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Líšeňské noviny
Část lí šeňské Orlovny se v létě
otevře lidem

Téměř hotovo. Už v létě se Líšňáci vydají do Orlovny v nové
podobě. Skončí roční rekonstrukce, během níž se část opravované budovy mění v jedno z center společenského života
městské části. „V současné době práce postupují podle harmonogramu. Jsou dokončeny vnitřní bourací práce, probíhá sanace vlhkosti, práce na elektrorozvodech, stavba nových příček.
Stavební firma už také zvládla udělat nové konstrukce plochých střech stávajících i nových přístavků. Zatím vše nasvědčuje tomu, že termín ukončení a předání stavby na začátku
července 2022 bude splněný,“ věří místostarostka Iva Kremitovská.
V prvním nadzemním podlaží Orlovny bude plánu plánů radnice
kavárna, v níž bude stálá výstava o historii Líšně. „Ostatní místnosti bude možné využívat buď jako jeden velký prostor nebo několik
menších. Budou předěleny zvukově izolačními posuvnými stěnami a jejich velikost bude záležet na potřebách nájemce. Samozřejmostí je dostatek sociálních zařízení,“ popsala Kremitovská.
Zmíněnou část budovy podle ní využijí všichni občané, spolky nebo kluby, které o to projeví zájem. „Vznikne tam také sociální zařízení pro návštěvníky zahrady Orlovny,“ připomněla místostarostka. Ve druhém podlaží vznikají tři klubovny určené především

spolkům pracujícím s dětmi. „Podkroví pak bude možné využít
jako zázemí, eventuálně jako kancelář nebo pro schůzky menších
skupin,“ doplnila Kremitovská.
Na stavebníky při práci čekalo i jedno velké překvapení. „V suterénu objevili nový sklep, který byl zřejmě původně postaven jako
lednice sloužící pro uskladnění ledu pro chlazení piva. Uvidíme,
zda se bude moci využívat třeba pro prostory vinného sklípku.
V současné době řešíme statické zajištění. Také je potřeba zjistit,
zda v místě není radon,“ prozradila místostarostka.
Jako nejvýhodnější nabídku vysoutěžila radnice na rekonstrukci
části B budovy cenu 17,8 milionu korun. „Jaká bude konečná cena,
v tuto chvíli nevíme. Bude záležet na množství víceprací. Ukazuje
se, že původní projekt, ve kterém jsme udělali pouze změny v dispozicích místností, nepočítal ve svých rozpočtech se spoustou
statických a konstrukčních problémů,“ upozornila místostarostka.
Opozice s podobou oprav spokojená není a trvá na kritice, kterou
vyjádřila už v minulosti. Vadí jí, že nakonec nevzniklo komunitní
centrum podle původních plánů. „Budova už mohla být opravena
a sloužit veřejnosti. A to za menší peníze, než se děje teď,“ upozornil zastupitel Sousedů z Líšně Ondřej Zendulka.
(pokračování na str. 2)
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ZPRÁVY Z RADNICE

Komunitní centrum, které počítalo s opravou celé budovy, mělo
podle plánu z roku 2017 přijít na 31,9 milionu korun, přičemž Líšeň
by platila 5,8 milionu. Projekt pro výběr zhotovitele v roce 2018 pak
už počítal s částkou přes 36 milionů a schválen nebyl. Zastupitel
Zendulka ovšem upozornil, že nyní vyjde oprava celé budovy, tedy
i s částí svěřenou SK Líšeň na 46,3 milionu. „Co způsobilo prodražení, těžko říct. Můj osobní názor je, že místostarostka nenaplňovala platná usnesení zastupitelstva, což je přitom jedna z jejích povinností. Pokud se zastupitelstvo k něčemu usnese, ona by to
měla vykonat. Jenže nekonala a tak se projekt dostal do fáze, kdy
nemohl být realizován. Bylo vydané stavební povolení, byly peníze,
vše bylo odsouhlaseno zastupitelstvem. Ale protože místostarostka neprovedla další kroky nutné k realizaci projektu, nastala situace, kdy nemělo cenu začínat, protože by se vše nestihlo tak, aby
bylo možné čerpat dotaci,“ myslí si Zendulka.
Místostarostka upozornila, že problém s pomalou přípravou je
staršího data. „Nečinnost bohužel spadá už do začátku roku 2018,
kdy jsem ještě nebyla místostarostkou. Již tehdy byl pan místostarosta Jaromír Talpa ze strany pracovníků Magistrátu města Brna
upozorněn na potřebu vypsání výběrového řízení na dodavatele
stavby, aby bylo možné v případě přidělení dotace stihnout termíny. Bohužel k tomu nedošlo, ani nebyla v minulém zastupitelstvu
projednána a schválena tehdejší konečná rozpočtová cena opravy
budovy. Když jsem po zvolení do funkce opakovaně upozorňovala
na všechna rizika, nedostala jsem k nim od pana zastupitele Zendulky žádné vyjádření. Inicioval svolání zastupitelstva městské
části kvůli Orlovně, ale na jednání nepředložil žádný materiál k projednání. Myslím, že každý, kdo zná Zákon o obcích, ví, že zastupitelstvo a zastupitelé mají svá práva a pokud zastupitelé chtěli projekt
realizovat v podobě Komunitního centra tak mi mohli tento konkrétní úkol uložit,“ vzkázala. Doplnila, že náklady na původní verzi
se v aktualizaci rozpočtu v roce 2019 zvedly až na 41 milionů korun
bez započtení investic do vybavení, zahrady a dalších prací. „Původní projekt z roku 2017 přitom neobsahoval relevantní ekonomickou analýzu finančních nákladů po dobu udržitelnosti,“ připomněla Kremitovská.

kých podmínek bude Orlovna provozována a jaké budou náklady
fungování. U původního projektu to bylo známo, byly uzavřeny
smlouvy se spolky, které měly v Orlovně působit. Existoval projekt,
který popisoval, jak bude celý prostor provozován a jak bude fungovat. Teď místostarostka jedná jen s některými spolky, ne se všemi, které se měly původně zapojit,“ vadí Zendulkovi.
Kremitovská ale zdůrazňuje, že využití budovy se ponese v duchu
původní myšlenky nazvané Otevřená Orlovna. „Předpokládáme,
že bude sloužit všem občanům zejména staré Líšně, kteří zde
mohou využívat prostory ke schůzím, zájmovým aktivitám, kroužkům. V neposlední řadě Orlovnu především v dopoledních hodinách využijí i děti z dětských skupin nebo mateřských škol,“
uvedla Kremitovská.
Nabídky prostor zveřejní radnice na úřední desce. „Veškeré prostory budou podle platných pravidel nabízeny formou záměru pronájmu nebo výpůjčky podobně jako v případě Kotlanky nebo Dělňáku,“ nastínila Kremitovská.
Financování provozu by měly zajistit komerční pronájmy. „Bude
možné si pronajmout místnosti třeba na dvě hodiny cvičení aerobiku,“ nastínila. Plán je podle ní oproti původním návrhům výhodnější. „Městská část se kvůli udržitelnosti dotace musela zavázat
ručit za veškeré náklady, které tam vzniknou. I případné dluhy
spolků za energie. To teď platit nebude,“ ujistila. Připomněla
přitom, že zastupitel Zendulka měl zájem na původním záměru
i proto, že působil v některých spolcích, které měly najít v budově
zázemí.

