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J ose f O ti s k: l í še ň s k ý h rd i na
se narod i l p řed 1 1 0 l e ty
Skupina WOLFRAM se sovětskými spolubojovníky (J. Otisk dole uprostřed)
Loni jsme si připomněli 75 let od konce druhé světové války
a hned počátkem roku 2021 si můžeme zavzpomínat na líšeňského rodáka, který se jí aktivně účastnil a ve válečných událostech zanechal svoji výraznou stopu. 30. ledna uplynulo přesně 110 let od narození válečného hrdiny a partyzána Josefa
Otiska.
Otisk se narodil do rodiny rolníka Matouše Otiska, který na přelomu 19. a 20. století působil i jako starosta tehdy ještě samostatného
městečka Líšeň. Josefovi bylo teprve deset let, když mu otec zemřel. Dětství tedy neměl zrovna růžové, každopádně velké zalíbení našel ve sportu. Byl členem Sokola, hrál fotbal i za tehdy vznikající SK Líšeň. Po absolvování obecné školy v Líšni začal studovat
v roce 1924 reálku v Brně. Tu musel kvůli špatné finanční situaci
v rodině přerušit, nakonec ale přece jen v roce 1933 odmaturoval
a fascinován armádou se rozhodl pro kariéru vojáka z povolání. Téměř okamžitě nastoupil vojenskou službu u pěšího pluku 43 a na
podzim roku 1934 se stal frekventantem Vojenské akademie v Hranicích. Z té byl slavnostně vyřazen o necelé dva roky později v hodnosti poručíka pěchoty. Následně se vrátil ke svému pluku, kde
sloužil jako velitel pěší, resp. kanónové čety až do okupace českých
zemí nacisty a rozpuštění čs. armády. S tím se odmítl smířit a v prosinci 1939 opustil republiku tzv. balkánskou cestou a vydal se do
Francie. „Jako voják a vlastenec byl připravený bránit vlast, bral to
jako poslání i povinnost, ale armáda byla rozpuštěna, stát okupován a on bezmocný, to vše bylo impulzem k jeho odchodu. Ve stejném roce se přitom oženil a narodil se mu syn. Stejně jako on se
ale rozhodlo více Líšňáků. Z republiky odjel spolu s kamarádem,
byla to těžká cesta vlakem i stopem. Hranice překročili na Slovensku, pokračovali přes Maďarsko, Jugoslávii, Turecko až do Francie,
za kterou také bojovali. Jako cizinci to neměli lehké, místní jim nedůvěřovali a až v Tangeru se seskupila česká jednotka,“ vzpomíná
na Otiska v druhém díle publikace Příběhy líšeňských pamětníků
jeho neteř Jiřina Poláčková.

Po obsazení Francie hitlerovskými vojsky se Otisk ocitnul v Anglii.
Během let strávených na Britských ostrovech prodělal řadu kurzů
– v roce 1942 to byl např. „assault“ a bojový kurz, na nějž v následujícím roce navázal základním sabotážním kurzem ve Skotsku
a parakurzem v Ringway. Zúčastnil se také kurzu Commandos, což
byla elitní jednotka založená Winstonen Churchillem. Během něj
se potkal i s tehdejším exilovým prezidentem Edvardem Benešem. „Kromě Josefa Otiska bojovaly v řadách naší zahraniční armády na Západě další dvě desítky líšeňských rodáků. Někteří
z nich dokonce položili v boji proti nacismu své životy, jako příslušníci čs. letectva v řadách RAF. Mezi nimi například Jindřich Breitcetl, Miloš Bodlák a Jaroslav Poledník,“ připomíná Jan Plachý v brožuře Připraveni k boji, který podrobně mapuje činnost výsadkové
skupiny WOLFRAM.
Na jaře roku 1944 byl předběžně vybrán jako velitel připravované
výsadkové operace s krycím označením WOLFRAM. Do akce
odcházel v hodnosti kapitána. Zpočátku měla skupina působit
v oblasti Beskyd. Podle Plachého bylo jejím úkolem provádět
s použitím vlastního materiálu sabotážní činnost, likvidovat významné konfidenty a udržovat spojení s Londýnem. Zároveň měla
skupina provádět partyzánskou činnost a organizovat další partyzánské oddíly. Při seskoku poblíž osad Nytrová a Kotly v Morávce
na Frýdecko-Místecku došlo k rozptýlení členů skupiny a poškození vysílačky, kterou měli kontaktovat domácí odboj. Časem na
smluvené místo dorazilo pět členů skupiny s výjimkou radisty
Karla Svobody, který padl do zajetí gestapa. Oddílu se podařilo
spojit s dalšími para skupinami a začít spolupracovat s 1. partyzánskou brigádou Jana Žižky v Beskydech a ruským výzvědným
oddílem. Partyzánský oddíl byl ale kvůli konfidentské činnosti několika Čechů odhalen a rozprášen. Otisk na začátku listopadu
roku 1944 zachoval chladnou hlavu a stihl se od prozrazených partyzánů včas odpoutat. Členům skupiny WOLFRAM se podařilo
(pokračování na straně 2)
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proklouznout z německého obklíčení a zamířili si to směrem
k Otiskovu rodišti – do Líšně, kde to velitel výsadku moc dobře znal,
a kde věděl, že jej nezradí. „Schovávali se přímo doma u rodičů
na mlatě. Zraněné a zbědované je ošetřoval bratr. Celá rodina byla
vystavena obrovskému nebezpečí, tehdy za ukrývání stříleli celé
rodiny,“ popisuje ve zmíněné publikaci Otiskova neteř Jiřina Poláčková. V Líšni tedy muži strávili zimu, nicméně odbojovou činnost
opustit nechtěli. V březnu 1945 v lesích v okolí Brna zorganizovali
z českých vlastenců, uprchlých sovětských zajatců a zbytku dvou
ruských para skupin partyzánský oddíl. Zbraně získali přepadem
německého stanoviště a začali provádět ozbrojené útoky a drobné
sabotáže na ustupujících německých jednotkách mezi Brnem
a Vyškovem. Největším úspěchem bylo napadení štábu německé
8. tankové divize, při němž bylo zlikvidováno několik vyšších důstojníků této jednotky. Otisk tak dokázal, že na své původní poslání nerezignoval. V květnu 1945 se skupina spojila s postupující
Rudou armádou a ukončila svou činnost.
Po válce Otisk na chvíli pocítil vděk českého národa, kdy byl povýšen na majora a působil jako velitel tankové brigády. Po nástupu

komunistů se ale situace rapidně změnila. Otisk byl perzekuován
už dokonce v roce 1947, kdy jako člen Národně socialistické strany
urážel komunistické politiky v čele s Klementem Gottvaldem. Stal
se tak vůbec prvním parašutistou ze Západu, který byl ještě před
únorem 1948 stíhán za své politické názory. V roce 1949 mu byla
odejmuta hodnost, byl donucen odejít z armády a pracoval jako
geodet. Zemřel 10. ledna 1986.
Satisfakce se Otisk dočkal až po pádu komunistického režimu.
V roce 1990 byl povýšen do hodnosti podplukovníka in memoriam.
Stal se také patronem jednotky pěší roty Aktivní zálohy Krajského
vojenského velitelství Ostrava, jejíž příslušníci si Otiskův význam
a hrdinství připomínají každoročně v lednu u hrobu tohoto líšeňského rodáka.
l Jan Spěšný, fotograie poskytl Jiří Blaška
Zdroje:
KCL, Příběhy líšeňských pamětníků, II. díl,
Jiří Plachý, Připraveni k boji.
Výsadková skupina WOLFRAM.
www.encyklopedie.brna.cz,

