s.

Přijďte se svým nápadem

Dáme na vás.
Začátkem ledna Brno spustilo první ročník participativního rozpočtu, který nese název Dáme na vás.
O čem to je?
Brno vyčlenilo část peněz ze svého rozpočtu a umožní
svým obyvatelům, aby podávali návrhy, co za ně ve městě
vylepšit, změnit, opravit, zorganizovat či vybudovat. Pro první ročník participativního rozpočtu poskytlo město částku
20 milionů korun. Každý tak může přijít se svým vlastním nápadem na projekt.
U všech podaných projektů bude úřad posuzovat, zda je lze
provést, tedy zda realizaci nebrání nějaká technická či právní
překážka, případně jiný záměr města. S navrženými projekty
také musí souhlasit příslušná městská část. Na podzim tohoto
roku poté občané města v hlasování rozhodnou, které projekty
město zrealizuje.
S jakými nápady můžete přijít?
To je jen na vás. Můžete navrhnout třeba doplnění herních
prvků na dětském hřišti, vybudování venkovního posezení
s veřejným grilem, jazykové kurzy pro dospělé, revitalizaci
parku anebo můžete vymyslet něco úplně nového a originálního. Fantazii se meze nekladou. Jeden projekt může stát nejvýše
2 miliony korun. Základní podmínkou je, že navrhované projekty musí být veřejně přínosné a nesmí sloužit ke komerční
propagaci.
líšeňské noviny

Přijďte tvořit projekty společně!
Během února a března proběhne v různých částech města
série 10 úvodních setkání (workshopů). Na těchto setkáních se
dozvíte více o participativním rozpočtu a o tom, jak podat
projekt a na co si dát pozor. Budete moci společně s ostatními
diskutovat nad možnými projekty ve vašem okolí a za pomoci
úředníků se také můžete pustit do společné přípravy projektů.
Srdečně vás zveme na veřejná setkání, která se uskuteční
v následujících termínech:
7. 2. Brno-střed – ÚMČ (Zastupitelský sál); 8. 2. Židenice –
Dělnický dům; 9. 2. Královo Pole – ÚMČ (Velká zasedací místnost); 13. 2. Brno-sever – Klubovna MČ (Drutis); 16. 2. Líšeň
– ÚMČ (Sál radnice); 21. 2. Bystrc – Společenské centrum;
23. 2. Nový Lískovec – ZŠ Kamínky (jídelna); 28. 2. Řečkovice
a Mokrá Hora – ÚMČ (Zasedací místnost zastupitelstva);
2. 3. Žebětín – ÚMČ (Jednací sál); 7. 3. Tuřany – ÚMČ (Zasedací místnost).
Na setkání, která se konají vždy od 17.30 do 19.15 hodin, vás
srdečně zveme, neboť Dáme na vás je především o vašich
nápadech.
Své projekty můžete podávat od února 2017, a to v elektronické či papírové podobě. Veškeré potřebné informace naleznete na webových stránkách „Dáme na vás“ (www.damenavas.
brno.cz).
Petra Klašková
koordinátor participace obyvatel, MMB
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Spolky a sdružení

Lesní školka Zeměkvítek
Nepřijali Vaše dítě do školky? Chcete, aby trávilo více času
venku? Bavilo se a zároveň učilo podle svých potřeb? Tak přijďte
mezi nás!
Od roku 2016 jsme pro Vás a Vaše děti otevřeli novou lesní
školku Zeměkvítek, která se nachází v malebném prostředí Mariánského údolí. Vytváříme bezpečné a příjemné prostředí, ve
kterém se děti mohou přirozeně vyvíjet, radovat a učit v souladu
s přírodou. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně a s respektem, využíváme prvky Montessori a Waldorfské pedagogiky.
Naše zázemí tvoří nově vybudovaný unimodomek s dřevěnou
terasou, který je vytápěný kamny na dřevo a napojený na elektřinu. Uvnitř je kromě herního prostoru k dispozici kuchyňka, umývárna s WC a malá šatna. Domek je obklopený rozlehlou zahradou s ohništěm a teepee.
Více informací najdete na stránkách www.zemekvitkov.cz.
V případě zájmu o prohlídku nás kontaktujte: zemekvitkov@
gmail.com nebo na čísle +420 723 264 589.