Podle zastupitele Zendulky ale navíc panuje nepřehledná situace
okolo části, kterou má opravovat SK Líšeň. „Počítá se s dotací od
Národní sportovní agentury. Klub o ni žádá už podruhé. První výzva byla zrušena, u druhé zatím agentura stále nezveřejnila výsledky a není jasno, kdy zveřejněny budou. Navíc je problematické, že
se sál má opravit jen pro potřeby fotbalistů. Bude v něm povrch
z umělé trávy, což snižuje využitelnost pro veřejnost,“ podotkl.
Problém vnímá i místostarostka. „Rozhodování o přidělení finančních prostředků v programu Regionální sportovní infrastruktura
2020 –2024 má skoro roční zpoždění, takže zatím nemůžu říct, kdy
rekonstrukce začne,“ připustila.
Nejasnosti jsou podle opozice nejen v případě samotné rekonstrukce, ale i provozu. „Místostarostka nebyla schopná říct, za ja2

I kdyby se ze dne na den změnilo vedení Líšně a rozhodovala by
opozice, výslednou podobu Orlovny už to moc neovlivní. „Možnost
návratu k původnímu plánu už není. Už se nedá nic dělat s tím, že
se neopravuje podle projednané dokumentace. Projekt komunitního centra je ztracen. Musíme pracovat s tím, co je na stole a najít
kompromis, aby budova byla co nejvíc použitelná pro potřeby obce a spolků. Jedním z prvních kroků by teď mělo být znovu zahájit
diskuzi, oslovit opravdu všechny, kdo by měli v Orlovně působit.
Vyjasnit podmínky a ujasnit si, zda má vůbec smysl to provozovat,“
vyzval zastupitel Zendulka ze Sousedů v Líšni.
Obyvatelé Líšně jsou především rádi, že se s Orlovnou konečně
něco děje. „Hlavně doufám, že se opravdu stihne Orlovna otevřít
a bude opravená kvalitně tak, aby ji zase nemuseli za pár týdnů
uzavřít. Možnost pronájmů kluboven se mi líbí. Zejména pokud to
půjde třeba jen jednorázově. Kavárna určitě místu může také prospět a nějaký útulný vinný sklípek v podzemí by se mi líbil opravdu
moc,“ přemýšlel například Martin Pospíšil.
l Radek Strnad
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ho stropu, ten projektanti navrhli s únosností, která v budoucnu
dalších umožní
dvou
termínech:
18.–21.
října tak, aby se ná- nekontrolovatelně šíří další vlna pandemie tentokrát pod názvem
umístění
dalších tříd. Práce
jsou plánovány
jemce, Středníbudou
zdravotnická
škola Evangelické
du 2019. Kontejnery
přistaveny
vždy od akademie, která omikron, také zvyšování cen. To citelně pocítil rozpočet městské
části a samozřejmě i občané zejména kvůli skokovému zdražení
nyní provizorně užívá část objektu MMB v centru Brna, mohl do
u na třech
místech:
především tepla, elektrické energie a plynu. Při jednání se zástupLíšně
vrátit na začátku nového školního roku. Drobnou pomocí na
ci Tepláren Brno jsme byli upozorněni, že navýšení bude o cca
26 % a i do budoucna se vzhledem k nedostatku topných médií
elíkova a Samoty (u Broďáku)
dvorů na ulicích J. Faimonové a Líšeňské. Rostlinný odpad ze
počítá s dalším zdražováním. V rozpočtu jsme školám navýšili neráčkova a Zlámanky (u bývalých jatek)
zahrad lze rovněž
pálit,
a to ažkteré
do konce
ovšem
investiční
příspěvky,
používajílistopadu,
především na
platby pouze
za energie
tak,
aby
nedošlo
k
problémům
v
hospodaření
těchto našich
perova a Bodlákova (odstavná plocha)
v úterky, čtvrtky a soboty od 9 do 18 hodin.
příspěvkových organizací. Věřím a doufám, že letošní rok už nás
Nicméně třídění
bioodpadu
je nečekají,
k přírodě
žádné velké
nepříjemnosti
pandemie odezní a tak vám
všem
přeji
pevné
zdraví
a
hodně
optimismu do příštích dní.
do kontejnerů je možné ukládat pouze rostlinný
i k našemu životnímu prostředí šetrnější,
l Iva Kremitovská, I. místostarostka
Výměna střechy na budově Šimáčkova 1

JNERY NA BIOODPAD V ŘÍJNU A LISTOPADU

dy, zbytky jídel, ovoce, zeleniny, slupky i výkaly

ácích zvířat.
Naopak
se do kontejneru nesmí
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kosti, uhynulá zvířata, olej a obaly z potravin,

Do kontejnerů je možné ukládat
pouze rostlinný odpad ze zahrady,
zbytky jídel, ovoce, zeleniny

a proto budu rád, když nabízené možnosti
využijete.
 Martin Příborský – II. místostarosta
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zahrad lze rovněž pálit, a to až do konce listopadu, ovšem pouze

Nicméně třídění
Aktuality II. místostarosty

bioodpadu je k přírodě

do kontejnerů
jespoluobčané,
možné ukládat
pouzemáme
rostlinný
k našemu
životnímu
prostředí
šetrnější,
abychom
mohli elektrárny
uvést
do provozu
Vážení
milí Líšňáci,
za sebou ipolovinu
zi-

a plně
je začít
už letos.možnosti
během
kterézeleniny,
jsme museli
přerušit
prady, zbytkymy,
jídel,
ovoce,
slupky
i většinu
výkaly venkovních
a proto
budu
rád,
kdyžvyužívat
nabízené

cí. Týká se to především rekonstrukcí komunikací za Synkovou
cích zvířat.
Naopak se do kontejneru nesmí
využijete.

a u ZUŠ Trnkova, protože během zimy nelze provádět některé
Doplnili jsme dětské hřiště
Martin Příborský
– II. místostarosta
osti, uhynulá
zvířata,
olej
a obaly
z potravin,
stavební
činnosti.
Práce
zde by měly
být obnovenynejpozději
na náměstí
v březnu.

Renovujeme prostranství před našimi školami

Ještě před zimou jsme stihli dokončit rekonstrukci prostranství
před ZŠ Masarova. Plocha získala novou dlažbu podobně jako dříve v loňském roce prostor před ZŠ Novolíšeňská. Na jaře budeme
dělat ještě nový chodník směrem k Albertu a vysadíme květinový
záhon před školou.

Fotovoltaické elektrárny získaly stavební povolení

I během zimy však pokračujeme s přípravou dalších projektů. Získali jsme stavební povolení pro čtyři fotovoltaické elektrárny, které
by měly být umístěny na střechách polikliniky a základních škol
v sídlišti. Vyrobená energie by se měla z větší části ihned spotřebovat na provoz daných budov, čímž ušetříme velkou část nákladů
na dodávky elektřiny. Když jsme s přípravou projektů začínali, ani
jsme netušili, že ceny tak skokově narostou a vlastní panely se nám
tím pádem vyplatí ještě více. Nyní ještě řešíme financování, protože podmínky evropských dotací, podle kterých jsme projekty připravili, se mezitím změnily. Snad se nám vše podaří vyřešit tak,

Realizovali jsme obnovu dětského hřiště na náměstí Karla IV. Přibyla zde nová hnízdová houpačka a skluzavka pro nejmenší. Opra3
vený kolotoč byl posunut na nové místo a další prvky přesunuty
jinam, např. stůl s lavicemi na zahradu Orlovny. Úpravu hřiště jsme
provedli zejména proto, abychom nabídli více atrakcí a aby hřiště
sloužilo zejména malým dětem a jejich rodičům.

Probíhá prořez keřů a stromů

Během zimy probíhají i práce na údržbě zeleně. Provádí se zejména prořezy stromů a ořez keřů, ovšem pouze těch, které potřebují
zmladit. Na jaře kvetoucí keře se budou řezat až po odkvětu, aby
během jara zkrášlovaly veřejná prostranství a také poskytovaly obživu hmyzu. Likvidují se také náletové dřeviny. Pořezané větve se
štěpkují a štěpku budeme následně používat na hnojení. Je jí však
tolik, že si ji může zdarma odebrat kdokoliv. Nabízíme ji třeba také zahrádkářským organizacím, kterým můžeme dovézt i větší
množství. Je to ideální hnojivo nebo přísada do kompostu. Kdo má
zájem, může se na mě obrátit anebo si štěpku sám odvézt.
l Martin Příborský, II. místostarosta