Rozpočet 2021: investujeme do bezpečnosti,
zdraví a kvalitního života
Prožili jsme rok, na který nezapomeneme. Celosvětová pandemie se nějakým způsobem dotkla každého z nás. Zanechala
stopu na mezilidských vztazích a svým způsobem proměnila
společnost. V rámci boje se zákeřnou nemocí jsme museli přijmout opatření, která ovlivnila veškeré dění v obci. Zrušilo se
mnoho kulturních akcí, koncerty, divadelní představení, letos
se musíme obejít bez plesové sezony. Nemohli jsme se zúčastnit sportovních úspěchů našich fotbalistů a plnohodnotně s nimi prožívat první dvě sezony v druhé nejvyšší soutěži. Přesto
se život nezastavil a věřím, že nám svitla naděje v podobě vakcinace. Doufám, že už brzy začneme normálně žít, tak jak jsme
byli zvyklí.
Omezení se dotkla i investičních akcí. Osobně mě především mrzí,
že nemůžeme pořádat veřejné debaty, které nám pomáhají řešit
aktuální problémy a seznamovat se s Vašimi názory. Věřím, že
v tomto roce bude situace lepší. O tom, do jakých projektů v rámci
obce budeme investovat, rozhoduje na prvním místě rozpočet.
Ten se nám podařilo schválit koncem minulého roku. Jsem rád, že
se pro něj podařila zajistit podpora napříč politickým spektrem.
Rád bych Vás tak nyní blíže teď seznámil s investičními akcemi,
které připravujeme.
Prioritou je pro nás bezpečnost. A to jak v dopravě, tak v zajištění
a ochranně majetku i zdraví nás všech. Proto investujeme do
osvětlení dalších přechodů pro chodce. V rozpočtu jsme vyčlenili
také peníze na kamerový systém. Plánujeme opravu řady komunikací. Ještě letos bychom mohli mít hotovu projektovou dokumentaci pro parkovací dům na části parkoviště mezi ulicí Vlkova a Sedláčkova. Vznikne tam až 200 nových parkovacích míst, které uleví
složité situaci v této lokalitě.
Konečně se snad podařilo najít smysluplný dotační program, který
nám, bez direktivních závazků do budoucna, umožní opravit budovu Orlovny. Pokračuje také architektonická soutěž na novou
podobu nám. Karla IV. Dále by v tomto roce mělo být dokončeno
odkanalizování ulic Ondráčkova, Velatická a Zlámanky, včetně
všech inženýrských sítí. Čekám, že tato investice vstupuje do nejtěžší fáze a budeme se snažit pomoci, jak jen to půjde. Důležité
kontakty na zhotovitele naleznete v infoboxu.
Vidíme, že se čím dál tím více Líšňáků chová lépe k přírodě a chceme jít tomuto trendu naproti. Nechceme ale ulice zaneřádit barev2

nými kontejnery na tříděný odpad. Hledáme
estetičtější řešení, a proto se na „Broďáku“
dočkáme podzemních kontejnerů.
Doufám, že se nám letos podaří dokončit další etapu rekonstrukce
Polikliniky Horníkova. Je nutné vyměnit veškeré zastaralé inženýrské sítě, za což zaplatíme více než dvanáct milionů korun. Pokračujeme také v modernizaci svěřeného majetku, a to především
bytů – ty jsou opravovány a modernizovány z vybraného nájemného.
Co se týče míst, kam chodíme za odpočinkem, tak největší investici plánujeme v parku Trnkova, kde dokončíme rozsáhlou revitalizaci. Vysázíme nové stromy, jejichž závlahu zajistíme pomocí retenční nádrže na dešťovou vodu za střechy přilehlé ZUŠ Antonína
Doležala. Plánujeme také dokončit úpravu zahrady a hřiště na
Dělňáku. V Rokli se dočkáme nových veřejných toalet, které nejen
esteticky zapadnou do této relaxační zóny, ale jsou pro ni nezbytnou součástí.
Chystáme mnoho dalších projektů. K těm potřebujeme znát Váš
názor. Věřím, že nám situace dovolí pořádat veřejné debaty tak,
jako tomu bylo dříve, abychom tyto projekty dokázali realizovat ke
spokojenosti nás všech. Zahájíme projekční práce na parku Houbalova – v lokalitě známé jako Jedlý park. Dále potřebujeme rozhodnout o umístění domova pro seniory. A určitě nás zajímá názor
na budoucí podobu OC Jasmín – Kotlanka.
Těším se na spolupráci. Tvoříme Líšeň. Společně.
l Břetislav Štefan
Kontakty na realizaci kanalizace Ondráčkova, Zlámanky,
Jateční a Velatická
stavebník
Martin Hájek

hajek@firesta.cz

724 950 284

autorský dozor
Ing. Hana Tupá

Ing.tupa@gmail.cz

602 740 992

technický dozor
Ing. Michal Vavruša

m.vavrusa@garnets.cz 728 601 851

silničně správní úřad
Ivan Kůs
kus@brno-lisen.cz

724 353 945
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▶ roh ulic Kubelíkova a Samoty (u Broďáku)
▶ roh ulic Ondráčkova a Zlámanky (u bývalých jatek)
▶ roh ulic Klicperova a Bodlákova (odstavná plocha)
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dvorů na ulicích J. Faimonové a Líšeňské. Rostlinný odpad ze

LÍŠEŇSKÉ NOVINY
zahrad lze rovněž pálit, a to až do konce listopadu,
ovšem pouze

v úterky, čtvrtky a soboty od 9 do 18 hodin.
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údržby věnovali hlavně přípravě projektů na tento rok.
ZÁŘÍ 2019

Na zimní údržbu klademe velký důraz a jsme v permanentním
kontaktu s úklidovými firmami, jejichž kontakty jsem zde zveřejnil
v minulém čísle a najdete je i na webu radnice. Jsem rád, že minimálně do poloviny ledna (uzávěrka novin) vše probíhalo obstojně,
i když vždy je možné se zlepšovat, zejména co se týká údržby chodníků. Dále jsme ještě více rozšířili nabídku žlutých nádob se směsí
písku a soli, které najdete na více jak deseti místech, především
strmých kopcích v Líšni, a můžete je použít v případě nouze, např.
při náledí.

Připravujeme poslední fázi renovace parku
na Trnkově – retenci, závlahu a dosadbu zeleně

Zastupitelstvo města Brna schválilo žádost městské části o dotaci
z EU fondů a spoluúčast města na vybudování retenční nádrže
u základní umělecké školy a závlahového systému. Zadrženou

dešťovku
bychom
na zavlažování
a proto budu
rád,chtěli
kdyžvyužít
nabízené
možnosti
části
parku přiléhající k dětskému hřišti, kde by
využijete.
díky
ní mohlPříborský
vzniknout– intenzivně
sečený poby Martin
II. místostarosta
tový trávník. Takový trávník na rozdíl od běžného
vyžaduje v letním období pravidelnou zálivku. Následovat bude
3
vysetí trávy a dosadba dalších rostlin a stromů podle projektu.
Okolo školy bude dostavěn chodník a příjezdová cesta. Celý projekt retence a závlahy by měl stát do 1,1 mil. Kč, ale díky dotacím
a příspěvku města zaplatí MČ pouze 7,5 % výsledné částky.

Prořez stromů provádíme pod odborným vedením

V únoru a březnu bude probíhat pravidelný prořez keřů. Abychom
se vyhnuli jakýmkoliv necitlivým zásahům do zeleně a mohli si na
jaře užívat co nejvíce rozkvetlé porosty, svěřili jsme dohled nad
řezem našemu zahradnímu architektovi a dendrologovi, panu
Ing. Foralovi, který vše odborně vysvětluje na jiném místě tohoto
čísla. Pokud máte vlastní návrhy či připomínky k řezu keřů, můžete se obrátit na něj nebo na referenta veřejného prostoru, pana
RNDr. Babáčka.
l Martin Příborský, II. místostarosta

