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ZDARMA
Líšeňský masopust aneb Od Tří králů do pochovávání basy...

P

okud se pt·te, proË se jeötÏ dnes zab˝vat
touto dobou, odpovÏÔ je jednoduch· ñ
je to p¯ece nejveselejöÌ obdobÌ v roce! Chyba
je na naöÌ stranÏ; v naöem obËanskÈm kalend·¯i masopust nefiguruje, v lepöÌm p¯ÌpadÏ
zavÌt·me na nÏjak˝ ten spoleËensk˝ ples
a dost. Ale pro naöe p¯edky to byla doba,
na niû se po velebn˝ch a usebran˝ch oslav·ch
V·noc tolik tÏöili!
Tak p¯ednÏ ñ slovo masopust uûÌv·me
ve dvojÌm v˝znamu: buÔ jÌm oznaËujeme celÈ
obdobÌ od sv. T¯Ì kr·l˘ (6. leden) do PopeleËnÌ
st¯edy (poË·tek doby postnÌ), nebo pouze lidovou slavnost zvanou u n·s obvykle ostatky
(Ëi vostatke) ñ tedy poslednÌ t¯i dny p¯ed PopeleËnÌ st¯edou.

ûe sme tu beli, za zl˝ nemjÈte
a s Kristem P·nem zde p¯eb˝vÈte!ì
Sv·tkem oblÌben˝m ñ zejmÈna ûenami ñ byly Hromnice (2. ˙nor), katolick˝ sv·tek UvedenÌ
P·nÏ do chr·mu. P¯ipomÌnajÌ ritu·lnÌ oËistu Panny Marie v chr·mu, kam Ëty¯ic·t˝ den po porodu
zavÌtala, aby Hospodinu obÏtovala dvÏ holubice.
P¯i möi se svÏtily ÑhromniËkyì ñ voskovÈ svÌce,
jeû Ñnad·ny byly mocÌ magickou ñ uûÌv·ny nejprve proti hromu ñ dostaly jmÈno hromniËnÈ,
hromnice a n·zev p¯enesen na den cel˝ì. Möe
byla tento den obÏtov·na za vöechny ÑöestinedÏlkyì a matky v celÈ obci. Pokud v Ñsekniciì
jeötÏ byl v·noËnÌ stromek, tak se odstrojil, betlÈm se opatrnÏ uloûil do krabice; doba v·noËnÌ
definitivnÏ skonËila. Ale d˘vod ke smutku nebyl
û·dn˝, vûdyù hned n·sledujÌcÌ den byl sv·tkem
svatÈho Blaûeje, lÌöeÚötÌ ökol·ci chodili po koledÏ a chlubili se svatoblaûejsk˝m poûehn·nÌm:
ÑP¯iöedöe do stavenÌ, zabodli pÌku do tr·mu
na stropÏ, postavili se ¯adou a zpÌvali:
Dneska je svat˝ho Blaûeja deÚ,
me û·ci se radujem,
ûe kos masa dostanem,
troöko mÛky he vajec;
vöecko to je dobr· vÏc!ì

ZaËnÏme tedy tÏmi T¯emi kr·li (jinak
slavnost ZjevenÌ P·nÏ, epifanea), kdy si p¯ipomÌn·me zejmÈna to, ûe se mudrci od v˝chodu
p¯iöli poklonit JeûÌöi narozenÈmu v BetlÈmÏ.
Dnes je 6. leden pro n·s bohuûel pracovnÌm
dnem, ale d¯Ìve to byl jeden z nejv˝znamnÏjöÌch sv·tk˘ v·noËnÌ doby. LidÈ si nosili
do kostela vodu k posvÏcenÌ: ÑT¯Ìkr·luvÛ vodÛ pokropijÛ pak sv˝ dume he chlÌvy.ì PosvÏcenou k¯Ìdou psali (a mnohdy pÌöÌ dodnes)
na dve¯e dom˘ inici·ly K+M+B (Kaöpar, Melichar, Baltazar) doplnÏnÈ letopoËtem (d¯Ìve
tento den povaûovali za poË·tek novÈho kalend·¯nÌho roku). Jin˝ v˝klad uv·dÌ, ûe jsou to
inici·ly latinskÈ prosby Christus mansionem
benedicat (Kriste, ûehnej tomuto obydlÌ).
ÑVodpoledÚa chodijÛ T¯i kr·li nastrojenÌ s korunama zlatÈm papÌrem voblepenÈma. Jeden
m· hobo sazama zamÛnÏnÛ ñ to je ËernÈ
kr·l.ì ChodÌ s p¯enosn˝m betlÈmem d˘m
od domu, zpÌvajÌ koledy, recitujÌ obvykl· veröovan· p¯·nÌ, provozujÌ slavnou T¯Ìkr·lovou
hru zakonËenou n·sledujÌcÌm vinöem:
ÑA ve rozmilÈ hospod·¯i!
Aù se v·m tade dob¯e da¯Ì!
DÏkujem v·m za vöecke dare;