ZETOR GALLERY – expozice červených traktorů Zetor
Přemýšlíte, jak trávit volný čas tak, aby bavil všechny členy
rodiny? Zkuste navštívit ZETOR GALLERY v Líšni – moderní
výstavní prostor, ve které se mísí bohatá historie traktorů
značky ZETOR se současnými moderními stroji.
Příběh červených traktorů ZETOR se začal psát již v roce
1946, letos je to tedy již 70 let od dob, kdy první traktory sjely
z výrobní linky a doslova dobyly svět. Slavné modely traktorů
spolu se svými moderními kolegy jsou od roku 2013 k vidění
právě v tomto netradičním výstavním prostoru. Nejenže si
můžete vše pěkně z blízka prohlédnout a vyfotit se, ale do
mnohých traktorů si lze i sedat a prozkoumat je tak i zevnitř.
Kromě toho zde na vás čeká řada audiovizuálních prvků či
multidotykové displeje.
ZETOR GALLERY má navíc nově rozšířenou otevírací dobu, užít si tak historické stroje i moderní traktory z modelových řad MAJOR, PROXIMA, FORTERRA a CRYSTAL můžete od pondělí do neděle v době od 10.00 do 17.00 hodin.
Expozice je neustále v pohybu, tudíž se mění i samotné exponáty. K dispozici je také po celou otevírací dobu obchod s dárky a suvenýry. Nově se můžete v roce 2017 těšit také na tematické besedy, přednášky či akce všeho druhu, které jsou pořádány pro širokou veřejnost. ZETOR GALLERY si také můžete
pronajmout pro vlastní akci, konferenci nebo přednášku nebo

8

si zarezervovat komentovanou prohlídku pro školy nebo
skupiny.
Bližší informace k rezervacím komentovaných prohlídek,
k aktuálnímu dění a akcích v ZETOR GALLERY získáte na
webových stránkách www.zetotgallery.cz, na facebookovém
profilu www.facebook.com/ZetorGallery, nebo můžete psát na
mail LKrejci@zetor.com.
Těšíme se na viděnou v ZETOR GALLERY!

líšeňské noviny

Školství
klubáckého Filmáče. A nebude chybět
ani Valentýnská párty, kterou roztančíme 10. 2.
SaVIO – salesiánské vzdělávací
informační okruhy

Stalo se

U Saleska se stále bruslí
Od 10. prosince je v provozu kluziště
provozované ve spolupráci s městskou
částí Líšeň a s podporou statutárního

Poděkování
Děkujeme všem našim pracovníkům
a dobrovolníkům zejména o Vánocích
na kluzišti, na akci Líšeňské Vánoce a na
akci Betlémské dary v pátek 6. ledna,
kterou zaštiťovalo město Brno a Oblastní charita Brno.

Chystáme pro vás
Saleskové tábory 2017
Přihlašování na tábory je v plném proudu. Neváhejte si co nejdříve zajistit místo
na https://www.salesko.cz/naseprogramy/tabory/.
města Brna, a Jihomoravského kraje. Během prvního měsíce provozu navštívilo

kluziště velké množství bruslařů. Zájem
je veliký, led se po každém bloku upravuje. Pokud jste ještě nenašli odvahu, tak

KLUB RODIČŮ A DĚTÍ
23. 2. Čtvrtkování – drhané šperky
26. 2. Den pro rodinu, workshop
s Jaroslavou Fišerovou
„Jak se dělá pohádka“
(jak se dostane pohádka z papíru do televize), možnost deskových a karetních
her
4. 3. Jarní salesková burza
Chcete nabídnout k prodeji pěkné věci
po svých dětech nebo naopak sháníte věci pro své děti? Burza v Salesku je tu pro
Vás!
Chcete-li prodávat, přihlaste se na recepci Saleska od 13. 2. do 28. 2., poplatek za
prodejní místo (stůl) činí 50 Kč.
Chcete-li nakupovat, zapište si termín
4. 3., 16.30–19.00 do diáře a přijďte!
Možnost dát si kávu, čaj, místo pro pohrání pro děti (herna bez dozoru).