Dvě minuty a konec? Nový web Líšně chce být
pro lidi zajímavější
V průběhu března se Líšeň dočká nových webových stránek.
Ty stávající jsou z roku 2012 a okem odborníka i běžného uživatele jsou už značně zastaralé. „Modernizace radničních médií
byla jedním z úkolů, které jsme si vytkli pro stávající volební
období,“ řekl Martin Příborský, líšeňský místostarosta a předseda místní ODS.
Nový web tak naváže na rekonstrukci Líšeňských novin, k nimž
došlo v minulém roce. „Proměna není jen vizuální, soustavně
pracujeme na zvýšení kvality obsahu. Vybíráme zajímavá témata
a snažíme se být aktuální, tedy nepsat jen o tom, co se stalo minulý měsíc,” uvedl Tomáš Hložánek, který má proměnu webu na starosti. „Cením si spolupráce s kolegy v komisi Líšeňských novin.
Každý měsíc věnuje každý z nás novinám i webu spoustu času.“
Radniční web bude nově optimalizovaný pro mobilní zařízení,
z nichž přistupuje téměř polovina uživatelů. Toto číslo neustále
roste, před třemi lety byl podíl mobilů a tabletů ani ne třetinový.
Web chce díky upravené struktuře více reflektovat témata, která
lidi nejvíce zajímají. Kromě očekávaných stránek, jako jsou kontakty na úředníky, informace o starostovi, radě a zastupitelstvu
městské části, lidé hojně navštěvují také stránky o zdravotnictví,
mateřských školách, pronájmech obecních bytů či turistických
zajímavostech v okolí.
„Mezi pět nejpopulárnějších stránek webu se řadí také Líšeňské
noviny. Proto bude web nově přinášet články z tištěných novin
v podobě klasických stránek webu, nikoli jen souhrnným PDF jako

dosud,“ řekl Stanislav Karafiát, předseda komise. Důvod je zřejmý
– nyní bude snazší vyhledat jakékoliv téma v Googlu či Seznamu.
Z vyhledávačů na web míří tři čtvrtiny lidí, zbytek přichází přímým
zadáním adresy brno-lisen.cz nebo přes odkaz na jiném webu.
Líšeňský web dále přinese více informací o projektech městské
části, jako je postupná modernizace rokle, nová podoba nám. Karla IV. nebo rekonstrukce Orlovny. „Články budou propojené štítky,
díky čemuž získají návštěvníci možnost přečíst si informace o tématech, která je skutečně zajímají,“ uvedl Hložánek. Nová grafická
podoba webu, jež odpovídá soudobým zvyklostem a pracuje více
s fotkami, by měla být jen bonusem. „Hezký kabát je dobrá věc, ale
nám jde především o kvalitu a přístupnost vlastního obsahu.“ Web
v průměru navštíví kolem šesti tisíc lidí měsíčně. Řada z nich se
na něj opakovaně v průběhu jednoho měsíce vrací, návštěv je tedy
ve skutečnosti dvakrát tolik. Průměrně si lidé zobrazí tři stránky
a stráví na webu něco přes dvě minuty. „Průměrná doba návštěvy
za poslední roky lehce klesá, což je trend všude. Lidé mají méně
času, my se však pokusíme jim dát důvod, aby to v případě webu
Líšně bylo naopak,“ sdělil Hložánek.
„Poslední věcí, kterou je potřeba rozhodnout, je barevné provedení webu, a to chceme nechat na Vás občanech. Bylo by dobré držet
jednotný vizuální styl městké části, který lze odvodit buď z historického znaku Líšně anebo z moderního loga MČ. Proto navrhujeme tradiční zelenou a červenou v kombinaci buď se žlutou
(znak) anebo modrozelenou (logo). Prosím hlasujte v anketě pod
brno-lisen/anketa. Děkujeme!“ uzavřel místostarosta Příborský.
Barevné schéma
webu vyberte
v anketě na
brno-lisen.cz/anketa
Hlasování uzavřeme
15. 2.
Děkujeme
za váš zájem!

ÚNOR 2021
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Jak se v Líšni likvidují plevele a jak by se mohly
likvidovat
Letošní letní sezona byla výjimečná, bylo deštivo a tak se mohlo zdát, že suché trávníky a spálené porosty budou ty tam.
Opak byl pravdou – bohužel jsme se především na území staré
Líšně setkávali se spálenými trávníky a někde i keři.
Upozorňovala jsem na to už v létě v rámci zasedání komise ŽP
a veřejného prostoru. Upozorňovali jsme na to také na sociálních
sítích za spolek Líšeň sobě. Jako členka tohoto spolku se zabývám
především ochranou životního prostředí a proto bych ráda, aby se
likvidace plevelů na území Líšně prováděla jiným – šetrnějším způsobem. Nejen že nechceme ničit obecní, ale v mnoha případech
ani soukromé porosty. Nechceme, aby byl poškozován majetek
a zdraví. V neposlední řadě také nechceme znečišťovat podzemní
vody a také vodní zdroje, kterých ve staré Líšni máme spoustu, jak
víte z mého minulého článku o studnách.
Nejčastějším argumentem pro výběr chemické likvidace plevele
je cena; většina lidí si myslí, že chemie je nejlevnější, ALE jsme tak
bohatí, abychom se mohli ve všech případech spokojit s nejnižší
cenou? Jaká je pak cena obnovy poničených porostů, sanace kontaminovaných podzemních vod atd.
Poptala jsem několik firem, zabývajících se údržbou komunikací
napříč naší republikou. V Ostravě používají Wave weed control

(likvidace plevele horkou vodou), dle vyjádření vedoucího údržby
místních komunikací technických služeb nemají na používání
chemických postřiků proškolený personál (což naše dodavatelská
firma zřejmě také nemá). Pracovníci Veřejné zeleně města Brna
(VZMB) také nepoužívají chemickou likvidaci – upřednostňují mechanické odstraňování – ruční pletí, křovinořez nebo mechanický
kartáč. Dle informací pana Trnky z VZMB je mechanická likvidace
nejlevnější (cenově vychází chemická likvidace na 5–20 kč/m2,
oproti tomu mechanická na 1–3 kč/m2 bez odvozu materiálu). Jakou formou, v jakém intervalu a množství se skutečně řeší likvidace plevelů u nás v Líšni jsem se bohužel nedozvěděla, ač jsem několikrát kontaktovala pana Kůse.
Věřím, že se v tomto novém roce již nebudeme setkávat se spálenými trávníky, ale především doufám, že se MČ dohodne s dodavatelskou firmou na šetrnějším způsobu likvidace plevelů, která
nebude znečišťovat životní prostředí.
Mechanická likvidace je levnější, ale samozřejmě je to individuální
dle možností dodavatelských firem. Věřím, že ocelový kartáč, který se používá pro mechanickou likvidaci plevelů, by vyřešil také
odstranění zašlých nečistot a zvýšil kvalitu údržby pozemních komunikací.
l Ing. Andrea Ondrůjová (za Sousedy z Líšně)