LÍEÒSKÉ NOVINY

Podpora spolkům
V r·mci rozpoËtu mÏstskÈ Ë·sti pro
rok 2011 byly nav˝öeny dotace na
Ëinnost kulturnÌch a sportovnÌch organizacÌ o 30 % proti p¯edchozÌm let˘m. CelkovÏ bylo p¯idÏleno vÌce neû
1,6 mil KË. VedenÌ radnice se rozhodlo podporovat p¯edevöÌm organizace a spolky zab˝vajÌcÌ se volnoËasov˝mi aktivitami dÏtÌ a ml·deûe na
jednÈ stranÏ a senior˘ na stranÏ druhÈ. DalöÌm nemÈnÏ d˘leûit˝m kritÈriem byla p˘sobnost v LÌöni, nebo,
p¯edevöÌm v p¯ÌpadÏ soci·lnÌch sluûeb, pÈËe o lÌöeÚskÈ obËany. Jsme si
vÏdomi kulturnÌho a spoleËenskÈho
p¯Ìnosu spolkov˝ch a sportovnÌch
organizacÌ, jejich z·sluhou se LÌöeÚ
mÏnÌ ve skuteËn˝ domov, kde m˘ûeme plnohodnotnÏ tr·vit i voln˝ Ëas.
B¯etislav ätefan, starosta

(pokraËov·nÌ na str. 2)



(pokraËov·nÌ ze str. 1)

Tehdy mÏly dÏti opravdu napilno; uû
6. ˙nora slavily svatou Dorotu, koledovaly zase, ÑprovozujÌce zn·mou hru o svatÈ DorotÏ
a n·boûnÈ pÌsnÏ zpÌvajÌceì...
DospÏlÌ mÏli bÏhem masopustu moûnost
navötÌvit nÏkter˝ z b·l˘ (z latinskÈho ballare ñ
tanËit); koneckonc˘ i dnes je plesov· sezÛna pomysln˝m vyvrcholenÌm spoleËenskÈho ûivota.
A Ëas vyhrazen˝ b·l˘m byl p¯esnÏ ohraniËen˝ ñ
po PopeleËnÌ st¯edÏ se jiû û·dnÈ veselÌ konat nesmÏlo! V LÌöni byly za nejslavnÏjöÌ povaûov·ny
b·ly selskÈ ñ pro kr·su, lesk kroj˘ i v˘ni pochutin ñ masopust je tÈû dobou dom·cÌch zabijaËek,
a proto jitrnice, jelita, tlaËenka a ovar na selsk˝ch b·lech, kterÈ se konaly vûdy ve st¯edu, nemohly chybÏt. Mile poetick· atmosfÈra na n·s
d˝ch· z autentickÈ pozv·nky z roku 1902:
Ñ...nezvanÌ se nepostijÛ.ì
ÑPozv·nÌ na selskÈ b·l, kerÈ se bode vodbÈvat
v lÌöeÚsk˝m rathÛzo v tÈdÚo, a to ve st¯edo
22. ledna 1902. ZaË·tek vo 7. veËÌr, a konec
drohÈ deÚ. Mozeka Mazluva. StrÈci
v kordol·ch, tetke v rok·vc·ch a naökroben˝
soknÏ. Hdo p¯inde, d· korono. VÈtiûek
na dobrÈ ˙Ëel. HoctivÏ zvÛ StrÈci.ì
Z·vÏrem masopustnÌ doby byly v LÌöni
zvl·öù slavnÈ ostatky; vûdyù po hodech byly druhou nejvÏtöÌ lidovou veselicÌ. Drûely se t¯i dny ñ
od nedÏle aû do ˙ternÌ p˘lnoci p¯ed PopeleËnÌ
st¯edou. Vöechny z·bavy organizovali st·rci,