Čtvrtletník pro brněnské seniory Senior Žurnál
V polovině ledna 2022 vychází časopis Senior Žurnál, jehož vydavatelem je Sociální nadační fond. Časopis je určen seniorům
města Brna a jejich rodinným příslušníkům.
Vychází každého čtvrt roku a je poskytován zdarma. Najdete jej
v infocentrech jak Magistrátu města Brna, tak úřadů městských
částí, je distribuován do domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb i do organizací, které se na seniory zaměřují. Můžete jej najít ve vozech Dopravního podniku města Brna. Lze si jej
i stáhnout (viz QR kód). Další číslo vyjde začátkem dubna 2022.
Časopis přináší seniorům i jejich rodinám informace z oblasti sociálních služeb a sociální péče vůbec, nabízí poučné i zábavné
články, ale také hry ve stylu trénování paměti, luštění křížovek
apod.
Sociální nadační fond, založený městem Brnem, při jeho tvorbě
spolupracuje s městem a Odborem sociální péče Magistrátu města Brna.
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Zastavme se u pověstí
I když času kouzel a pohádek na nějakou dobu odzvonil zvonek, některé příběhy jsou tu s námi pořád. Rozveselí nás jejich
dobrý konec, rozechvěje pravá láska nebo rozohní spravedlivé
odčinění hříchů. Vlastně se dá říci, že nás pověsti občas provází na každém kroku. A v Líšni to rozhodně není jinak.
Rodina Elplova je neodmyslitelně spjata s Líšní, literárně tvořili, sbírali lidové pověsti a pohádky. V roce 1904 vydal Dr. František Elpl
knihu Řada pohádek a pověstí nasbíraných v Líšni u Brna na Moravě. Naši krásnou Líšeň zde představuje a zachová právě v pověstech, jenž se vážou k místům, které jistě znáte! A pokud ne, vydejte se tam, sedněte do trávy, zavřete oči a zapojte fantazii. Pak
zahlédnete jelena se zlatým křížem, vykopete poklad, nebo ucítíte
pekelný dým!
S dovolením připomenu nejznámější pověst o nejkrásnějším místě Líšně, našem Kostelíčku. Paní na líšeňském zámku měla slepého syna. Často se s ním procházela na Kostelíčku. Jednou ji syn
chytil za ruku a povídá: „Maminko, tam je světlo.“ Maminka světlo
neviděla, ale syn už viděl celičký svět kolem sebe. Hraběnka na
tom místě zázraků nechala postavit kapličku a v ní vymalovat obraz matky boží, která synovi zrak navrátila. Kde dříve bývala tato
kaplička, dnes stojí železný kříž. K němu prý chodívalo procesí prosit o déšť. Vedle něj je prý bezedná studánka. A pod Kostelíčkem
samá voda. Kdyby se jednou prý vyvalila, celou Líšeň by zaplavila.
Nejtajemnějším místem jsou určitě Staré zámky, historické hradiště příslušné ke kultuře malované keramiky. I zde je místo zázraků,
kde se synům navrací zrak. Na staré silnici, které se říkalo horácká,
protože vedla do hor k Jedovnicím, šel hrabě se svým malým slepým synem. Kousek od ní jim přes cestu přeběhl jelen. Hrabě
s myšlenkou na krásnou trofej, strhl ručnici z ramene a zamířil.
V tom jej zadržel synek, aby nestřílel, že jelen má mezi parohy zlatý
kříž. Zmatený a šťastný hrabě zprvu nechápal, že se stal zázrak
a syn vidí i tu krásu v okolí naší Líšně. Jelen zmizel, jako by se do
země propadl. Pověst praví, že na tom místě zázraků, vedle starých
borů, stál dřevěný nenatřený sloupek s plechovou tabulí, na kterém byl jelen se zlatým křížem. Kniha je z roku 1904, nevyprávěla
někomu z vás babička o té plechové tabulce?
Na Starých zámcích ještě zůstaneme, ale tentokrát v místě, kde
rostly staré jedle. Když okolo nich dupete, na některých místech
země duní, jako by se tam skrývaly tajemné chodby. Prý je tam
schovaný poklad, který lze vykopat jen když na kostelním kůru na
Velký pátek zní pašije. Na místě, kde je poklad ukrytý, uvidíte modrý plamínek. Když začnete kopat, tuze hluboko pod zemí najdete
těžkou bednu železem okutou a v ní poklad. Ze země ji musíte
vytáhnout než dozní poslední slova pašijí. Jinak se poklad do země
znova propadne.

ÚNOR 2022

Autentický výtisk 1. vydání z r. 1904 (vpravo) a druhé vydání z r. 2008

I v Líšni nezůstane zlo nepotrestáno! Na skále Šumbera měl prý zlý
rytíř Šembera své hnízdo. Z něj, jako dravý jestřáb, létal do okolí,
kloval a dávil vše, co mu do cesty přišlo. Když se jeho míra hříchů
naplnila, zjevil se na Šumbeře černý kočár. Rytíř k němu šel blíž.
V tom jej černá ruka popadla, koně se vzepjali, zem se otevřela
a kočár zmizel v ohni pekelném!
Ale nemyslete si, že Líšňáci nemají prsty i v těch nejvýznamnějších
brněnských pověstech! Znáte to: „Líšeň už tu byla, když tam, kde
Brno leží, ještě jen žaby kvákaly“. Takže, ten drak, co dnes visí
v klenbě Nové radnice, původně prý žil ve skále přesně na hranicích Líšně a Slatiny a do obou dědin chodil žrát. Jestli ten, kdo nad
drakem zvítězil, byl Líšňák, to pověst neříká, ale pochybuje někdo
z vás o tom?
A na závěr, bohužel, ani Líšni se ostuda nevyhnula! Ale trošku těch
vtípků si po tom draku můžeme dovolit, né! Ta ostuda tkví v tom,
že Líšňákům prý odvedli na vojnu jejich sochu sv. Jana. U Šlapanic
chytili verbíři v čele se starostou mladíka a jeli s ním do Brna na
radnici předat jej armádě. Po cestě se zastavili na líšeňském zámku v pivovaře. Chasník se z provazů uvolnil a místo sebe pod deku
na vůz položil líšeňskou sochu sv. Jana. Pivem posilnění verbíři si
ničeho nevšimli a s vozem dojeli k radnici k hejtmanovi. Až tam se
na tu lest přišlo. Vojáci se řechtali, oficíři se zlobili, že si z nich dělají srandu! Nejvíce se zlobil hejtman, dal zavřít starostu i s prvním
radním!
l Silvie Dražanová, Eliška Vondráčková,
l zastupitelky za KDU-ČSL (Spolu v Líšni)
Zdroj: Řada pohádek a pověstí nasbíraných v Líšni u Brna na Moravě, autor Dr. František Elpl
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„Juž přišel masopust, juž je tade máme,
bodem se veselit, všeci zaspíváme!“
Slyšte, slyšte, že po dvou letech se opět můžete těšit na tradiční
ostatkový průvod maškar a krojovaných. Dne 26. 2. 2022 Bakchus
povede Líšní tradiční i nové tematické maškary, které vykouzlí
spoustu zábavy, neplechy v mezích slušnosti a návdavkem i několik nevídaných zázraků. Průvod bude nově končit na parkovišti
u COOPu na náměstí Karla IV. Předem děkujeme za spoluúčast na
přípravě parkoviště pro veřejnost. Trasu průvodu a časy jednotlivých zastavení najdete na přiložené mapce.
Chystá se také odpolední program pro děti na Dělňáku, kde vystoupí i spolky Do tance s radostí, NS Líšňáček a Višně z Líšně. Na

Program:
13.45–16.00 Tradiční průvod maškar a krojovaných
se zastaveními (viz mapka)
15.20
požehnání před kostelem sv. Jiljí
15.30
ostatková kapela + Višně z Líšně
15.40
střílení medvěda
15.55
vystoupení Líšňáci

večerní ostatkové veselici vás čeká vystoupení NS Líšňáci s Cimbálovou muzikou Líšňáci, následuje předání hodového práva a tradiční pochování basy také nesmí chybět. Těšit se můžete na občerstvení, hudbu i jedinečnou výzdobu.

16.30–18.30
16.30
16.45
17.00
17.50

Ostatkové odpoledne – Dělňák, Klajdovská 28
rej maškar
Do tance s radostí
Višně z Líšně
NS Líšňáček – dílna RC Jasmínka, občerstvení

Neváhejte a dorazte, protože až do léta v Líšni nic lepšího neuvidíte, neuslyšíte, neochutnáte ani nezažijete. Na odpolední program
na Dělňáku je vstupné dobrovolné, večer jen 180 Kč a to včetně
lístku do tomboly!