Covidová plesová sezOna 2021
Plesová sezona v Líšni je velmi oblíbenou součástí zdejšího
společenského života. Pořádají je spolky, sportovní kluby, školy a instituce.
I letos jsme pro vás Líšňáky měli v Kulturním centru Líšeň připravenou bohatou nabídku plesů. Pracovali jsme na co možná nejatraktivnějším programu, vybraných delikatesách v občerstvení,
pozvali jsme kvalitní kapely. To je však možné realizovat jen bez
roušek, bez omezení počtu lidí u stolů, se zpěvem a tancem. Protože zákeřný virus pořád řádí, není možné plesy uskutečnit. Vzhledem k vládním epidemiologickým opatřením jsme nuceni plesovou sezonu 2021 zrušit.
Každý si nyní vybaví jiný zážitek nebo vzpomínku na minulé ročníky. Dámy své krásné večerní šaty, pánové sklenku dobrého pití,
někdo tanec či raut a někdo zábavu s přáteli. Pro naše centrum
jsou plesy většinou ve znamení příprav, organizujeme účinkující,
chystáme techniku, zajišťujeme tombolu a dolaďujeme program
s moderátorem.
Připomeňme si střípky z loňské sezony.
Plesovou sezonu 2020 otevřel Líšeňský občanský spolek s kapelami SW Band a Mira Band, předtančením taneční školy Danza
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a bohatou tombolou. Na plese SK Líšeň předvedl taneční ukázky
Taneční klub Stabil a fotbalisté protančili noc za zvuků skupiny Modul. Na plesu městské části Brno-Líšeň hrál k tanci i poslechu hity
různých žánrů orchestr KUF Band, který po půlnoci vystřídala
rocková kapela Fire Balls a své peníze jste mohli roztočit ve Wine
casinu. Taneční ukázky byly v provedení Danzy. Žáci posledních
ročníků místních základních škol rozzářili Dělňák svou polonézou
a hrdí rodiče s úžasnými učiteli prožili krásný večer mimo školní
lavice. Bohužel ples Základní školy Novolíšeňská již postihla nastupující pandemie coronaviru. O to více jí přejeme v dalším roce ten
nejkrásnější ples.
Stejně tak přejeme všem Líšňákům, ať se co nejdříve potkáme na
tanečním parketu Dělňáku a společně protančíme nejedny střevíce. Již nyní si můžete poznačit do svých kalendářů data některých
plesů v roce 2022:
15. 1. 2022 LOSÍ ples – ples Líšeňského občanského spolku
22. 1. 2022 Fotbalový ples – ples SK Líšeň
12. 2. 2022 Líšeňský ples – ples MČ Brno-Líšeň
Těšíme se na viděnou v lepších časech.
l Eva Svobodová, Silvie Dražanová, Kulturní centrum Líšeň
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Řez okrasných dřevin
I když řez dřevin se všemi metodami a důsledky nelze popsat
v jediném článku, chtěl bych zde nastínit hlavní zásady, kterými se chce městská část řídit ve veřejném prostoru, a možná
inspirovat i vlastníky soukromých zahrad. Určitě odborná literatura a mnohaletá praxe může obsáhnout mnohé vlivy řezu
dřevin na jejich vzhled, růst, kvetení, plodnost a dokonce i jejich životnost. Velmi důležitá je profesionalita, vnímavost a cit
člověka, který řez provádí a samozřejmě druh dřeviny, která je
řezem upravována a za jakým účelem se řez provádí. Dbát musíme především na to, že každá dřevina je živý organismus.
Řezem ovlivňujeme růst, následný vývoj habitu, násadu květů
i plodů dřevin. Důležité, ale opomíjené je i kvalitní ošetření ran
a hlavně estetický vzhled dřevin po řezu. Neměly by vznikat torza
a košťata. Ve své podstatě se řez ovocných i okrasných dřevin provádí podobně. U ovocných dřevin dbáme na větší prosvětlení koruny z důvodu oslunění plodů a udržení přirozené nosnosti koruny.
U okrasných dřevin nám jde hlavně o zachování zdravého růstu,
pěkného vzhledu, bohaté násady květů a u některých dřevin i krásu plodů. Řez dřevin můžeme rozdělit na výchovný, udržovací
a zmlazovací. Výchovný řez bychom měli provádět alespoň 4 následné roky po výsadbě, udržovací průběžně a zmlazovací pouze
v období evidentního stárnutí keře, snížení kvetení. U okrasných
stromů, jejichž životnost je různá, doporučuji u dlouhověkých dřevin řez omezit pouze na odstraňování nemocných a proschlých
větví. Každý zásah do koruny nabourává přirozený a geneticky daný tvar a texturu koruny.
Doba řezu závisí na druhu dřeviny, ale také na efektu, kterého
chceme řezem dosáhnout. Někdy je u okrasných dřevin (a snad
i užitkových) lepší radikální řešení, tj. vykácení dřeviny a výsadba
nové, mladé a kultivarově vhodnější rostliny, než řez, který z rostliny udělá ubohý pahýl. Vždyť nám má dřevina dělat okrasu a radost, ne strašit kolemjdoucí. Snažíme se neřezat v období na podzim a v zimě, kdy hrozí mrazy pod –10 °C. Nejvhodnější období na
řez keřů je tedy konec zimy (lépe v předjaří) a pak po odkvětu
koncem jara. Tvarování provádíme v létě. Předjarním řezem podporujeme vegetativní růst a řežeme keře kvetoucí v létě, letním
řezem podporujeme násadu květů a plodnost. Čím více řežeme,
tím více stromy i keře rostou a méně kvetou a plodí. Je nutné řezem docílit rovnováhy mezi růstem a plodností.
Řezné rány vždy ošetříme štěpařským voskem nebo balzámem,
který obsahuje inhibiční látky a fytoncidy, případně vosky, které
zabraňují vysychání rány. Nikdy nepoužíváme Luxol a podobné
přípravky používané na konzervaci mrtvého dřeva. Také barvy nejsou vhodné.

Keře s barevnou kůrou jsou nejkrásnější, když se řežou až pozdě
na jaře
Při odřezávání větví doporučuji, aby se co nejméně odřezávaly větve s průměrem větším jak 10 cm. Velké rány se špatně hojí a zacelují a jsou bránou houbovým či bakteriálním infekcím. Při řezu nikdy nezanecháváme pahýly a čípky. Řez provedeme nejlépe
v místech nejtěsněji u větve či kmene nebo v místech větevního
kroužku. Nikdy nepřipustíme vylomení větve. Proto větší větve řežeme alespoň na dvakrát.
U okrasných dřevin dbáme na přirozený tvar koruny, prosvětlujeme méně. Dřeviny kvetoucí časně na jaře řežeme až po odkvětu
(Forsythia – zlatý déšť, Syringa – šeřík, Viburnum – kalina apod.)
a dřeviny kvetoucí v létě řežeme v předjaří (Buddleia – letní šeřík,
Hibiscus syriacus – ibišek syrský, Rosa – růže atd.). Některé dřeviny
se snažíme neřezat vůbec (Magnolia – šácholan, Rhododendron –
pěnišník, Hammamelis – vilín apod.). Jiné můžeme každým rokem
řezat radikálně, tzn těsně u země nebo v korunce na 1 až 2 očka.
Jde většinou o keře okrasné barvou kůry mladých větví (Cornus
alba – svída bílá, Salix – některé vrby). Zde řežeme na jaře tzv. na
hlavu nebo u keřů těsně při zemi, aby barevný efekt větví byl co
nejdelší, tj. po celou zimu a část jara. Chceme-li pěstovat dřeviny
v přísných geometrických tvarech (koule, kužele, jehlany, krychle),
volíme vhodné dřeviny (např. Buxus – zimostráz, Taxus – tis, Pyracantha – hlohyně, Carpinus – habr, Thuja – zeravaj.) Tyto dřeviny
jsou také nejvhodnější na tvarované živé ploty. Námi požadovaný
tvar dřeviny by měl být jasný již při výsadbě, aby byl zvolený správný druh či přímo kultivar.
Proto mysleme i na budoucnost stromů a keřů, aby nebylo nutné
za pár let z nich dělat mrzáčky mnohdy nevzhledným, neodborným a drastickým řezem. Chceme-li kvalitně ošetřovat dřeviny,
aby nás plně uspokojovaly svým půvabem, musíme si nejenom
prostudovat odbornou literaturu, ale také pozorovat jednotlivé
druhy, jak rostou a jak na řez reagují. Jsou vhodné také názorné
ukázky odborníků, před kterými si můžeme své znalosti vyzkoušet.
Je vhodné při řezu odstupovat od stromu či keře a jednotlivé úkony si rozmýšlet a plánovat zpovzdálí. Tato činnost by neměla být
uspěchaná, i když času je stále méně. Řezat musíme s citem, znalostmi a se zásadou dvakrát měř a jednou řež. Protože již jednou
uříznutá větev nebo pokácený strom jsou nenahraditelné. Stačí si
povšimnout necitlivých řezů kolem silnic a v ulicích a jak dřeviny
na tyto chirurgické zásahy reagují. Mnohdy se těchto zásahů
nevzpamatují a hynou. Dejme stromům a keřům profesionální
ošetření a ony se nám odmění vším, co pro nás dělají z hlediska
estetického, hygienického, mikroklimatického, společenského,
užitkového, urbanistického.