konal se nejen krojovan˝ pr˘vod, ale vöichni napjatÏ oËek·vali pondÏlnÌ pr˘vod chasy s maökarami a komick˝mi figurami. VÏ¯te nevÏ¯te, tyto
obch˘zky dokonce vybÌzely k hazardu; byly totiû uzavÌr·ny s·zky na pozn·v·nÌ namaskovan˝ch soused˘.
ÑJoö je masopustu nam·le,
kemo me ty star˝ dÌvke prod·me?
Prod·me hÌch na KlajduvskÛ holico,
bodem s nima napravuvat selnico!ì
SvobodnÌ a ûenatÌ muûi chodili v ûensk˝ch
odÏvech, nesmÏl chybÏt medvÏd·¯ s medvÏdem,
kobyla, koza, b·ba s n˘öÌ, cik·ni, öaöci, kominÌk,
kter˝ ûen·m zdvihal metlou suknÏ, smrtka, u nÌû
jste se mohli vykoupit z muk pekeln˝ch, dr·b
vybÌral danÏ, akrobati, bubenÌci, hrobnÌci, taneËnice ñ ti vöichni vtipn˝m vyvol·v·nÌm a scÈnkami parodovali lidskÈ vlastnosti, nedostatky
i spoleËenskÈ neövary ñ zejmÈna ty, jeû byly
v uplynulÈm roce aktu·lnÌ... Na p¯ihlÌûejÌcÌch
zase bylo, aby se vûili do vnucenÈ role a namaskovanÈ taök·¯e obdarovali penÏzi, dr˘beûÌ, uzen˝m nebo t¯eba lahodn˝m mokem:
ÑHotekly n·m vostatke,
k v·m je hledat deme,
deme s potnÛ, s pytlama
ho v·s je chetneme.
Neco na nÏ veberem,
neco na nÏ dÈte
a deö neco zeberem,
tak n·m teho p¯Ète!ì

NÏkdy se omladina ze z·bavy tiöe vytratila
a r·no mÏli sedl·ci vymÏnÏnÈ branky u p¯edzahr·dek, jin· ËÌsla na domech, ve chlÈvÏ jinou
kr·vu, mÌsto Ñgroö·kaì mÏli Ñöimlaì a podobnÏ.
V tyto dny takÈ nebylo radno p¯ijÌmat pozv·nÌ
na obÏd; pojedli a pochv·lili jste peËeni ze srnce,
a z pochoutky se vz·pÏtÌ zpravidla vyklubal upeËen˝ toulav˝ pes...
LÌöeÚskÈ ostatky mÏly takÈ svoji raritu ñ aû
do Ëty¯ic·t˝ch let 19. stoletÌ probÌhala masopustnÌ merenda s pochov·v·nÌm Bakchuse (lidovÏ
Baguse) ñ vycpanÈ komickÈ figury s meËem,
kterou posadili na pivnÌ beËku a po ûertovnÈm
¯Ìk·nÌ ji s pl·Ëem pochovali. Teprve kolem poloviny 19. stoletÌ se ujalo tradiËnÌ Ñpochov·v·nÌ
basyì se smuteËnÌm pr˘vodem, plaËkami i far·¯em doprov·zenÈ vtipn˝mi Ñparagrafyì i pÌsnÏmi adresovan˝mi Ñneboûce baseì:
ÑDost·l sem psanÌËko dneska v noce,
ûe KaËenka padla do nemoce.
J· sem za ÚÛ p¯iöÈl, vept·vat se mosÈl,
co je hÌ, na nÌ zvÌdat mosÈl.
BroËela, kÚÛrala, haö p¯estala
a dnes vo dvan·sti smrù nastala,
tak jo pochuvÈme, do dolinka dÈme,
chodinko KaËenko vöecÌ voplakÈme.ì
Ze srdce n·m vöem tedy p¯eji, milÌ lÌöeÚötÌ
spoluobËanÈ, aby ten letoönÌ masopust nebyl jen
trpn˝m oËek·v·nÌm konce zimy, ale aby se dny
vöednÌ zase mohly st·t sv·teËnÌmi...
PhDr. Josef Tr·vnÌËek, ilustrace Jana Moötkov·