– cyklus besed, přednášek, vzdělávacích
programů pro širokou veřejnost

Venezuela – tajemné stolové hory
Přednáší Richard Bouda,
fotograf a cestovatel
Expedice, jejímž cílem bylo poznání povrchu a hlavně podzemí stolové hory
Akopán. Povídání
o namáhavém pěším
výstupu, o nebezpečích a nástrahách,
které opravdu nečekáte, o domorodcích
a jejich žití pod stolovými horami.
Kdy: úterý 7. února 19.00
Kde: klub VeSPOD
Zbavte se nevědomé manipulace
Poznáte manipulaci a víte, jak na ni
reagovat?
Manipulace nám brzdí vlastní rozvoj
i naše vztahy – bez ohledu na to, zda si to
uvědomujeme anebo ne. Přednáška nabízí zamyšlení se nad tím, co manipulace
vlastně jsou a jestli je chceme.

neváhejte a přijďte. Brusle vám půjčíme,
k dispozici je i instruktor, o kterého mají
zájem hlavně rodiče s dětmi, které se tak
mohou naučit základům bruslení. A co
třeba noční bruslení, které začíná v 19 h.

Otevřený klub – Oratoř
V pátek 17. února si děti z Oratoře procvičí svoji paměť při turnaji v pexesu.
Pokud nám i v únoru bude počasí přát
a bude i nadále sníh, budeme si hlavně ve
čtvrtky užívat zimních radovánek a společně budeme sjíždět líšeňské kopečky.

Prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel,
Ph.D. OP je slovenský římskokatolický
kněz, člen dominikánského řádu, psycholog a psychoterapeut, působící v Rakousku a v České republice na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity
Palackého a je jejím děkanem.
Kdy: úterý 21. února 19.00
Kde: klub VeSPOD

Facebook či webové stránky kluziště neustále aktualizujeme.

Otevřený klub – VeSPOD
V únoru (3. 2. – 5. 2.) vyjedeme na hory
s účastníky klubu VeSPOD, kde budeme
lyžovat a užívat si zimních radovánek.
V únoru bude v klubu také pokračovat
cyklus Workshopů a přednášek a také
budeme promítat další film v rámci

Minigalerie Salesko „Fotoobrazy”
Pokud jste ještě nezavítali do Saleska na
výstavu Petra Barana určitě si ji nenechte ujít.
Tajemné, mystické a neklidné černobílé
fotografie budou k vidění ještě do konce
února.

líšeňské noviny
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Školství

ZŠ Novolíšeňská

ZŠ Masarova

Půl roku spolupráce s FEKT VUT Brno

Klubu nadaných dětí v Artu

ZŠ Novolíšeňská v rámci podepsané dohody s VUT Brno
postupně spolupracuje s jeho jednotlivými fakultami. Začátek
školního roku pro nás byl také startem půlroční spolupráce
s novou fakultou. FEKT VUT pro nás připravila řadu zajímavých aktivit. Jednou z nich byl třeba půldenní program s návštěvou herny Elektrikárium a speciální laboratoře.

Poslední dvě výpravy Klubu nadaných dětí se nesly ve filmovém a tvůrčím duchu. Vypravili jsme se do kina Art na
workshop Kinoškoly, týkající se animace. Program byl rozdělený do dvou návštěv. V první části programu se děti seznámily se základními technikami – pixelací, clay-motion nebo objektovou animací. Dostaly k dispozici techniku a vytvářely
krátké spoty, ve kterých vystupovaly jako herci.
Některé animační techniky si mohly vyzkoušet také při
druhé návštěvě. Ve skupinách si vymyslely svůj scénář a před
objektiv postavily postavičky z lega nebo předměty běžné potřeby. Program měl u dětí obrovský úspěch a s nadšením sledovaly své kratičké filmy, které vytvořily.
Webové odkazy na vytvořené snímky najdete v článku na
www.brno-lisen.cz/lisenske-noviny.

Vánoční jarmark na ZŠ Masarova

FEKT také pořádá každoročně soutěž pro středoškoláky
ve zhotovení samohybného vozidla. Tuto zajímavou aktivitu si
vyzkoušeli i žáci 7. A. Koncem listopadu a v prosinci proběhly
přímo ve škole tři zajímavé přednášky – První pomoc prakticky, Světlo a Bezpečnost. Naše spolupráce s „elektrofakultou“
ještě nekončí. Její zástupci nám přislíbili, že připraví i zajímavé
ukázky na naši červnovou celoškolní akci, do které chceme
letos zapojit i rodiče.

Stalo se již téměř tradicí, že v předvánočním čase se na naší škole koná vypouštění balónků s přáním pro Ježíška. Tato
akce je podpořena rádiem Impuls, je součástí projektu Český
Ježíšek a zároveň pokusem o rekord ve vypouštění balónků
v celé ČR. Před samotným vypuštěním balónků si děti na přiložené kartičky napsaly svá přání. Součástí akce byl také vánoční jarmark, který zorganizovali členové našeho školního
parlamentu.