Dlouhodobě neřezaný šeřík se odvděčí množstvím květů
ÚNOR 2021

Věřím, že se nám tento přístup v Líšni bude dařit a všichni lidé zde
budou žít v pěkné, zelené a kvetoucí zahradě.
l Ing. Tomáš Foral (fortom@volny.cz)
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Zastavme se v ulicích
Po lednové připomínce zahraničních letců, jejichž jména nesou ulice Staré i Nové Líšně, se zastavíme u ulic nesoucích jména členů prvorepublikové KSČ. V Líšni je jich celá řada.
Líšeň byla původně zemědělská vesnice, povýšená v roce 1558 na
městečko a líšeňští obchodníci s potravinami byli legendou. V 19.
století se stává Líšeň, stejně jako jiné okolní vesnice, nově domovem živnostníků a zejména dělníků, kteří docházejí do rozvíjejících
se brněnských továren. Od roku 1921 do roku 1930 přibylo v Líšni
1.047 nových obyvatel. V následujících letech pak 100 nových Líšňáků ročně. To s sebou neslo i rozmach stavební činnosti, vznikaly
nové ulice a stavěly se převážně dělnické domky. S tím přímo souvisí i politická podpora KSČ ze strany dělníků, často se pohybujících na hranici chudoby a hledajících naději v komunistických
idejích, což ještě více umocnila i světová hospodářská krize v 30.
letech minulého století. Ve volbách do obecního zastupitelstva
Líšně bývalo zastoupení KSČ silné.
Z výše uvedeného je zřejmé, že v době temna II. světové války, padlo za oběť nacistickým zvěrstvům hodně veřejně činných lidí z řad
členů KSČ. Ať se jednalo o účastníky protifašistického odboje, politické vězně v koncentračních táborech nebo v Kounicových kolejích nebo oběti odsouzené stanným soudem v roce 1941.
V poválečném období zde byla snaha připomenout popravené
spoluobčany, sousedy, kteří se i v těžké válečné době zachovali
statečně nebo trpěli za věrnost svým idejím. V době budování sídliště se spíše jednalo o propagandu tehdy vládnoucí strany. Přesto
nám památka těchto lidí připomíná a varuje před tím, co dokáže
lidská nenávist a válka.
Ulici Ondráčkovu znají obyvatelé Líšně i Brna především proto, že
je hlavní příjezdovou komunikací do oblíbeného Mariánského

údolí. Do roku 1967 ji tvořily ulice dvě – Dlouhá (od roku 1946 Ondráčkova) a Mariánské údolí. Své jméno celá ulice nese po Jaroslavu
Ondráčkovi, starostovi Líšně. Jaroslav Ondráček se narodil 14. 2.
1897 a byl členem prvorepublikové Komunistické strany, která měla v meziválečném období mezi líšeňskými občany vysokou podporu. Volby v roce 1936 v Líšni komunisté vyhráli a Jaroslav Ondráček se stal starostou. Jeho postavení ale okresní úřad uznal až po
roce a svoji funkci vykonával vlastně jen jeden rok. Po rozpuštění
politických stran musel totiž úřad opustit, protože členové KSČ
rozpuštění odmítli a dál působili ilegálně. V roce 1941 byl zatčen
gestapem, obviněn z rušení veřejného pořádku a bezpečnosti
a poté deportován do koncentračního tábora Mauthausen. Tam
ve stejném roce v prosinci zemřel.
Ulice v Líšni nesou jméno pouze dvou žen. Jedna z nich je Josefa
Faimonová. Narodila se 18. 8. 1911 v Líšni a pod vlivem svých rodičů
se stala členkou meziválečné KSČ. Byla velmi aktivní, jezdila se
školit do Moskvy, aktivně se podílela na agitaci ve volbách 1936.
I díky jejímu úsilí komunisté v obecních volbách v Líšni uspěli, získali třetinu míst v zastupitelstvu a starostou Líšně byl zvolen komunista J. Ondráček. V ilegalitě se stala významnou funkcionářkou KSČ, jako jediná žena působila v jejím vedení. V roce 1939
odjela do Prahy a v roce 1943 byla zatčena gestapem. Byla velmi
tvrdě vyslýchána a ve věznici raději sama spáchala sebevraždu. Na
její památku byl v Líšni v blízkosti „Starého hřbitova“, dnes parku
Trnkova, vybudován i pomník.
Také další ulice v Líšni nesou jména po líšeňských občanech umučených v koncentračním táboře nebo gestapem popravených.
Např.: František Kučera, Jan Popelák, František Pohanka,
Rudolf Svánovský, Jaroslav Trnka, Jan a Josef Pelíškovi, Karel
Bačovský.
l Silvie Dražanová, Eliška Vondráčková, Spolu v Líšni

Pamětní tabule umístěná u vchodu ZŠ Holzova
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ZŠ horníkova

ZŠ NovolíšeňskÁ

Žákovský parlament pro domov seniorů

Černokněžník Nečtenář na ZŠ Novolíšeňská

Žákovský parlament Horníci JEDE DÁL! Členové se scházejí on-line
každou středu a snaží se realizovat úkoly z celoročního plánu. Poslední úkol minulého kalendářního roku byl splněn. Parlamenťáci
vyrobili vánoční přání pro klienty z domova seniorů na ulici Věstonická. Nejstarší členky parlamentu pak dohodly schůzku s pracovníkem na recepci a přáníčka předaly. Věříme, že tato drobnost
udělala seniorům radost a přesvědčila je, že na ně stále někdo myslí. A snad příští rok zase předají žáci naší školy přáníčka za zpěvu
školního sboru Pavouček.

Učivo probírané v první třídě se nám letošní rok díky online výuce
malinko protáhlo a děti v 1. A se teprve před Vánocemi těšily na
Slabikáře. Jenomže k jejich předání nedošlo tradičním způsobem,
ale Slabikáře nám ukradl černokněžník Nečtenář a zanechal nám
ve třídě nejen spoustu svých stop, ale také několik nelehkých úkolů. Děti se snažily během celého dne úkoly plnit a nakonec, i přes
všechna úskalí, se jim podařilo získat klíč k nalezení učebnic
a mohly si s radostí odnést svůj Slabikář.
l Dana Veselá, ZŠ Novolíšeňská

Naše Veselé dny nezastaví ani COVID

Tentokrát byla první lednová veselá středa dnem bláznivých účesů. Sedm tříd prvňáčků a druháčků ve škole a někteří nadšení žáci
i učitele u obrazovek si zpříjemnili den svéráznými účesy.

Edukativně stimulační skupiny v MŠ
a výběrové třídy

Letos neorganizujeme Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky. Ve školním roce 2021/2022 opět budeme otevírat 6. výběrovou třídu a ve spolupráci se Světem vzdělání 1. výběrovou třídu.
Bližší informace o těchto třídách a podmínkách přijímání žáků
budeme v závislosti na vývoji situace na našich webových stránkách zveřejňovat.

Turnaj v sudoku

V posledním týdnu před Vánocemi byl uspořádán v rámci SBOŠ
tradiční turnaj v sudoku v netradičním hávu. Vzhledem k současné
situaci se školní kolo konalo po předchozím přihlášení žáků přes
internet. Vítězové jednotlivých kategorií pak postoupili do městského kola, které se jako každý rok konalo na ZŠ Sirotkova. Ale pozor, poprvé se nesoutěžilo v papírové podobě, ale byla využita výpočetní technika. Naše žáky musíme pochválit, protože, i přes tyto
ztížené podmínky, vzorně reprezentovali naši školu. Eliška Strýčková z 8.V se umístila v kategorii 8. a 9. tříd na krásném 5. místě
a Vojta König z 9. B na 9. místě.