Zprávy z Radnice
2. sch˘ze Rady mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ
ze dne 15. 12. 2010
● schvaluje n·vrh dodatku Ë. 1 ke smlouvÏ
o dÌlo Rekonstrukce vstup˘ bytov˝ch dom˘
v BrnÏ-LÌöni uzav¯enÈ dne 16. 7. 2010 s firmou J. ROSA STAVBY s.r.o., B¯ezejc 59,
594 01 VelkÈ Mezi¯ÌËÌ, I»: 284 14 675.
● povÏ¯uje p. starostu podpisem dodatku Ë. 1 ke
smlouvÏ o dÌlo Rekonstrukce vstup˘ bytov˝ch
dom˘ v BrnÏ-LÌöni uzav¯enÈ dne 16. 7. 2010
s firmou J. ROSA STAVBY, s.r.o., B¯ezejc 59,
594 01 VelkÈ Mezi¯ÌËÌ, I»: 284 14 675.
● nebylo p¯ijato usnesenÌ, ûe RM» schvaluje
panÌ Kate¯inÏ KurkovÈ pron·jem Ë·sti spoleËn˝ch nebytov˝ch prostor na poliklinice HornÌkova 34
● schvaluje v˝zvu k pod·nÌ nabÌdky na ve¯ejnou zak·zku malÈho rozsahu na sluûby Poskytov·nÌ fixnÌch a mobilnÌch telekomunikaËnÌch
sluûeb pro ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ, termÌn pro pod·nÌ nabÌdky 11. 1. 2011 do 10.00
hodin, seznam dodavatel˘, kte¯Ì budou vyzv·ni k pod·nÌ nabÌdky.
● jmenuje komisi pro otevÌr·nÌ ob·lek, ËlenovÈ:
p. Sedl·Ëek, Mgr. Janiötin, Bc. äkubal, n·hradnÌci: Mgr. ätefan, p. Tetur, p. PavlÌk, termÌn pro otevÌr·nÌ ob·lek 11. 1. 2011 od 13.00
hod., hodnotÌcÌ komisi, kter· bude z·roveÚ
posuzovat kvalifikaci, ËlenovÈ: p. Sedl·Ëek,
Mgr. ätefan, Mgr. Janiötin, p. PavlÌk, p. HrazdÌra, p. Karafi·t, n·hradnÌci: Bc. äkubal, p. Tetur, p. KoöuliË, Ing. Svobodov·, Ing. Mgr.
Vondr·Ëkov·, termÌn pro posuzov·nÌ a hodnocenÌ nabÌdek 11. 1. 2011 od 13.15 hod.
● ukl·d· vedoucÌ ORG ⁄M» Brno-LÌöeÚ zajistit odesl·nÌ v˝zvy k pod·nÌ nabÌdky dodavatel˘m a jejÌ uve¯ejnÏnÌ na internetov˝ch str·nk·ch a ˙¯ednÌ desce, termÌn: bezodkladnÏ.