RNDr. Věra Pejčochová, vyučující fyziky na ZŠ Novolíšeňská

Exkurze do Bratislavy a rakouského pohraničí
Koncem prosince se třídy 7. A a 7. C vydaly na vánoční
exkurzi do Bratislavy. Program byl kombinací jak odpočinkových, tak naučných aktivit. Nejdříve ze všeho jsme navštívili
památník železné opony a soutok Dunaje a Moravy.

Následně jsme překročili hranice Rakouska a navštívili
tamní čokoládovnu. Po zhlédnutí dokumentu o historii a fungování tohoto podniku jsme se podívali do výrobny a nakonec
nastala nejsladší část prohlídky – neomezená ochutnávka zdejších výrobků. Zbylou část exkurze jsme věnovali poznávání
Bratislavy. Absolvovali jsme historickou prohlídku města a na
závěr jsme navštívili tamní vánoční trhy.

Na našem jarmarku si mohli návštěvníci zakoupit výrobky
žáků ze všech tříd. Místem zněly koledy a šířila se příjemná
předvánoční nálada. Děti se do akce zapojily s velkým nadšením, byly totiž motivovány výhrou ve formě volných vstupenek do Království železnic v Praze.
Žáci ve svých prodejních stáncích nabízeli nejrůznější
vánoční výrobky, cukroví, čaj nebo také řízky. Členové parlamentu měli tedy nelehký úkol, museli z té spousty úžasných
výrobků a nápadů vybrat ty vítězné. Nakonec se rozhodli pro
třídu 8. A, která usmažila výborné řízky, a školní družinu Zajíčci, kde děti vytvořily nádherné stromečky štěstí.
Výtěžek akce využijeme na základě přání žáků školy na
nákup vybrané pomůcky.

Věra Fabíková, ZŠ Novolíšeňská

Mgr. Jana Ullmannová, Mgr. Kateřina Aulehlová, Hana Pollaková
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Školství

ZŠ Holzova

ZŠ Horníkova

Projekt Čtenář na jevišti přinesl škole
celorepublikové vítězství
„Hurá“ a velký jásot se ozval na prknech, která znamenají
svět v divadle Minor v pražské Vodičkově ulici. My, žáci třídy
5. B jsme se tohoto projektu zúčastnili s dramatickou úpravou
pohádek z jižních Čech. První pohádka vyprávěla o slavonickém architektovi a druhá ozřejmila vznik dačické kostky cukru. Téma naší soutěžní ukázky natolik oslovilo porotu, že jsme
se nakonec utkali s ostatními divadelními skupinami základních i uměleckých škol z ČR.
V divadle jsme bedlivě sledovali výkony našich soupeřů
a nervozita rostla. Naše paní učitelka Mgr. Drahomíra Němečková se snažila napětí zlehčit, ale určitě byla ještě více nervóznější než my. Najednou jsme stáli na jevišti. Přišla naše chvíle
a my jsme ze sebe vydali i to, co jsme měli někde hluboko uloženo ze zkoušek a připomínek naší „úči“. Naše dramatická
úprava pohádek formou „listování“ se líbila všem a odměnili
nás jak diváci, tak i soupeři potleskem i během představení.

Vánoční „eTwinningová“ nadílka
Naše děti z tříd 5. A, 6. V a 6. A byly poslední předvánoční
den ve škole příjemně překvapeny nadílkou, kterou jim zaslalo
národní podpůrné středisko eTwinningových aktivit – Dům
zahraniční spolupráce v Praze. Středisko ocenilo jejich dvouměsíční práci spojenou s výměnou dopisů s Finskem, Polskem
a Řeckem, dále pak s tvorbou webových prezentací, nahrávkou
našich a anglických koled a propagací české kultury.

Jelikož jsme vše pečlivě zdokumentovali na našich anglických webových stránkách, byly děti vybrány a oceněny. Děkujeme všem zúčastněným dětem (cca 40) za práci nad rámec
školních povinností, která jim, doufejme, přinesla radost a nové znalosti. Stránky naleznete na englishhornikova.weebly.
com.
Mgr. Hana Sikorová

Třídy s rozšířenou výukou
Ve spolupráci se spolkem Svět vzdělání, z.s., připravujeme
v ZŠ Horníkova otevření první třídy s rozšířenou výukou
angličtiny a matematiky. Blíže na našem webu zshornikova.
cz. Od září také otevíráme další šestou výběrovou třídu opět
se zaměřením na angličtinu a matematiku. Pro více informací
se můžete podívat na stránky letošních šesťáků na vyberova
-trida.webnode.cz.