19.30
19.45
21.00
22.45
23.30

Ostatková veselice – Dělňák, Klajdovská 28
Stará Líšeň
NS Líšňáci a předání práva
veselá ostatková tombola
tradiční pochování basy
hraje dechová hudba Dubňanka
a Cimbálová muzika Líšňáci, soutěže, občerstvení.

Změna programu vyhrazena, při nepřízni počasí se průvod nekoná.

Jestli máte chuť také přiložit ruku k dílu, nebo jít v průvodu za maškaru, dejte nám prosím vědět na ostatky.lisen@gmail.com.
Viru se sice nebojíme, ale pro jistotu sledujte aktuální informace
o akci na našem webu www.lisenostatky.cz a FB Líšeňské ostatky.
Za spolky Líšeň sobě a NS Líšňáci ve spolupráci s Kulturním centrem Líšeň se na vás těší,
l Ondřej Zendulka a Kristýna Kučerová

Mnohonásobný ostatkový Bakchus,
místní básník, sportovec a otužilec
Pepa Machů při tréninku na letošní
Ostatky.
Běhám po polu v Líšni bosý,
jenom tak v trenclách v únoru.
Sám nevím co můžem čekat,
po sněhu a jakou úrodu.
Doba je divná,
všecko je divné
a já su divný též.
Aj ty si moja milá divná,
to mi věř.
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Tradiční pátky u cimbálu znovu ožijí na Dělňáku
Hudba, zpěv, tanec a dobrá nálada, to vše vás čeká vždy poslední pátek v měsíci od 19.30 na Dělňáku. Cimbálová muzika
Líšňáci zde obnoví tradici besed u cimbálu. První vystoupení
proběhne už 4. února – tento den je jedinou výjimkou, ostatní
termíny budou vždy na závěr daného měsíce. Příjemný zážitek
návštěvníkům zpestří i připravené občerstvení.

V současné době je činnost uskupení rozdělená na doprovod tanečníků, souborů Líšňáci a Líšňáček, a vlastní akce. Mezi ně patří
Líšeňské hody, Ostatky či vystoupení o Vánocích nebo na festivalu
Brněnsko tančí a zpívá.
l Tomáš Hložánek

„Většinou přizveme i nějakého hosta, na úvod se můžete těšit na
Kyničan, což je náš spřátelený soubor z Moravských Knínic,“ říká
Tomáš Knecht hrající na violu či kontrabas. V květnu pak diváky
čeká Májové zpívání společně s uskupením Višně z Líšně a dalšími
hosty. „Pokud bude hezké počasí, proběhne koncert venku v nové
zahradě Dělňáku,“ zve Martina Rychtářová z pořádajícího Kulturního centra Líšeň. Podrobnosti vždy najdete na webu kclisen.cz,
Facebooku KCL i v kalendáři Líšeňských novin.

Besedy u cimbálu na Dělňáku
4. 2., 25. 3., 29. 4., 27. 5., 24. 6.
Cimbálka Líšňáci oslaví v příštím roce čtyřicetileté výročí. Soubor
zakládal Tomáš Knecht společně se svými rodiči v roce 1983, kromě něj jsou součástí od samého počátku i Karel Slatinský, Jiří Kučera a Vladimír Čačala. „Začínali jsme jako hudecká muzika bez
cimbálu coby doprovodná kapela k tehdejšímu souboru Líšňáci.
Ten už v té době fungoval, ale neměl stabilní doprovodnou hudbu,“
vzpomíná Knecht. Nástrojově i personálně se složení obměňovalo,
v roce 1990 přibyl cimbál i první výjezdy do zahraničí.

Kdo tvoří cimbálovou muziku Líšňáci
Karel Slatinský a Pavel Král – prim
Jana Maronczaková – 1. housle, Růžena Žalkovská – 2. housle
Jiří Kučera – viola, Vladimír Čačala – houslové kontra
Michal Novotný, Tomáš Knecht – kontrabas
Michal Šikula – klarinet, Jan Mikšátko, Samuel Knecht – cimbál

Stand-up komici v Líšni
Známé tváře Pavel Tomeš (foto vpravo) a Zbyněk Vičar (vlevo)
pobaví líšeňské diváky.
V sobotu 12. února od 19.00 vystoupí na Dělňáku dvojice osvědčených komiků, které můžete znát z televizních pořadů Na Stojáka
nebo Comedy Club.
Stand-up je umělecká forma komedie, kdy komik mluví z pódia
přímo na publikum a vypráví vtipné příběhy a monology. Vřele
doporučujeme všem, kteří se chtějí od plic zasmát!
l Tomáš Hložánek
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KALENDÁŘ

KAM V LÍŠNI
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SPOLEČENSKÉ AKCE – SPORT – OSTATNÍ

1. 2.–28. 2.
		

LÍŠEŇSKÁ PASÁŽ ZVE NA VÝSTAVU
„ZÁTIŠÍ, KRAJINY, ABSTRAKTNÍ FOTOGRAFIE“ HELENY POULOVÉ

4. 2.
19.30
		
		

Přijďte si poslechnout i zazpívat oblíbené i méně známé lidové písně. Dělňák Líšeň, Klajdovská 28.
Vstupné na místě 80 Kč. Pořádá KC Líšeň.

12. 2.

19.00
		
		

24. 2.

18.00
		
		
		

26. 2.		

13.45–16.00
		
16.30–18.30
19.30
		
		

VEČER S CIMBÁLOVOU MUZIKOU LÍŠŇÁCI

STAND UP S PAVLEM TOMEŠEM A ZBYŇKEM VIČAREM

Zkušení brněnští stand up komikové. Známe je z TV pořadů Comedy Club, Na stojáka a další.
Občerstvení zajistí Líšeňský pivovar. Dělňák Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné 250 Kč. Pořádá KC Líšeň.

KLASICKÁ HUDBA NA ZÁMKU

Studenti hudební fakulty JAMU a Kulturní centrum Líšeň vás zvou na 5. koncert z cyklu
Klasická hudba na zámku. Vystoupí posluchači Katedry strunných nástrojů – kontrabasy.
Obřadní síň zámku Belcredi, Pohankova ulice. Vstupné na místě 60/120 Kč. Pořádá KC Líšeň.

LÍŠEŇSKÉ OSTATKY

Tradiční průvod maškar a krojovaných se zastaveními. Odchod z ulice Kubelíkova na nám. Karla IV.
na parkoviště vedle COOPu.
Ostatkové odpoledne – Dělňák, Klajdovská 28.
Ostatková veselice – Dělňák, Klajdovská 28.
Odpolední program - vstupné dobrovolné, večerní program - 180 Kč (včetně lístku do tomboly).
Více informací www.lisenostatky.cz, www.kcclisen.cz a FB Líšeňské ostatky a kulturnicentrumlisen.
Změna programu vyhrazena. Více informací na facebooku a na www.kclisen.cz.
Návštěvník je povinen doložit bezinfekčnost (COVID-19) dle aktuálních nařízení.

Parta nadšenců rozzářila novoroční Líšeň
Rychlý přípitek, teple se obléci a vyrazit ven. Podobně to vypadalo
v mnoha líšeňských domácnostech několik minut po příchodu
roku 2022. Místo sledování každoročně stejně „zábavného“ programu v televizi, mají obyvatelé líšeňského sídliště možnost zahájit
nový rok atraktivněji. Čtveřice zdejších, jak si sami říkají „třicetiletých dospívajících dětí“, jmenovitě Tadeáš Martin, Tomáš Juránek,
David Hostaša a Lukáš Dvořák, pro ně totiž už několik let připravuje novoroční ohňostroj. „Během roku se snažíme ušetřit nějakou tu
korunku, abychom jej na konci mohli pořádně oslavit. Každý rok
přichází víc a víc lidí a z ohňostroje se pomalu stává krásná tradice,“
popisuje Tadeáš Martin.
Zabezpečené odpaliště se nachází v páskou ohraničeném prostoru na konci Konradovy ulice nad tramvajovou tratí. Ohňostroj je
tak krásně viditelný například z parkoviště na konci Jírovy ulice,
zmíněné Konradovy ulice i z protější cesty lemující trať. Letos ohňostroji přihlíželo několik stovek diváků. „Dozvěděl jsem se o něm
loni a už tehdy jsem byl překvapený, jak vypadal profesionálně.
Letos jsem se tak už vyloženě těšil a zážitek překonal mé očekávání,“ pochvaloval si například Petr Konečný. Ten, jako majitel psa,
přitom obecně ohňostroje v lásce nemá. „Ale vadí mi především,
když to na konci roku bouchá celý den. Kdyby byl takto jeden velký
ohňostroj po půlnoci, bylo by to lepší,“ doplnil Konečný.
Čtveřice nadšenců letos odpalovala svůj novoroční ohňostroj už
podeváté. „Příští rok tak bude desátý jubilejní. Tak věřím, že se nás
tam sejde co nejvíc,“ říká Martin. A proč vlastně akci připravují?
„Abychom se všichni společně potkali. A největší odměnou pro
nás je štěstí v očích diváků,“ dodává pořadatel.
l Jan Spěšný, foto: Radek Pavlík
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ZŠ Horníkova
Únor, čas klidu?