●

schvaluje Pravidla vztahu org·n˘ M» k p¯ÌspÏvkov˝m organizacÌm dle p¯Ìlohy.
● souhlasÌ s nav˝öenÌm neinvestiËnÌho p¯ÌspÏvku Mä Trnkova z rozpoËtu M» Brno-LÌöeÚ
v roce 2010 o 30 tis. KË na pokrytÌ nÏkter˝ch
n·klad˘ vznikl˝ch v souvislosti s p¯estavbou.
● souhlasÌ s nav˝öenÌm neinvestiËnÌho p¯ÌspÏvku Zä Masarova z rozpoËtu M» Brno-LÌöeÚ
v roce 2010 o 80 tis. KË.
● souhlasÌ s nav˝öenÌm neinvestiËnÌho p¯ÌspÏvku Zä Holzova z rozpoËtu M» Brno-LÌöeÚ
v roce 2010 o 160 tis. KË.
● schvaluje p¯evod finanËnÌch prost¯edk˘ ve
v˝öi 8731,ñ KË z rezervnÌho fondu na fond investiËnÌ u p¯ÌspÏvkovÈ organizace Mä Nekleû.
● souhlasÌ s udÏlenÌm v˝jimky z nejvyööÌho
poËtu û·k˘ v jednom oddÏlenÌ ökolnÌ druûiny,
a to o 4 û·ky, na Z·kladnÌ ökole, Brno, Holzova 1, p.o., ve ökolnÌm roce 2010/2011 v souladu s ust. ß 23 odst. 5 z·kona Ë. 561/2004 Sb.,
o p¯edökolnÌm, z·kladnÌm, st¯ednÌm, vyööÌm
odbornÈm a jinÈm vzdÏl·v·nÌ (ökolsk˝ z·kon) a ß 10 odst. 2 vyhl·öky Ë. 74/2005 Sb.,
o z·jmovÈm vzdÏl·v·nÌ.
● schvaluje darovacÌ smlouvu o p¯evodu movit˝ch vÏci pro Mä Brat¯Ì PelÌök˘ uzavÌranou
s Jihomoravsk˝m krajem.
● povÏ¯uje p. starostu podpisem smlouvy.
● souhlasÌ s p¯enech·nÌm pozemk˘ p. Ë. 5037/
73, 5037/117 a Ë·sti p. Ë. 5037/34 v k. ˙. LÌöeÚ
pronajat˝ch Salesi·nskÈ provincii Praha do
podn·jmu Salesi·nskÈmu st¯edisku ml·deûe ñ
d˘m dÏtÌ a ml·deûe Brno-LÌöeÚ se sÌdlem
Brno, Kotlanova 13.
● schvaluje upravenou smlouvu o n·jmu nebytov˝ch prostor v objektu Kotlanova 7 uzavÌranou s firmou ROSA market s.r.o.
● povÏ¯uje p. starostu podpisem smlouvy.

● doporuËuje ZM» Brno-LÌöeÚ schv·lit tyto ter-

mÌny zased·nÌ na I. pololetÌ r. 2011: 27. 1.,
10. 3., 21. 4., 19. 5., 23. 6. zaË·tek v 17.00 hod.
● z¯izuje komisi dopravy.
● jmenuje p¯edsedu komise: Old¯ich LupeËka,
● jmenuje Ëleny komise: Libor Svoboda,
Ing. Vlastislav KoleËk·¯.
● z¯izuje komisi stavebnÌ.
● jmenuje p¯edsedu komise: Ing. HorymÌr DuroÚ, Ëleny komise: Vlastimil ViktorÌn, Ing.
arch. VilÈm Chrobozcek, V·clav KoöuliË, Ing.
Vlastislav KoleËk·¯, Miroslav Frodl.
● z¯izuje komisi bezpeËnosti.
● jmenuje p¯edsedu komise: Mgr. Jaroslav
Stross, Ëleny komise: VladimÌr MÌlek, Karel
Fux, Old¯ich LupeËka, LubomÌr Polnick˝.
● z¯izuje komisi ökolstvÌ a kultury.
● jmenuje p¯edsedkyni komise: Ing. Eva Svobodov·, Ëleny komise: Mgr. Hana Baldelli,
Jan Kadlec.
● z¯izuje komisi bytovou.
● jmenuje p¯edsedkyni komise: Kate¯ina Hor·kov·, Ëleny komise: Marie Kotul·nov·, Miroslav T˘ma, Bc. Petr KoleËk·¯, Martin Vr·na.
● z¯izuje komisi sportovnÌ.
● jmenuje p¯edsedou komise: Ladislav Breicetl,
Ëleny komise: Eva äabatov·, Miroslav äabata,
Jan Ventruba, Jind¯iöka Bal·kov·, Jozef Sedl·Ëek, Michal HrazdÌra.
● z¯izuje komisi ûivotnÌho prost¯edÌ.
● jmenuje p¯edsedou komise: V·clav KoöuliË.
● jmenuje Ëleny komise: Ing. Ivo Gottwald,
Eduard Kotul·n.
● z¯izuje komisi pro LÌöeÚskÈ noviny ñ redakËnÌ
radu.
● jmenuje doËasnÏ p¯edsedou komise a z·roveÚ
jedin˝m Ëlenem komise Mgr. B¯etislava ätefana.