18. valentýnský ples
ZŠ a MŠ Horníkova 1
a Hudební škola YAMAHA
Vás srdečně zvou na školní ples

11. února 2017 od 19 hod.
v Základní škole Horníkova v Líšni.
Nastala chvíle očekávání, která byla završena tím největším úspěchem a naší ohromnou radostí. Nejenom, že jsme
všichni odjížděli zpět do Brna šťastni, ale jako třída, jeden kolektiv jsme uměli táhnout celou dobu zkoušení za jeden provaz, a to se nám vyplatilo.
Žáci V. B a D. Němečková

líšeňské noviny

Hraje oblíbená skupina VELVET.
Bohatý program, občerstvení i tombola.
Objednávky vstupenek, místenek a večeří:
s.rozcinska@centrum.cz, 606 347 482 po 19. hod.
www.zshornikova.cz • www.yamahaskola.cz/brno
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Slavnostní køest tramvaje nesoucí jméno Josefa Trávníèka

vaje Škoda 13T s evidenčním číslem 1939
osobnost Josefa Trávníčka (23. 5. 1970–9. 11.
2014). Deska s označením tramvaje je umístěna v přední části vozu za kabinou řidiče. (Více
informací naleznete na www.brno-lisen.cz,
Líšeňské noviny – lednové číslo.)
J. Prodělal

Ve čtvrtek 22. 12. 2016 se na náměstí Svobody konal slavnostní křest nových brněnských
tramvají. Každá městská část měla možnost vybrat pro jejich pojmenování významnou osobnost spjatou s konkrétní částí Brna. Městská část
Brno-Líšeň vybrala pro pojmenování nové tram-

Přípravná utkání SK Líšeň – sezona 2016/17 jaro
Sobota 21. 1.
Sobota 28. 1.
Středa 1. 2.
Neděle 5. 2.
Sobota 11. 2.
Neděle 12. 2.
Středa 15. 2.
Sobota 18. 2.
Sobota 18. 2.
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Hodonín (UT doma), 12.00
Chrudim (UT doma), 11.00
Mor. Slavia (UT doma), 18.00
Tasovice (venku, UT v Jevišovicích), 10.30
Velká Bíteš (UT doma), 12.00
Rousínov„B“ (UT doma), 12.00
Vyškov (venku, UT ve Vyškově), 18.00
Ernstbrunn (venku, UT Olomouc), 10.00
Bystrc „B“ (UT doma), 14.00

Sobota 18. 2.
Sobota 25. 2.
Sobota 25. 2.
Sobota 4. 3.
Sobota 4. 3.
Sobota 11. 3.
Sobota 11. 3.
Sobota 18. 3.
Neděle 19. 3.

ženy SK – Mariahilfe, Rak. (UT doma), 10.00
Břeclav (UT doma) 10.00
Vojkovice „B“ (UT doma) 12.00
Mohelnice (venku, UT v Mohelnici), 11.00
Tišnov „B“ (UT doma), 16.00
Generálka Rosice (hř. dle počasí tráva Rosice), 11.00
Start Brno „B“ (UT doma), 14.30
Mistrovské utkání – Kroměříž
„B“ generálka Dubňany (hř. dle počasí tráva)
líšeňské noviny

Oﬁciálně poslední zimní měsíc je pomalu před námi a již se nezbývá než jen těšit na jarní dny opět prosvícené sluncem
a teplem. Do té doby se můžete přijít ohřát do Dělňáku na další akce, které jsou pro vás přichystány…
V první řadě jsou to karnevaly pro děti, které budou hned dva, dále pohádka pro děti Divadla Andromeda, pokračování
cyklu Kroku do přírody, Vážné hudby na zámku i vernisáž Naděždy Pelikánové a v neposlední řadě velké líšeňské události,
kterými jsou Líšeňský ples a Líšeňské ostatky.
Přijďte a slavte s námi!