Máme uzavřené známky za první pololetí a to by mohlo znamenat
trochu klidu. Ale kdepak. V únoru máme přece lyžáky a ples
a olympiády a… Minulé roky společným aktivitám moc nepřály, ale
věříme, že letos to vyjde. Na lyžák jede jak první stupeň, tak dva
kurzy druhého stupně. Opět máme více zájemců než volných míst,
ale na koho se nedostalo letos, dočká se jistě za rok. Místo velkých
plesů otevřených pro širokou veřejnost budeme mít Absolventský
ples devátého ročníku. Těšit se mohou rodinní příslušníci deváťáků a pozvaní pracovníci školy. Čeká nás předtančení, pasování,
tombola, soutěže i večeře. Zkrátka vše, jako na každém správném
plese. Snažíme se uspořádat i další tradiční akce, které jsme v minulých letech museli omezit nebo zrušit. Otevíráme edukativně
stimulační skupinky pro budoucí prvňáčky, pohádkový zápis, různé soutěže a olympiády. Připravujeme školy v přírodě, a pokud situace dovolí i akce pro veřejnost včetně dnů otevřených dveří nebo
dne Země. Těšíme se jak učitelé, tak žáci. Vyjdou nám naše plány?
Věříme, že ano. Kdo bude chtít, o všem zajímavém se dočte na našem webu nebo v dalších vydáních Líšeňských novin.
l R. Č. B.

přírodnin, hledají putovní kamínky, ale v každém případě si v přírodě nezapomínají hrát.
Stále velký úspěch u dětí sklízí polytechnický koutek, který je
umístěný v každé třídě a dětem je celodenně k dispozici. V tomto
koutku je pro děti vždy nachystaná určitá činnost, která je seznamuje s používáním nejrůznějších nástrojů. Nicméně děti si zde
mohou zároveň tvořit i výrobky dle své vlastní fantazie a potřeby.
Oblast polytechnického vzdělávání zahrnuje i práci s keramikou,
pečení ve školní kuchyňce či venkovní práce na zahradě. Do všech
uvedených aktivit se naše děti pouštějí s nadšením a úsměvem na
tváři. Před Vánocemi jsme společně s dětmi a jejich úžasnými rodiči kouzlili úsměvy na tvářích obyvatelům Líšně. Vyrobená vánoční přáníčka jsme rozdávali návštěvníkům školy, vhazovali do poštovních schránek v okolí a některá jsme předávali osobně na
vycházce. Právě tato setkání vyvolávala slzy dojetí na obou stranách. Také jste dostali přáníčko od nás?
l V. K.

Soutěžíme v sudoku i v tradičních piškvorkách

Ještě jsme trošku malí, ale…

Naše děti stále rády objevují okolní svět, a to zejména za brankou
naší školní zahrady, kdy se často společně se svými paní učitelkami
vydávají do blízkého i vzdálenějšího okolí, například do lesa, do lomu Hády nebo Růženina lomu a obory Holedná. Při společných
výletech pozorují neustále se měnící přírodu, všímají si zajímavých

Vzpomínáte? Když jsme si ve škole o přestávce (a nejen o přestávce) hráli a učili se trochu jinak? :o) A stačil nám jen čtverečkovaný
papír a tužka? Hrávali jsme například lodě nebo piškvorky. Dokonce i dnešní děti v době moderních počítačových her si hrají stejně
jako my. Tradičně pořádáme soutěže v populárních piškvorkách
a v sudoku. Nejprve ve třídách, kdy tři nejúspěšnější žáci postoupili do školního kola. Finálová kola jsou plná očekávání a nemilosrdných soubojů. Soutěž v sudoku pokračuje i v městském kole na ZŠ
Sirotkova. Není důležité, kdo vyhrál, ale že jsme se skvěle bavili
a navíc protrénovali matematicko-logické myšlení i strategii. Zkusíte si zahrát i doma se svými dětmi?
l E. M.

ZŠ novolíšeňská
Tři králové – mudrci od východu
na ZŠ Novolíšeňská

Jak to vlastně bylo? Kolik jich bylo? Kdo byli? Jak se jmenovali?
Je to hodně otázek, ale celá 1. B se jich nebojí. Snažili jsme se na
všechny odpovědět, i když se to stalo tak dávno, že už se asi úplnou
pravdu nikdy nedozvíme. Královsky jsme se bavili a užívali si radost
z tvoření. A přestože to králové asi popravdě nebyli a 3 také ne,
koruny jsme si odepřít nemohli a bylo nás hodně. A jestli si někdo
myslí, že králové nemusí pracovat, tak s tím také nemůžeme souhlasit. I s korunou na hlavě se dá napsat, přečíst a vypočítat nepočítané. Tak pro všechny K+M+B 2022 přeje 1. B.
ÚNOR 2022
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Matematika nás baví

Již několik let působí na naší škole matematický kroužek, který
navštěvují žáci se zájmem o tento předmět a navazující logické
úkoly. Můžeme se pochlubit úspěchy v několika soutěžích, kterých
se členové matematického kroužku v tomto školním roce zúčastnili.
Dva týmy z naší školy se zapojily do mezinárodní soutěže Junior
Náboj pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a jednomu z nich se
podařilo vybojovat v mezinárodní konkurenci téměř 1.000 týmů
z Česka, Slovenska, Polska a Francie krásné 46. místo. Pokud bychom brali v úvahu pouze české základní školy, byla by to dokonce
bronzová příčka.
Žáci z matematického kroužku se dále v letošním roce zúčastnili
soutěže Pišqworky v turnaji skupin i jednotlivců. Soutěž týmů probíhala online prostřednictvím webového rozhraní. V rámci skupin
jsme vytvořili tři týmy, které obsadily celkové 20., 25. a 28. místo. Ve
skupině jednotlivců nás reprezentovala Nela Horáková (7. C), která
se přes několik kol probojovala až do velkého Grandfinále.
Další týmovou soutěží, které se naši zástupci zúčastnili, byla Brněnská logická hra Brloh a nesmíme zapomenout na oblíbenou
matematickou soutěž, kterou je Logická olympiáda. Zde největšího úspěchu dosáhl žák 9. A Tomáš Jelínek, který obsadil 15. místo
v krajském kole. Aktivní účast na soutěžích i zapojení do dalších
aktivit matematického kroužku dokazují, že jeho členy matematika opravdu baví.
l Mgr. Daniela Válková

ZŠ masarova
Vánoce v německy mluvících zemích

Krátce před Vánocemi proběhl na naší škole projekt „Vánoce v německy mluvících zemích“. Žáci vycházeli z připravených materiálů
a zjišťovali, jak se slaví Vánoce u našich sousedů v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Kdo přináší dárky, co se jí na štědrovečerní
večeři, jaká je nejznámější koleda, kde je v Německu největší
strom, sněhulák či adventní kalendář. Dále se učili a procvičovali
vánoční slovní zásobu, hráli domina, lepili adventní kalendář nebo vyráběli přáníčka. Děti poslouchaly koledy, ochutnaly tradiční
štolu, vypily voňavý punč a nazdobily si každý svůj perníček.
Všechno toto přispělo k příjemné vánoční atmosféře a naladění na
nadcházející vánoční čas.
l Mgr. Terezie Moskalová, Mgr. Vladěna Zezulová
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Dům hliněných tabulek v ZŠ Masarova