ÚNOR 2021

Šílený pátek

Online výuka! Chvilku je, pak zase není a následně znovu je. Z toho
by se jeden zbláznil! Ale my jsme se v žákovském parlamentu
z toho všeobecného šílení rozhodli udělat zábavu. Vymysleli jsme
šílený pátek. Každý pátek od začátku distanční výuky si ten, kdo
chtěl, mohl tak trochu „zašílet“ v nějakém tematickém kostýmu.
Využili jsme například netradiční materiál – toaletní papír, kterým
se někteří obmotali, aby vypadali jako mumie, jiní si vytvořili šperky z toaletních ruliček. Na pyžamový den mnozí ani netušili, že mají na sobě tematický kostým. Na oslavu svatého Mikuláše jsme se
přestrojili za čerty a andílky. Na podporu akce s názvem Movembru jsme si nechali narůst knír, a protože se během distanční výuky
cítíme jako ve vězení, převlékli jsme se do samých proužků. Doufáme, že se brzy zase vrátíme do školy, ale šílené pátky si asi i tak
ponecháme!
l Iveta Rebrová, školní psycholog
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ŠKOLSTVÍ

ZŠ hOLZova
Prosinec s projektem Tradiční venkovní hry

Od začátku školního roku je ZŠ Holzova zapojena do projektu Erasmus+ nazvaného Tradiční venkovní hry. Do akce se zapojilo okolo
padesáti dětí z 5.–8. tříd. Okolnosti a časné stmívání dětem bohužel nedovolují trávit čas s kamarády venku, a tak se program projektu musel přesunout do domovů jednotlivých účastníků.
V prosinci děti dostaly za úkol zahrát si s členy své rodiny tichou
poštu a skákat panáka. Videa z průběhu her teď sdílí s žáky z partnerských škol z Turecka a Itálie. Následně děti vyrobily řadu vánočních přání v angličtině, jimiž ozdobily vánoční strom u vchodu do
školní budovy. Na leden jsou připraveny další tradiční hry, se kterými starší generace vyrůstaly, ale mnoho dnešních dětí se s nimi
setkává poprvé. Doufáme, že se v brzké době školy dětem opět
otevřou a všichni účastníci se programu budou moci věnovat společně.
l Mgr. Irena Dvořáková Pisková

Stalo se

Milí čtenáři, coronavirus nás už trápí dlouhou dobu, všichni netrpělivě čekáme, kdy už se posuneme blíže k normálnímu životu.
S mnohými z vás jsme stále v kontaktu, a tak bychom chtěli shrnout jaké aktivity i v této „zamknuté“ době pro vás neustále připravujeme. Výuka většiny kroužků probíhá online – nahráváme pro
vás videa, která prezentujeme na youtube, webu a FB. Kroužky
i Klub rodičů spolupracuje jak s dětmi, tak s rodiči distančně v týdenních tématech.

Nabídka pro všechny

Od začátku uzavření (říjen 2020) až do otevření probíhá Salesková
hra aneb Cesta za úkoly, kterou najdete na našem webu. V Salesku
jsme před Vánocemi nahráli videoklip jako výzvu pro rodiny, aby
tvořily přáníčka. Shromáždili jsme přes sto přání a předali je do
domova pro seniory.
V rámci celosaleskového adventního putování jsme nachystali akci Půjdem spolu do Betléma. Rodiče s dětmi prošli fáborkovou
cestu od líšeňské radnice přes rokli do Saleska. Plnili úkoly a hledali poklad, ozdobili vánoční stromeček před Saleskem a podívali se
k betlému. Rozdávání betlémského světla proběhlo na Štědrý den
ve vstupním prostoru střediska.
Od 11. prosince jsme spustili venkovní kluziště a hledali jsme nové
způsoby, jak vyjít vstříc veřejnosti. Podle daného stupně PES jsme

nejprve museli omezit počet lidí na jeden blok bruslení (z 200 na
50 lidí ve 3. stupni), při stupni PES 4 jsme museli znovu přehodnotit celý systém (pouze 6 lidí na jeden blok místo 200 lidí). Donutilo
nás to hledat a zprovoznit úplně novou aplikaci na rezervaci kluziště (sami návštěvníci si zarezervovali nebo zrušili rezervaci, před
příchodem na kluziště pak prokázali svou rezervaci QR kódem
a byl jim prodán lístek). Rezervační systém jsme použili i při stupni
PES 5, kdy na vyhrazeném sportovišti – kluzišti mohli být jen dva
lidé. Snažili jsme se dodržet logiku všech vládních opatření a sladit
to s úspornými opatřeními pro provoz kluziště. Děkujeme všem za
pochopení nastavených omezení. V této složité době jsme vám
chtěli nabídnout alespoň to málo, co nám dovoluje opatření.

Křesťanské programy

Bohoslužby
V první vlně pandemie jsme dva měsíce streamovali mše svaté
z kaple Saleska. S ohledem na nemožnost mít pravidelné aktivity
a kroužky pro děti se domluvila spolupráce s farním kostelem
a nedělní bohoslužby ze Saleska se přesunuly tam (přidaly se dvě
mše svaté). Farníci v Líšni se znovu trochu více propojili. S druhou
vlnou začalo omezení počtu účastníků bohoslužeb, kdy se opět
nedělní bohoslužby přesunuly do farního kostela sv. Jiljí.
l Renata Lorencová

Chystáme pro vás
Bruslení mezi covidem!

Již pátým rokem pro vás připravujeme kluziště ve spolupráci
s Městskou částí Brno-Líšeň a s podporou statutárního města
Brna a Jihomoravského kraje. Po loňské nejvydařenější sezóně přišla sezona zcela jiná. Po počátečních technických problémech
s mrazící jednotkou, které se podařilo úspěšně vyřešit, přišla omezení spojená s pandemií coronaviru. Aktuální informace o bruslení
jsou na webu a facebooku (Salesko kluziště). Děkujeme za podporu i pochopení všech omezení. Těšíme se na vás.
l Petr Matula SDB, ředitel Saleska

Saleskové tábory 2021

Přihlašování na tábory bylo spuštěno v pátek 8. 1. a je v plném
proudu. Neváhejte si co nejdříve zajistit místo na: https://www.
salesko.cz/aktivity/tabory/. Při přihlášení a zaplacení tábora do
14. dubna máte tábor za zvýhodněnou cenu. Tábory je možné přihlašovat do 31. května. V nabídce jsou příměstské i pobytové, pro
malé i velké, výtvarné či sportovní.
Plánované aktivity se uskuteční podle epidemiologické situace.
Aktuální přehled najdete na www.salesko.cz.
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ZŠ MASARova
Slavnost Slabikáře

Ve středu 18. 11. 2020 se po návratu z distanční výuky 42 prvňáčků
dočkalo slavnostního „Pasování na čtenáře“. Jednalo se o žáky 1. C
a 1. D Základní školy Masarova. Paní učitelky si pro děti připravily
program a děti celé dopoledne plnily různé úkoly z oblasti českého
jazyka a matematiky. Paní učitelky celému programu přihlížely
a usoudily, že se čtení dětem povedlo a že budou všichni pasovaní
na čtenáře. A tak byly děti postupně vyvolávány, aby poklekly před
paní učitelkou a ta je mečem pasovala. Darovala jim Slabikář, diplom a sladkou odměnu. Poté děti slíbily, že se budou chovat ke
knížkám pěkně a že budou každý den pravidelně číst. Rády bychom poděkovaly všem rodičům za to, že během nouzového stavu
s dětmi poctivě četli a nepodcenili přípravu prvňáčka.
l Mgr. Jana Damborská, Mgr. Jitka Časarová

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

Divočina se loučí
s novým ředitelem KCL
V březnu se pustí do práce ředitel KCL Michal Kročil, který tak
ukončí svoje působení v lesním klubu Divočina. „V uplynulých
dvou letech byl klíčovou postavou naší organizace a bude nám
profesně i lidsky obrovsky chybět. V novém působišti mu přejeme hodně úspěchů, Líšeň si nemohla vybrat lepšího člověka,“ říká Eva Kotyzová, ředitelka lesní školky z areálu na konci
ulice Střelnice.