Ladislav Zibura: Pěšky mezi buddhisty a komunisty
(čtvrtek, 2. 2. 2017, 19:00 hod., Dělňák, Klajdovská 28)
Ladislav Zibura po svých „40 dní pěšky do Jeruzaléma“
přichází s novou show – „Pěšky mezi buddhisty a komunisty“. Přestože je Ladislavovi teprve 24 let, na pěších
poutích po světě už nachodil přes 5000 kilometrů.
V Česku si mezitím užíval klidného vysokoškolského života a nikdo se o jeho cesty nezajímal. Vloni ho ale kamarádi přemluvili, ať o poutích udělá projekci. Nakonec
vyprodal kino a nátlak publika vyústil až v turné po 80
městech České republiky a Slovenska. Ladislav o jedné
ze svých cest loni napsal knihu „40 dní pěšky do Jeruzaléma“, která se nešťastnou shodou náhod stala bestsellerem. Nahrál také audioknihu, kterou nechtěl nikdo.
Aby ze sebe smyl hanbu nezdařeného díla, zneuznaný
autor v létě na tři měsíce zmizel do Číny a Nepálu. Překvapivě přežil a vrátil se. Nyní vyráží na turné po republice znovu.

Líšeňský ples 2017

(sobota, 18. 2. 2017, 19:00 hod., Dělňák, Klajdovská 28)
Již tradičně do líšeňského Dělňáku na slavnostní Líšeňský ples zavítá oblíbená
kapela Meteor z Prahy, kterou doplní, stejně jako minulý rok, hudební uskupení Flash Band.
Dále vystoupí Lenka a Zdeněk Přibylovi, dvojnásobní mistři ČR ve standardních tancích kategorie Senior I. a čtyřnásobní ﬁnalisté mistrovství světa ve
standardních tancích kategorie Senior I.
A těšit se můžete také na vystoupení akrobatického rockenrollu a barmanskou show.
ZÁKLADNÍ LOGO:

STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.
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Touto cestou vás také srdečně zveme na Líšeňské ostatky, které se začnou 25. 2. 2017 od 14 hodin průvodem stárků, krojované chasy a masopustních
JEDNOBAREVNÉ VARIANTY:maškar a vyvrcholí každoroční večerní taneční zábavou ve 20 hodin v líšeňském Dělňáku.

Další akce z programu Kulturního centra Líšeň:
PANTONE 363
(80, 0, 100, 18)

5. 2. (ne), 16.00 hod. – Pohádkový karneval
STAV
B N Í F I RAndromeda:
MA s.r.o.
7. 2. (út), 10.00 hod.
– EDivadlo
Jak Tonda léčil rohatou princeznu
12. 2. (ne), 16.00 hod. – Kouzelný karneval
13. 2. (po), 18.00 hod. – Kroky do přírody:
Zajímavosti ze světa motýlů

14. 2. (út), 17.00 hod. – Naděžda Pelikánová –
Půvab toulek krajinou (vernisáž)
16. 2. (čt), 18.00 hod. – Vážná hudba na zámku
25. 2. (so), 14.00 hod. – Líšeňské ostatky

STAVEBNÍ FIRMA s.r.o.

Kulturní centrum Líšeň, p. o. E: info@kclisen.cz • M: +420 731 117 114 • T: +420 544 210 182
Sledujte dění v Kulturním centru Líšeň ŽIVĚ na webu a FB: web: www.kclisen.cz • Facebook: Kulturní centrum Líšeň
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Domácí zabijaèku 17.–18. 2. 2017

GARÁŽOVÉ PARKOVACÍ STÁNÍ

poøádá SK Slatina, areál SK Slatina – pivnice
na Spartaku (vchod z ul. Tuøanka 1, Brno-Slatina)

pátek 17. 2. od 10.00 do 20.00 hod.

zažijete atmosféru výroby domácí zabijaèky, prodej

sobota 18. 2. 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

Vinohradské trhy 2017
11. 2., 11. 3., 8. 4., 13. 5., 10. 6.,
2. 9., 7. 10., 4. 11., 9. 12.
9.00–12.30 hod.
Plocha pøed radnicí,
Velkopavlovická 25, Brno-Vinohrady
www.kvicvinohradybrno.cz
14