Ve starověké Mezopotámii byla nejdostupnějším materiálem hlína
a rákos, a proto nebude překvapením, že ho Sumeři využili také
v oblasti písma. Materiál používáný ve školách v oblasti řek Eufrat
a Tigris se přenesl také do pojmenování této instituce, nesl označení jako dům hliněných tabulek. Žáci šestých ročníků se poslední
hodiny prosincové výuky proměnili v písaře mezopotamských
městských států a pokoušeli se prostřednictvím rákosu psát klínovým písmem. Trik je v tom, že hlína neumožňuje psát klasicky jako
na papír, ale musíte rýt jednotlivé znaky ostrým rákosem.
l Mgr. Juraj Švec

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ
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ZŠ Holzova
Vydejme se na cestu

Již druhým rokem na ZŠ Holzova probíhá projekt Tradiční venkovní hry v rámci vzdělávacího programu Erasmus+. Za práci na projektových aktivitách v minulém školním roce byla naše škola
v září oceněna mezinárodním Certifikátem kvality. Bohužel situace stále neumožňuje cestování a společná setkávání partnerských
škol z Itálie, Turecka a z naší školy. Neznamená to však, že by byl
program přerušen. Účastnící z každé partnerské školy se pravidelně schází ke společné sportovní aktivitě: v říjnu si společně zahráli fotbal, v listopadu basketbal a v prosinci děti dováděly při hře na
honěnou v čerstvě napadaném sněhu. Tato jednorázová sportovní
klání byla v doplněna čtrnáctidenní výzvou skrývající se pod názvem Let´s travel, tedy Vydejme se na cestu. Před dětmi a jejich
blízkými, kteří se aktivity účastnili, stál cíl zdolat co nejvíce kilometrů na kole, koloběžce, na bruslích, pěšky, během nebo plaváním.
Počet kilometrů určil, jak daleko se děti dostaly a kterou partnerskou školu tak mohly alespoň na mapě pomyslně navštívit. „Cestovatelům z Holzovky“ se společně podařilo zdolat 1.452 km, což
představuje cestu z Brna do italské Battipaglie a dále „vyrazili na
cestu“ do tureckého Usaku. 7. ledna se společně sešly děti všech
tří zapojených škol na online setkání, aby se pozdravily, sdělily si
své dojmy z uskutečněných aktivit a hlavně si popřály vše dobré

do nového roku. Všichni shodně vyjádřili nadšení z možnosti vidět
alespoň na obrazovce děti, které spojuje stejný program, komunikovat s nimi v angličtině a těšit se na budoucí setkání tváří v tvář.
l Irena Pisková Dvořáková

3D tisk

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Průša
pro školy, ve kterém má možnost při splnění určitých podmínek
každá základní škola získat zdarma 3D tiskárnu (včetně kompletního zaškolení) pro podporu ICT technologií ve výuce. Jedná se
o 3D tiskárnu ryze české výroby, jejíž výrobce – Josef Průša již expanduje svoje tiskárny po celém světě. Díky vypracovanému projektu společně se zájemci z řad žáků 6. a 8. ročníku, na kterém
jsme v zájmovém kroužku pracovali několik týdnů a jehož výsledkem je pomůcka pro výuku geometrie – Geodeska, může 3D tiskárna na naší škole nadále zůstat pro účely výuky 3D tisku a 3D
modelování. Vyučující i žáci jsou možnostmi 3D tiskárny nadšení
a před vánočními svátky jsme vytiskli vánoční ozdoby.
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V předvánočním Salesku proběhly 20. a 21. prosince vánoční koncerty dětí z hudebních kroužků (klavír, keyboard, ukulele, flétny).
Máme radost, že i přes náročné opatření mohly děti svým rodičům
předvést, co se naučily.

Stalo se

Po celý Advent nás provázely ptačí příběhy s úkoly, za jejichž
splnění si děti nalepovaly ptáčky ve vstupním prostoru Saleska,
kde se na Štědrý den objevil krásný vyřezávaný betlém se Svatou
rodinou. Právě na vánoční dětské mši v tělocvičně 24. 12. děti vystlaly Ježíškovy jesličky husím peřím, jak jim napověděl poslední
příběh. Mnozí z vás pak využili možnosti odnést si ze Saleska domů

Ve spolupráci s MČ Brno-Líšeň se od 3. prosince otevřela již šestá
sezona veřejného bruslení v Salesku. Přes časté výkyvy teplot, které někdy ovlivnily kvalitu ledové plochy, navštívilo kluziště za první
měsíc provozu kolem 10 tisíc návštěvníků. Dopolední pronájmy ve
všední dny využívaly žáci škol (za prosinec 19 tříd). Před odpoledními bloky veřejného bruslení jsme ve spolupráci s MČ Brno-Líšeň
a HC Warriors Brno nabídli jednou za 14 dní dětem do 7 let školu
bruslení pod vedením zkušených trenérů. V prosinci a na začátku
ledna této možnosti využilo 110 dětí. Nadále pokračujeme ve spolupráci se Zmrzlinovou kavárnou (Kotlanova 1b, Brno-Líšeň), která
poskytuje ke každé vstupence na led 50 % slevu na punč. Děkujeme za pochopení i za trpělivost při čekání ve větších frontách při
vstupu na kluziště. V některých dnech jsme se dostali na maximální kapacitu kluziště na daný blok. O vánočních prázdninách jsme
proto přidali ještě další bloky bruslení. Pokud počasí i technika
dovolí, tak bychom rádi udrželi ledovou plochu do 13. února. Pro
aktuální informace sledujte náš web a facebook (kluziště Salesko).
l Mgr. Petr Matula SDB, ředitel Saleska

Chystáme pro vás
Bruslení za vysvědčení zdarma!

Před pololetními prázdninami ve čtvrtek 3. 2. má každé dítě jako
dárek za vysvědčení bruslení zdarma! Zároveň se na ledě může
potkat s Donem Boskem. Kdo je to Don Bosko a kdo to jsou salesiáni, řád, který založil? Ještě mnohem více se dozvíte z putování
s Donem Boskem, které bude 3. 2. připraveno kolem Saleska
a v prostoru kluziště. Každý, kdo si na recepci vyzvedne soutěžní
kartičku a splní dané úkoly, bude odměněn.

Saleskové tábory 2022
Betlémské světlo. Do Domova seniorů na Vinohradech jsme odeslali na Štědrý den 157 přáníček, které vyrobily děti v našich aktivitách. Připravená akce „Půjdem spolu do Betléma“ 22. prosince
měla u návštěvníků velký ohlas. Během deseti stanovišť jsme se
dozvěděli o vánočních zvycích a u Saleska pověsili ozdobu na stromeček.

Nabídka letních táborů je zveřejněna 20. 1. Od pondělí 24. 1. je spuštěno přihlašování a je v plném proudu. Neváhejte si co nejdříve
zajistit místo na: https://www.salesko.cz/aktivity/tabory/. Těšíme
se, že s námi prožijete prázdninové léto.

Další aktivity

se uskuteční podle epidemiologické situace. Aktuální přehled najdete na www.salesko.cz.