„My tři králové jdeme k Vám…“

Projekt Tři králové probíhal ve spolupráci dvou tříd. Projekt jsme
zahájili vzpomínkami na prožité Vánoce. Děti plné dojmů sdělovaly své zážitky. Na děti čekalo ve třídách překvapení v podobě stříbrného poklopu a třech korunek. Kolem právě procházeli tři „muži.“ Byli to tři králové. Protože ale děti nezastihli ve třídě, podnos byl
prázdný a bez darů. Děti si vyslechly legendu o třech králích. Formou rozhovoru jsme si ověřili, jestli děti zachytily hlavní myšlenku
příběhu a zároveň jsme si vysvětlili pojmy: zlato, kadidlo, myrha
a hvězda. Děti si vyrobily papírové koruny a označily si je písmeny
K+M+B. Na projektu jsme pracovali průběžně 3 dny. Vymýšleli jsme
slova na K+M+B, pracovali na pracovních listech, seznámili se s různými významy slova koruna a naučili se text k písni „My tři králové.“
Vyvrcholením projektu byla dramatizace návštěvy tří králů v Betlémě. Děti chodily ve skupinkách po třech a spolu s první slokou
písničky obdarovávaly zaměstnance naší školy. Nechyběla návštěva ani v ředitelně či školní jídelně. Alespoň tak si zažili naši malí
„králové“ krátkou cestu do Betléma. Odměnou všem malým králům byl poklad, který jim tři králové při cestě zpět z Betléma zanechali pod stříbrným podnosem. Konečně! Doma si pak děti zahrály ve spolupráci s rodiči tzv. Únikovku, kde mohly uplatnit všechny
své získané znalosti. Cílem projektu bylo přiblížit dětem tradici tří
králů a rozvíjet kulturně-estetické cítění a prožívání.
l Mgr. Damborská Jana, Mgr. Jitka Časarová

„Po pěti letech prožitých v lesních školkách a po deseti letech pedagogické práce se profesně vracím do oblasti, v níž jsem dříve již
poměrně dlouho působil a kterou jsem vystudoval jako obor na
vysoké škole. Vracím se tak k práci, která mě v minulosti těšila
a naplňovala,“ napsal v dopise dětem a rodičům na rozloučenou
Michal Kročil.
Jeho místo v Divočině zaplní zkušené pedagožky Divoké školy pro
školáky vzdělávané doma a Divočákova pelíšku pro nejmenší. „Naše děti budou i nadále v těch nejlepších rukou,“ těší Kotyzovou.
Divočina se už nyní v zimních dnech připravuje na letní sérii příměstských táborů pro děti od čtyř do dvanácti let. „Během července a srpna bude k dispozici sedm týdenních turnusů, každý
z nich má speciální téma i program,“ informuje Alena Kuklová,
koordinátorka aktivit Divočiny. Na pohybového Sporťáka, dobrodružné Z pohádky do pohádky nebo řemeslné A je to! můžete svoje děti hlásit na webu divocinalisen.cz ve druhé polovině února.
l Veronika Hložánková

Domácí zabijačku 19.–20. 2. 2021
pořádá SK Slatina, areál SK Slatina

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

pátek 19. 2. od 10.00 do 18.00 hod.
zažijete atmosféru výroby domácí zabijačky, prodej

sobota 20. 2. 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, maďarská klobása, šunková klobása, zabijačkový guláš
ÚNOR 2021
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INZERCE

CÍTÍTE CO VAŘÍ
SOUSED?
Bydlíte v panelovém
nebo bytovém domě?
Pravděpodobně máte hrubé nánosy
nečistot a mastnot v odvětrávací šachtě.
• Čištění odvětrávacích šachet
• Dezinfekce odvětrávacích šachet
• Opravy poškozených odvětrávacích šachet
• Opravy a instalace střešních ventilátorů
• Instalace sacích hybridních turbín

Nečištěné odvětrávací šachty obsahují baktérie, plísně,
choroboplodné zárodky, karcinogeny a podle WHO
mohou být příčinou astmatu, chronických chřipek,
srdečních chorob a dalších onemocnění.

Zahoď pozemské starosti
a pořiď si optický internet
od netboxu

Internet od Brňáků
pro Brňáky.
Od roku 1998.

Individuální nastavení
příchozí a odchozí
rychlosti internetu.

Vhodný pro
videokonference
a distanční výuku.

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

Jednu šachtu Vám zkontrolujeme
kamerou zadarmo.
Chcete vidět jak Vaše šachta vypadá?

539 01 01 01

www.netbox.cz

LÉKÁRNA POD KLAJDOVKOU
Po domluvì možnost dovozu
inkontinenèních pomùcek.

www.plicedomu.cz
milansz@plicedomu.cz | +420 601 153 200

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

Preventan Clasic 90 tbl – 399 Kè, Vitamin D3 30 tbl – 99 Kè,
Rakytníèek rùzné druhy – 199 Kè.
Inzerci do Líšeňských novin přijímá:

již brzy novÉ modeRní bistRo
CO JE BISTRO ZA BRÁNOU?
Bistro Za Bránou je koncept moderního bistra-restaurace,
kde se veškeré jídlo připravuje pouze ze surovin námi
prověřených dodavatelů. V našem prodejním regálu,
který je součástí našeho bistra, najdete speciality z celého světa,
stejně jako výběrové produkty značky Bistra Za Bránou.
ZDRAVĚ A CHUTNĚ? ANO!

Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Brno
tel.: 548 538 528, 603 588 964
e-mail: info@settronic.cz
PLOŠNÁ INZERCE: 42 Kč/cm2 + 21 % DPH
(šířka 8,80 cm nebo 18,00 cm, výška dle potřeby do 26,20 cm)
ŘÁDKOVÁ INZERCE: 110 Kč/řádek + 21 % DPH
(cca 60 znaků/1 řádek vč. mezer)
SLEVY: 2× uveřejnění –5 %, 3× uveřejnění –10 %,
4× a více uveřejnění –15 %.
Graﬁcké zpracování inzerce si může dodat sám inzerent (nejlépe ve formátu tiskového PDF) nebo můžeme vaši inzerci zpracovat dle vašich podkladů v tiskárně bez navýšení ceny
inzerce.

Kučerova 4, Brno, www.bistrozabranou.cz
tel.: 702 022 004, mail: info@bistrozabranou.cz

10

Uzávěrka příjmu inzerce je do 15. dne v měsíci. Platba za inzerci
v hotovosti nebo bankovním převodem do data uzávěrky. Redakce si vyhrazuje právo inzerci odmítnout.
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LÍŠEŇSKÉ NOVINY

 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 VYMĚNÍM OB 4+1 s balkónem v klidné části Líšně za 3+1 v Líšni.
Tel. 704 074 645.
 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.
 Koupím menší 1+kk nebo 2+kk v Brně. Hotovost. Tel.: 606 023 600.
 Koupíme byt 3+1 v Líšni. T: 601 321 660.
 Koupíme zahradu s chatou do 50 km od Brna. Tel.: 702 087 313.
 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.
 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.
 ELEKTRIKÁŘ – opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.
 Doučím matematiku žáky 9. tř. ZŠ a připravím ke PZ z MAT
na SŠ. Individuální konzultace. Desinfekce rukou a rouška nutná.
Tel. 774 621 703, www.mat-fyz.cz.
 K zimnímu večeru dobrá kniha z Knihkupectví Ryšavý, Táborská 30.
ZVOŇTE! obj., dotazy, 603 960 360, 775 368 748, knihy@rysavy.cz
 Zabezpečení Jablotron – montáže/servis – bezpecnydum@post.cz.
 Mladá rodina hledá ke koupi byt nebo rodinný dům v Líšni a okolí.
Máme hotovost. Prosím volejte nebo SMS. 739 059 029. Děkuji.
 MALBY 14 Kč/m2, nátěry dveří 350 Kč/ks, radiátorů, oken, rýn, střech,
fasád, ZEDNICKÉ PRÁCE, TAPETOVÁNÍ, Živnostníci pro LÍŠEŇ.
606 469 316, www.maliribrno-hezky.cz, platba hotově = SLEVA 250 Kč!

P r o d e j n á p o j ù „U p a v o u k a“
Velký výběr alko a nealko nápojů.
Stáčená vína, značková a ročníková.
Na objednávku sudové pivo od 10 litrů.
Zaveden prodej pivních speciálů a Pivrncovy kosmetiky.
Trnkova 15, Stará Líšeň, tel.: 605 251 927 v otevírací době
Po–Pá 14–20 hod., So 9–12 a 14–20 hod.
Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.