Bytový komplex HOUBALOVA
Brno-Líšeň, Houbalova 6
Prodej 260.000 Kč vč. DPH • Pronájem 1.350 Kč/měsíc vč. DPH

tel.: 603 333 999

email: prodej@byty-houbalova.cz

Nabídka práce – pokojská – úklid pokojù – Líšeò
Hotel Belcredi hledá na DPP pokojskou na úklid
pokojù. Práce o víkendech a pøíp. i v pracovní dny.
Mzda úkolová, cca 80–100 Kè/hod. dle výkonnosti.
Vhodné pro studenty, paní v dùchodu nebo na mateøské.
Nejlépe z Líšnì a okolí. Èasová flexibilita nutná!
Spolehlivost, peèlivost, pracovitost a smysl pro poøádek.
Info: 776 386 624, recepce@hotelbelcredi.cz
nebo osobnì každý den 6–22 hod., Pohankova 8.
Støední škola strojírenská a elektrotechnická Brno
pøíspìvková organizace, Trnkova 113, 628 00 Brno
støední vzdìlání s maturitou • støední vzdìlání s výuèním listem
• nástavbové studium pro absolventy tøíletých uèebních oborù k získání maturity

Zájemci o studium mají možnost si školu prohlédnout
po domluvì. Volejte prosím 544 422 881.

www.sssebrno.cz

líšeňské noviny
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 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 RODILÁ NĚMKA, MNOHO LET PRAXE V ČESKÉM ŠKOLSTVÍ,
nabízí doučování, přípravu na přijímací zkoušky, konverzaci
atd. v němčině. 120 Kč/hod. Tel. 530 341 612.
 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru, zásuvky pod linku. Vrba 603 438 707.
 Hledám pronájem blízko MHD. Děkuji. T.: 739 854 956.
 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.
 ÚČETNICTVÍ pro drobné živnostníky, obchodní společnosti
i neziskový sektor. Tel.: 607 205 607; e-mail: mail@calypsa.cz.

Navštivte nás

 Pronajmu parkovací místo na ulici Molákova za závorou.
Cena dohodou. Telefon 605 526 147.

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU

 Hledám byt v Brně ke koupi. Může být i za Brnem (max. 25 km). T: 739 826 409.

Otevírací doba:

 Hledám pro své klienty byty, nejvíc 3+1 a 4+1. Taky rodinné domy
i ve špatném stavu. Tel.: 775 674 541.

Pondělí–Čtvrtek: 7.00–18.00
Pátek:
7.00–15.00

Horníkova 34, Brno-Líšeň
tel.: 544 210 118
mobil: 603 486 467
info@lekhornik.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.
 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn,
střech, fasád., ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, 606 469 316,
547 225 340, www.maliribrno-horak.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!
 Pronájem samostatné garáže v hromadné garáži v Bytovém
komplexu, Houbalova 6, Brno-Líšeň, 1.500 Kč/měsíc.
tel.: 604 211 462, email: info@pronajem-bytu.org.
 RD/chalupu – HLEDÁME. Info na t: 607 127 906.
 Pronájem samostatné dvougaráže i s dalším místem na pracovní
stůl v hromadné garáži v Bytovém komplexu, Houbalova 6, Brno-Líšeň,
2.500 Kč/měsíc. tel.: 604 211 462, email: info@pronajem-bytu.org.

Dne 8. 11. se ztratila
na ulici Podstránská fenka.
Odmìna za nalezení 10 000 Kè
Volejte: 773 898 924

Novinka: RED 3 – 259 Kè, Sunar complet – 219 Kè,
SLEVA na horké nápoje 10 % po pøedložení inzerátu.

NOVÉ KURZY – KCL Kotlanka, Líšeò
bøezen – kvìten 2017

po 8:30 + 17 + 19 h PILATES
st 18 h DEEP WORK
èt 17 h PILATES + 18 h YOGA THERAPY
www.facebook.com/fitclubvalerie.cz + tel. 775 629 862

www.veterinanespor.cz
VETERINÁRNÍ KLINIKA
MVDr. Jindøich Nešpor a kol.

• prevence – interna• diagnostika – RTG – EKG – SONO Doppler • chirurgie – ortopedie –
neurochirurgie • gynekologie – porodnictví • stomatologie • pohotovost – hospitalizace
• specializace – posuzovatel ortopedických vad DKK, DLK, OCD, luxace patelly,
spondylóza • endoskopie: artro-gastro-cysto-rhino-otoskopie •

OTEVÍRÁME 1. 1. 2017

NYNÍ JE MOŽNÉ OŠETØENÍ PO TELEFONICKÉ DOMLUVÌ

P ro d e j n á p o j ù „U p a v o u k a“
Velký výběr alko a nealko nápojů. Moravská vína sudová, značková a ročníková. Na
objednávku sudové pivo od 10 litrů. Zaveden prodej pivních speciálů.
Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 728 245 932 v otevírací době Po–Čt 14–20 hod.,
Pá–So 9–12 a 14–20 hod. Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.