SOKOLSKÉ BRNO 2022
Brněnské sokolské župy Dr. Jindry Vaníčka a Jana Máchala,
které mají dohromady 88 tělovýchovných jednot, 15.795 členů,
budou pořádat v termínu 10.–12. 6. 2022 již popáté Sokolské
Brno. Diváci uvidí hromadné skladby pro děti, žactvo, dorost,
ženy i muže. Akce se původně měla konat již v roce 2021.
Pevně věříme, že letošní termín již dodržíme. Proto také pilně nacvičujeme v líšeňské sokolovně skladbu pro ženy – Optimistky,
od autorek Ivany Jiránkové a Dáše Honové. Jako náčiní máme 1 m
dlouhou dřevěnou tyč. Abychom naplnily základní celek, 16 cvičenek, spojily jsme naše síly se Sokolem Husovice. Skladba trvá 6,5
minuty. Jedná se o střih 3 písní – Optimistka (O. Lounová), Dál za
obzor (K. Gott, O. Lounová) a Mám boky jako skříň (E. Farna). Celková choreografie je koncipovaná pro 144 cvičenek. Nácvik probíhá
v různých jednotách samostatně. Je však nutné se postupně setkávat a secvičovat obrazce. Na první společné akci jsme byly
v Černovicích. Prosincové setkání proběhlo u nás v Líšni. V únoru
se chystáme do haly v Telnici. Poslední dubnové úterý míváme
Akademii, zde bychom chtěly skladu předvést líšeňským občanům.
l Hana Chmelová, náčelnice odboru všestrannosti
l TJ Sokol Brno-Líšeň
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LÍŠEŇ SOBĚ BILANCUJE ROK 2021 A ZVE
NA LETOŠNÍ AKCE
Uplynulý rok jsme si zkusili mnoho nového. K tradičním akcím
jako je Festival Líšeň sobě, nebo Ostatky (tentokrát silně netradiční „nouzové“) jsme přidali například Den otců, Kulturní program na farmářských trzích, Poslední koncert, On-line sledování zastupitelstva MČ Brno-Líšeň nebo také Vánoční zpívání
na městečku.
Tento rok je plný dvojek, ale věříme, že už vše bude probíhat na
jedničku a bez omezení. Chystáme pro vás spoustu malých i větších akcí, na které se můžete těšit během celého roku.
Již brzy nás čekají „OSTATKY“, a to v sobotu 26. 2. 2022. Těšit se
můžete na průvod maškar, který zahájíme tradičně „na broďáku“.
Večer proběhne ostatková veselice na Dělňáku – dle aktuální epidemiologické situace, sledujte naši FB stránku.
Jednou z komornější akcí bude PROUTKOBRANÍ, které proběhne
před Velikonocemi (upřesníme) „na Kostelíčku“. Při této příležitosti si můžete uplést „pomlázku“, nebo se jen podívat a posdílet své
zkušenosti s pletením nejen velikonoční mrskačky.
Plánujeme také doprovodný program při příležitosti farmářských
trhů pořádaných městskou částí Brno-Líšeň. Termíny naší účasti
upřesníme.
DEN OTCŮ letos připadá na neděli 19. 6. 2022. Rádi pro vás zase
uspořádáme workshopy a program lahodící tátům – místo upřesníme dle stavu prací v Jedlém parku, chcete-li parku Sedláčkova.
O dalších akcích roku 2022 vás budeme samozřejmě včas informovat. Pokud se vám líbí naše akce a nechcete přijít o žádnou z nich,

tak nás sledujte v naší FB skupině a na stránce Líšeň sobě. Máte-li
chuť přidat se k aktivním občanům naší městské části a chcete se
podílet na rozvoji nejen kulturního dění v obci – přidejte se k nám
do spolku, nové členy vítáme.
l Andrea Ondrůjová, Líšeň sobě, lisensobe@email.cz

Líšňáček zase začíná
Zdravíme všechny malé i velké Líšňáčky. Dětský soubor po
malé covidové pauze zase začíná pracovat. Sejdeme se v pátek
11. 2. 2022. Malí od 17 hodin a prostřední od 17.50 hodin a potom
každý pátek. Pozvěte svoje kamarády, kteří rádi tancují, zpívají,
hrají si apod. Budeme se na vás těšit v hojném počtu.
l Teta Hela, Verča, Mary

Kroužek Zvoneček pro naše nejmenší
Krásu zimní přírody si letos užívají naši nejmenší spolu s maminkami a tatínky, kteří navštěvují kroužek Zvoneček v zázemí
Lesní mateřské školy Mariánky. Spolek Kavyl obvykle otvírá
pouze jarní a podzimní cyklus, ale na podzim se dětem i rodičům v kroužku tak líbilo, že Zvoneček cinká i v době vlády paní
Zimy.
Co na Zvonečku děláme?
Na kroužku se scházejí děti ve věku 1–3 roky, které už mají rády
společnost, ale stále se ještě potřebují občas schovat do láskyplné
a bezpečné náruče rodiče. Začínáme vždy přivítáním a společným
kroužkem se skřítkem Mariánkou. Při něm si povíme téma setkání,
zpíváme, učíme se nové říkanky. Během svačiny je čas na vzájemné sdílení a dotazy rodičů k výchově, aktivitám v přírodě, přírodní
pedagogice. Pak už vyrážíme do zahrady nebo do lesa, kde tvoříme, stavíme domečky nebo si hrajeme. Na závěr se rozloučíme
pohádkou a na oběd už každý pokračuje domů. Patříte-li k těm, co
uvažují o předškolním vzdělávání v LMŠ Mariánka, je účast v kroužku ideálním způsobem jak zjistit, zda je to pro vás a vaše dítko to
pravé. Pod vedením lektorky, která je zároveň pedagožkou v lesní
školce, se seznámíte se vzděláváním v přírodě a vyzkoušíte si model, který mají i školkové děti.
Chtěli byste se přijít podívat?
Do Zvonečku se můžete přihlásit kdykoli během roku na stránkách spolku Kavyl www.lesnikavyl.cz nebo LMŠ Mariánka www.
lesnimarianka.cz, bude-li volná kapacita, rádi vás uvítáme. Máte-li
už odrostlejší děti, srdečně zveme na naše příměstské tábory.
Během února spustíme přihlašování na stejných webových stránkách. Těšíme se na aktivitách spolku Kavyl na viděnou!
l Michaela Žižková
ÚNOR 2022
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Nesmírně vesmírný optický internet pro Brňáky

539 01 01 01

tisk, grafickÉ prÁce

www.netbox.cz

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

letáky
vizitky
brožury
časopisy

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.

Tiskárna SETTRONIC, Bubeníèkova 30
tel. 548 538 528, 603 588 964, info@settronic.cz

Trnkova 15, Stará Líšeň
tel.: 605 251 927 v otevírací době
Po–Pá 14–20 hod., So 9–12 a 14–20 hod.
Od 1. 1. 2016: Ne – zavřeno.

Domácí zabijaèku 18.–19. 2. 2022
poøádá SK Slatina, areál SK Slatina

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

pátek 18. 2. od 10.00 do 18.00 hod.
zažijete atmosféru výroby domácí zabijaèky, prodej

sobota 19. 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, zabijaèkový guláš

Inzerci do Líšeňských novin přijímá:
Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Brno
tel.: 548 538 528, 603 588 964, e-mail: info@settronic.cz
PLOŠNÁ INZERCE: 42 Kč/cm2 + 21 % DPH (šířka 8,80 cm nebo 18,00 cm, výška dle potřeby do 26,70 cm).
ŘÁDKOVÁ INZERCE: 125 Kč/řádek + 21 % DPH (cca 60 znaků/1 řádek vč. mezer).
SLEVY: 2× uveřejnění –5 %, 3× uveřejnění –10 %, 4× a více uveřejnění –15 %.
Graﬁcké zpracování inzerce si může dodat sám inzerent (nejlépe ve formátu tiskového PDF) nebo můžeme vaši inzerci zpracovat dle
vašich podkladů v tiskárně bez navýšení ceny inzerce.
Uzávěrka příjmu inzerce je do 15. dne v měsíci. Platba za inzerci v hotovosti nebo bankovním převodem do data uzávěrky. Redakce si
vyhrazuje právo inzerci odmítnout. Celkový objem inzerce v Líšeňských novinách je pevně stanoven. Po jeho naplnění již není možné
další inzerci do daného čísla přijímat. Doporučujeme proto objednat inzerci co nejdříve.
Líšeňské noviny jsou distribuovány do všech schránek v MČ Brno-Líšeň v prvních třech pracovních dnech v měsíci, náklad 12.000 ks.
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 ELEKTRIKÁŘ: montáž, opravy, revize – vč. so a ne. Tel.: 777 019 667.
 MALBY 21 Kč/m2, nátěry dveří 450 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!
 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.
 Koupím menší 1+kk nebo 2+kk v Brně. Hotovost. Tel.: 606 023 600.
 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.
 www.vseprochovkrepelkyjaponske.cz
Klece pro chov křepelek. Doprava po celé ČR.
 OPRAVY TELEVIZORŮ, LCD monitorů, Hi-Fi věží a jiné domácí
elektroniky. Rychle, levně a kdykoliv. Ing. Miloslav Hánečka,
Herbenova 8, Stará Líšeň. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.