RYCHLÁ A KVALITNÍ

REKONSTRUKCE
JAKO ZE SNU

Rekonstrukce
a realizace interiérů
bytů a domů

ÚNOR 2021

Návrhy
interiérových
designérů

Výroba
nábytku
na míru

Bubeníčkova 38, 615 00 Brno

klvana-interier.cz
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SPORT		

Líšeň v moravských soutěžích
Řídící komise FAČR pro Moravu ukončila podzimní část soutěží
předčasně a tak na jaře čekají líšeňské mládežníky větší porce
zápasů. Podívejme se, jak si jednotlivé týmy SK Líšeň v moravských soutěžích na podzim vedly. V jaké pozici vstoupí do
jarních odvet.
Moravskoslezská dorostenecká liga, starší: U19 Se ziskem 13 bodů je osmý se ztrátou 12 bodů na vedoucí Sigmu Olomouc B, kterou se Líšni podařilo na domácí půdě porazit 5:3. Nastoupilo 22
hochů. Nejčastěji byli na hřišti Daněk, Hovězák, Chládek, Sáček
a Vlach. Střelci: Skočovský 6, Chládek 4.
Moravskoslezská dorostenecká liga, mladší: U17 Mladší dorostenci přezimují na devátém místě se ziskem 12 bodů. Ztráta na vedoucí Sigmu je 15 bodů. Líšeň vyhrála doma jen dva zápasy. Nejčastěji si zahráli Galia, Kadeřávek a Juránek. Na hřišti se vystřídalo
22 hochů. Střelci: Kadeřávek 6, Zvejška 3.
Moravskoslezská dorostenecká divize, skupina D, starší: U18
Líšeň odehrála jen 6 zápasů. Nasbírala 15 bodů a je na třetím místě.
Tabulku vede Sparta Brno s 22 body, ale má proti Líšni dva zápasy
k dobru. Líšeň prohrála jen jedno utkání v Přibyslavicích s Třebíčí.
Nastoupilo 21 hráčů. Nejčastěji byli na hřišti Drábek, Štolba, Pudinec a Psota. Střelci: Tipoas 6, Rajčinec 4.
Moravskoslezská dorostenecká divize, skupina D, mladší: U16
Družstvo se s 9 body drží na osmé příčce. Ztráta na vedoucí Třebíč
je 15 bodů, ale nutno připomenout, že tým v čele tabulky hrál o tři
zápasy více. Nejčastěji byli na hřišti Špilka, Jahůdka, Mitáček, Hřiba
a Kosík. Nastoupilo 20 hráčů. Střelci: Jahůdka 4, Hochman 3.
Moravskoslezská žákovská divize U15, skupina D: U15 Družstvo

Pohár v Jablonci
Los Mol cupu sice přiřadil Líšni v boji s prvoligovým Jabloncem
domácí prostředí, ale patrně k souboji dojde 10. února na hřišti
soupeře. Vedení jabloneckého klubu v čele s někdejším předsedou FAČR Peltou nabídlo výměnu pořadatelství s tím, že uhradí
veškeré líšeňské náklady v souvislosti se zápasem. Vzhledem k tomu, že je naprosto jisté, že utkání se bude konat bez divácké přítomnosti a v Líšni bude k dispozici jen umělý trávník, je trenér
Valachovič nakloněn nabídce: „Budeme hrát na vyhřívaném trávníku, což je pro kvalitní fotbal přínosem. U nás bychom museli hrát
třeba jen na umělém trávníku a to je pro Mol cup, který je beztak
již poznamenaný odstoupením amatérských týmu kvůli nutném
testování na covid, důstojnější. Pro nás bude utkání na prvoligovém stadiónu přínosnější. Navíc můžeme odcestovat na zápas
s denním předstihem, neboť Jablonec chce hradit i ubytování.“
l šic

Návrat po roce
Líšeňskému klubu se po roce vrátil z Gabonu středopolař Guy Reteno Elekana. Není jedinou líšeňskou posilou pro druholigovou
soutěž. Na úvodním tréninku přivítal kouč Milan Valachovič i další
hráče, které před březnovým startem jarní části FNL otestuje.
Z Lanžhota přišel obránce Erik Otrísal, z Tasovic se vrátil brankář
Jan Mrázek, který je odchovancem SKL, ale na jih Moravy odešel
ze Zbrojovky, kde působil v dorosteneckých letech. Štěstí v Líšni
zkouší středopolař Oliver Putyera, jehož současným klubem je prvoligová Karviná. Z dorosteneckého celku byl na zkoušku do druholigové sestavy zařazený útočník Milan Skočovský. Poslední posilou je zatím Jan Vaďura. Dosud hrával jen I.A třídu. Ve Veselí nad
Moravou nastřílel v devíti zápasech 19 gólů. Valachovičovi šikovného útočníka nabídl kouč Veselí Dekař, který vedl v minulosti Ratíškovice a Slovácko.
l šic

je v tabulce na druhém místě s dvoubodovou ztrátou na FŠ Třebíč. Právě s Třebíčí (2:5) utrpěla Líšeň
jedinou ztrátu doma. Na hřišti se vystřídalo 21 hráčů.
Nejčastěji na něm pobyli Čábelka, Kosmák, Povolný
a Řezník. Střelci: Benčík 9, Kříž 7.
Moravskoslezská žákovská divize U14, skupina D: U14 Líšeň si
drží druhou příčku o dva body zpět za Znojmem. Celkem si zahrálo 19 hochů. Nejčastěji byli na hřišti Da Costa, Komárek, Suchomel. Střelci: Da Costa 19, Hotový 14.
Sportovní střediska mládeže U13, skupina jih: U13 Po první
třetině soutěže je tým, hrající své zápasy v Podolí, na 14. místě se
ziskem 6 bodů. Na hřišti se vystřídalo 14 chlapců. Všechny zápasy
absolvovali Brabec, Dobeš, Doležal, Führich, Klika, Körner, Růžička,
Šťovčík a Švejda. Střelci: Dobeš 6, Brabec, Körner a Švejda 5.
Sportovní střediska mládeže U12, skupina jih: U12 Chlapci přezimují s 15 body na sedmé pozici. Doma vyhráli všechny čtyři zápasy. Zahrálo si 19 hochů. Všechny zápasy absolvovali Chvilíček,
Kešner, Lačňák, Lopour, Nimrichter, Sotolář a Šachl. Střelci: Nimrichtr 18, Zelníček 16.
Moravskoslezská divize žen, skupina C: ženy B V pěti zápasech
rezerva Líšně jen jednou vyhrála. Mezi osmi celky je šestá se 4 body. Zahrálo si 25 hráček. Nejčastěji Helleportová, Mičínová a Šperková. Střelkyně: Drewniaková 2.
2. liga dorostenek – Morava: WU19 V tabulce jsou mezi pěti účastníky třetí s devíti body. Všechny zápasy odehrály Chodilová, Kalasová, Lukáčová, Nováková, Rotreklová a Skoumalová. Nastoupilo
16 hráček. Střelkyně: Chodilová 9, Rotreklová 5.
l Miloslav Vlašic

Ženy začínají (snad)
v únoru
Podle rozpisu soutěže by měly druholigové ženy zahájit další část
soutěže už v únoru. Trenér Pavel Kúkol je však rozpačitý. „Pokud
odstartujeme podle rozpisu, nebudeme moc připraveni. V prosinci a lednu jsme nemohli společně trénovat, neboť amatérští sportovci se mohou připravovat jen individuálně
nikoliv ve skupině. A tak
jsem byl s hráčkami ve
spojení pouze přes sociální sítě, na nichž jsem jim
individuálně radil s tréninkem. Dobré bylo jen to, že
se nám uzdravilo sedm
hráček. Na marodce je už
jen Šárka Hrabaňová, jejíž
zranění je dlouhodobého
charakteru. Hráčky jsou
však aktivní. Sestrojily aplikaci, podle níž soutěží s brněnskými hokejistkami na dálku v počtu uběhnutých kilometrů. V jarní části je
čeká nabitý program. Potřebují se co nejdříve dostat z posledního
sestupového místa, na němž přezimovaly. Trenér využil v utkáních
dosud 23 hráček. Nejčastěji byly na hřišti Eliška Langová, Zuzana
Otrubová, Gabriela Špičková, Daniela Kalášková, Zuzana Řezáčová
a Vendula Mikundová. O sedm vstřelených branek se rozdělily
Špičková 2, Fuxová, Hrabaňová, Murnyková, Odehnalová a Řezáčová po 1.
V únoru by měly sehrát čtyři zápasy. Na domácím umělém trávníku přivítají, pokud bude vládní opatření mírnější, 7. 2. FC Praha,
14. 2. FK Teplice a 28. 2. ABC Bráník. Čtvrtý zápas hrají u soupeře.
l šic
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