líšeňské noviny

Po–Pá 9–11 15–19, So 9–11
Tel.: 777 234 188
602 945 769
Email: info@veterinanespor.cz
Neklež 19, 628 00 Brno-Líšeò
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Sport

Silvestrovský pochod 2016
Tak to tu ještě nebylo! Právě skončený Silvestrovský pochod roku 2016 totiž udělal nesmazatelný zápis do novodobé historie této stále populárnější akce. Od r. 2005, kdy je součástí pochodu
na stanovišti u tenisových kurtů také doprovodný
program, počet účastníků neustále narůstal, nicméně větší účast jsme dosud nezaznamenali.
Zatímco ve výše zmíněném roce 2005 se marně
pokoušelo postavit smrkovou šišku na špičku 400
soutěžících o 12 let později se jich mohla na další
díl silvestrovské zábavy těšit rovná tisícovka. Velkou zásluhu na tomto rekordním počtu mělo zcela
jistě nádherné slunečné počasí, které v poslední
prosincový den panovalo, nezanedbatelnou roli
sehrálo také výrazné posílení městské dopravy
v době startu, které zajistilo vedení líšeňské radnice. Nicméně největší důvod toho, že se na svátek
sv. Silvestra na start v Mariánském údolí mezi
9.–10. hodinou dostavilo 1000 účastníků, spočívá
v obrovské popularitě a věhlasu celé akce. Tato tradiční procházka líšeňským okolím se podle informace stálých účastníků pochodu manželů Přichystalových a fotografa Petra Dostála koná od roku 1981.
Jindřiška Baláková, Gabriela Kosová a Marek Nosek měli plné
ruce práce, aby tentokrát na již tradičním startovním místě doká-

zali během hodiny obsloužit všechny putující. Účastnické kartičky
v nové grafické úpravě s motivem líšeňského Kostelíčku se všem
startujícím velmi líbily a tak si přišli na kontrolní stanoviště na
Muchovu boudu k manželům Šabatovým pro občerstvení a první
razítko.
Silné zastoupení představitelů líšeňské radnice mělo tentokrát
2. stanoviště nad hřbitovem.
Občerstvení pochodujícím poskytovali a další razítka na kartičky dávali Břetislav Štefan, Michal Hrazdíra, Miloš Freiberg, Jaroslav Stross a Eliška Vondráčková.
Sluncem prozářené stanoviště u tenisových kurtů hlavního
pořadatele pochodu TK Líšeň, vítalo již z dálky svými zvuky
všechny soutěživé milovníky silvestrovské zábavy. Audiostop
Silvestr 2016 – takový název dal František Kalandra v pořadí již
dvanácté soutěži v doprovodném programu. Úkolem bylo přiřadit filmovou hlášku, kterých měl ve svém notebooku 50, ke správnému názvu českého filmu. Úspěšní znalci filmového umění byli
odměněni, všichni bez rozdílu obdrželi razítko slona na kartičku

a nepohrdli dobrým čajem, kterého pořadatelé z TK Líšeň připravili dostatek.
V cíli, v předsálí radničního sálu líšeňské radnice, čekal na
všechny, kteří měli kartičku plnou razítek, nový účastnický diplom, drobný dárek a mnoho litrů dobrého čaje, který jako vždy
připravili v restauraci Potrefená husa. Zde také mohli všichni zájemci důstojně oslavit konec roku.
O úspěšnosti akce nelze pochybovat. Vyšlo vše – skvělé počasí,
vynikající výkony všech pořadatelů, dodavatelů a spolupracovníků
nezbytných pro úspěch akce, ale především obrovský zájem všech
účastníků pochodu, mladých i těch dříve narozených. Vše podstatné zachytil objektivem svého fotoaparátu jako vždy Petr Dostál,
jehož záběry, ale i mnohé další fotografie je možné zhlédnout na
stránkách www.brno-lisen.cz.
Zajištění účastnických kartiček a diplomů v nové grafické
úpravě leželo na bedrech Michala Hrazdíry, za což mu patří můj
dík. Kromě již výše zmiňovaných patří můj dík také vedením kuchyní Gymnázia Integra a ZŠ Novolíšeňská za zapůjčení nádob
na občerstvení.
Děkuji všem účastníkům rekordního výšlapu líšeňským okolím za krásný zážitek a přeji vše nejlepší, především pevné zdraví
po celý rok 2017.
Ladislav Breicetl
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