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

tel.:
544 210 118
mobil:
603 486 467
info@lekhornik.cz
otevírací doba:
Po–Čt 7–17.00, Pá 7–15

Hledáme farmaceutickou laborantku a magistru
do této lékárny.

 ELEKTRIKÁŘ – opravy, rekonstrukce. Tel.: 797 676 748.
 REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRŮ NA KLÍČ.
Práce obkladačské, zednické, sádrokarton, instalatérské, malířské.
Spolehlivost, kvalita. Tel. 777 141 165, 773 518 654.
 Koupíme byt 3+1 v Líšni. T: 601 321 660.
 Valná hromada Honebního společenstva Brno-Líšeň. V souladu
s § 22, odst. 1, zákona 449/2001 Sb. svolávám Valnou hromadu
Honebního společenstva Brno-Líšeň. Místo a termín konání:
Myslivecká chata, Kučerova 10, Brno-Líšeň (vstup z ulice Horákovská) dne 26. 2. 2022 (sobota) v 9.00 hod.
Ing. Josef Hušek, Honební starosta HS Brno-Líšeň.
 Stavební ﬁrma se sídlem v Brně-Líšni přijme stavební dělníky
do pracovního poměru. Podmínkou je řidičský průkaz skupiny B
a praxe v provádění vodovodů, kanalizací a vozovek. Tel. 602 711 184.
 Koupím zahradu s chatou do 50 km od Brna. Tel.: 602.886.668.
 STĚHOVÁNÍ SCHUPLER spol. s r. o. Nabízíme kompletní stěhovací
a vyklízecí služby a autodopravu. Garance předem dohodnuté ceny
zakázky! Informace na tel. č. 606 215 826. www.stehovani-schupler.cz.
 ZAHRADNICKÉ PRÁCE, KÁCENÍ A PROŘEZ STROMŮ, SEČENÍ
TRÁVY, PÉČE O ŽIVÉ PLOTY. Výroba a opravy pergol, oplocení,
kovových konstrukcí apod. Údržbářské, truhlářské a podlahářské
práce. www.uniserv.cz, tel.: 603 483 738, mail@calypsa.cz.
 Pronajmu užitkovou zahradu v Líšni (800 m2). Telefonní kontakt:
733 517 151, 511 134 573.
 Převedu záznamy z videokazet na ﬂešku nebo DVD, levně. T. 777 554 484.
ÚNOR 2022
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ženy nově povede tomáš šperka
Také v ženské sekci se neustále snažíme mířit dál a výš – rozšiřujeme realizační kádry, školíme trenéry, doplňujeme týmy
o nové hráčky, zapojujeme se do fotbalových projektů aj.
Velmi výraznou změnou prošel především ligový tým žen. Na pozici hlavního trenéra u žen A se nám podařilo získat Tomáše Šperku. Ten sice už ženám vypomáhal s tréninky i vedením zápasů
během podzimu, ale teprve nyní převezme ligový tým, tedy ženy A, oficiálně a naplno. Už z podzimních výsledků a nálady v kabině vše nasvědčuje tomu, že tento krok bude pro ženy velmi přínosný. Nesmíme však opominout i další důležitý fakt, který také
výrazně přispěl k hernímu i výsledkovému vzestupu žen A – příchod několika nových hráček, především z Jihlavy. A dobrá zpráva
je, že by příchod šikovných hráček měl pokračovat i v zimním přestupovém období. Ženy A se tak díky těmto změnám po nevydařeném úvodu sezony postupně propracovaly na velmi slibnou výchozí pozici v tabulce, která jim dává šanci probojovat se do první
čtyřky, což zajišťuje udržení ve 2. lize a také možnost zabojovat
o postup do ligy první.
Divizní tým, tedy ženy B, pokračují zatím beze změn a ve své soutěži se po podzimu drží v polovině tabulky.
Na pár otázek jsme se zeptali přímo nového trenéra žen A – Tomáše Šperky:
V Líšni se pohybuješ celý život, můžeš ve zkratce své působení
v klubu SK Líšeň shrnout?
Ano, opravdu jsem „Marvan“ od kolébky a na hřišti SKL jsem vlastně vyrostl. Přes žáky, dorost až do chlapů jsem se snažil společně
s tehdejšími spoluhráči šířit slávu líšeňské kopané, ale tak jak se
daří v této době, se mně to nikdy nepodařilo. Tehdy jsme byli rádi
za 1. B třídu na škváře. V celé kariéře mě bohužel provázela zranění
a především levé koleno „zlobilo“. Zapojil jsem se poměrně brzy
i do práce výboru SK Líšeň a po ukončení aktivní kariéry se zapojil
i do trénování. Chvíli jsem se pohyboval v realizačních týmech mládeže a v posledních letech jsem působil v trenérských štábech „B“
a „C“ mužstev. Tato práce mě naplňovala a myslím, že jsem kolegům trenérům a především hráčům tvořil „dobrý servis“.
Tým už jsi částečně mohl poznat z podzimu, kdy jsi vypomáhal
na trénincích i zápasech, v čem vidíš největší sílu tohoto týmu?
Je pravda, že tým žen jsem během podzimu teprve poznával
a vzhledem k povinnostem u týmů mužů, jsme se domluvili na
jednom tréninku v týdnu a vedení víkendového mistrovského
utkání. Za tu dobu jsem se přesvědčil, že síla tohoto kolektivu je
především v nesmírné bojovnosti a v kolektivním přístupu a píli jak
v trénincích, tak v odehraných zápasech. Překvapilo mě, jak „holky“ vstřebaly a snažily se poctivě plnit, téměř všechny moje pokyny. Na tomto se dá myslím dobře stavět do budoucnosti.

Začátkem ledna začíná ženám zimní příprava, na co se v ní především zaměříte?
„Bota“ tlačí především v kondici, na té musí celý kolektiv zapracovat především, aby nám v utkáních „nedocházelo“ v důležitých
částech zápasů. Jinak budeme pracovat jako dosud, na zdokonalování herních činností a zapracování vycházejících juniorek, případně nových hráček do tohoto týmu. Chceme určitě udržet „první čtverku“, potom by byl na toto větší klid. Věřím, že to s tímto
kolektivem společně zvládneme.
l Eliška Houšťová

Únor s fotbalem
Start odvetné části F:NL čeká líšeňské fotbalisty už v prvním
březnovém víkendu. V únoru budou hráči pilovat formu v přípravných zápasech na domácí umělé trávě. V sobotu 5. 2. hrají
s vedoucím celkem MSFL Hanáckou Slavií Kroměříž, 12. 2. čeká
MFK Skalica, 19. 2. Slovan Rosice. Generálka se uskuteční 26. 2.
se Znojmem. Kde se bude hrát tento zápas, se rozhodne až
v týdnu před utkáním.
l Dagmar Wallová

Ligová lasa nad Líšní
Po výtečné podzimní fázi líšeňského týmu ve F:NL nebylo divu, že
nad hřištěm na Kučerově ulici kroužila ligová lasa. Prvoligové celky
si v úspěšném týmu vyhlédly dva hráče základního kádru. Do
Hradce Králové odešel výborný středopolař Jakub Kučera, do Jablonce zamířil kanonýr Jan Silný. Předseda Karel Hladiš komentoval
odchody s odkazem na seriózní jednání klubu: „Přesto, že jde o velké oslabení, uvolnili jsme oba hráče. Slíbili jsme našim fotbalistům,
že pokud nás osloví prvoligový celek, pak za odpovídající nabídku
jim umožníme působení v nejvyšší soutěži. Pokračujme tak v nastavené linii. Už v amatérských dobách jsme tři hráče posunuli do

Zbrojovky a pomohli jí i tím, že se v našem dresu rozehrála více než
desítka dalších k prvoligové výkonnosti. Od roku 2019 jsme sami
účastníky profesionální soutěže. Přesto jsme do Zbrojovky po jejím postupu do I. ligy předali pět fotbalistů a s nimi i trenéra. Silnému i Kučerovi je třeba poděkovat za jejich výkony v SK Líšeň
a popřát jim hodně úspěchů v nových působištích. Věříme, že se
nám podaří za ně získat nové mladé nadějné hráče, kteří budou
hladoví po úspěchu. Když budou odvádět kvalitní práci, vyslouží si
také přechod do vrcholového fotbalu.“
l Miloslav Vlašic
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