LÍEÒSKÉ NOVINY

Zprávy z Radnice
2. zased·nÌ Zastupitelstva M» Brno-LÌöeÚ
ze dne 21. 12. 2010
● bere na vÏdomÌ informace o z·mÏru zaloûenÌ
novÈ obecnÏ prospÏönÈ spoleËnosti D˘m p¯Ìrody MoravskÈho krasu o.p.s.
● schvaluje rozpoËet M» Brno-LÌöeÚ na rok
2011:
ñ p¯Ìjmy .................................. 145 004 tis. KË
ñ v˝daje .................................. 138 808 tis. KË
ñ financov·nÌ ............................ - 6 196 tis. KË
ñ rozpoËet penÏûnÌch fond˘
ñ pl·n hospoda¯enÌ VH» ñ DOMY
M» Brno-LÌöeÚ dle p¯Ìloh.
● bere na vÏdomÌ p¯ehled ûadatel˘ o dotace
z rozpoËtu M» Brno-LÌöeÚ na rok 2011 a p¯ehled kapit·lov˝ch v˝daj˘ M» Brno-LÌöeÚ na
rok 2011.
● povÏ¯uje Radu mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ, ve
smyslu ß 102 odst. 2 pÌsm. a) z·k. Ë. 128/2000
Sb. o obcÌch, v platnÈm znÏnÌ, schvalov·nÌm
rozpoËtov˝ch opat¯enÌ v roce 2011 do Ë·stky
400 000,ñ KË a v oblasti p¯ijat˝ch ˙Ëelov˝ch
prost¯edk˘, kterÈ M» dost·v· na z·kladÏ rozhodnutÌ jin˝ch org·n˘ v plnÈm rozsahu.
● ukl·d· RadÏ mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ p¯edkl·dat Zastupitelstvu M» Brno-LÌöeÚ na vÏdomÌ rozpoËtov· opat¯enÌ schv·len· RM» na
nejbliûöÌm zased·nÌ ZM».
● schvaluje pouûitÌ Ë·sti disponibilnÌho zisku
z VH» ñ bytovÈho hospod·¯stvÌ ve v˝öi 3000
tis. KË na komplexnÌ opat¯enÌ ke snÌûenÌ energetickÈ n·roËnosti osvÏtlovacÌ soustavy z·kladnÌch a mate¯sk˝ch ökol.
● povÏ¯uje pana starostu, v souladu se znÏnÌm
Ël. 76 odst. 51 Statutu mÏsta Brna, pod·nÌm
û·dosti o souhlas Zastupitelstva mÏsta Brna
s tÌmto pouûitÌm Ë·sti disponibilnÌho zisku.
● nesouhlasÌ s odprodejem pozemk˘ p. Ë. 4100/
2 a 4099/2 v k. ˙. LÌöeÚ do vlastnictvÌ majitele
p¯ilehl˝ch pozemk˘ p. Ë. 4100/1 a 4099/1
v k. ˙. LÌöeÚ.
● souhlasÌ s odprodejem Ë·sti pozemku p. Ë.
3676/1 v k. ˙. LÌöeÚ, dle GP Ë. zak. 2370-45/
2002 p. Ë. 3676/2 o v˝mÏ¯e 20 m2 v k. ˙. LÌöeÚ,
do vlastnictvÌ majitele rodinnÈho domu Ondr·Ëkova Ë. 93.
● stahuje z programu sch˘ze materi·l é·dost
manûel˘ TomaöoviËov˝ch o odprodej Ë·sti pozemku p. Ë. 3396 ñ po oddÏlenÌ GP Ë. 3467-75/
2009, pozemku p. Ë. 3396/2 o v˝mÏ¯e 307 m2
v k. ˙. LÌöeÚ, do jejich vlastnictvÌ.
● schvaluje tyto termÌny zased·nÌ ZM» BrnoLÌöeÚ na I. pololetÌ r. 2011: 27. 1., 10. 3.,
21. 4., 19. 5., 23. 6. zaË·tek v 17.00 hod.
● povÏ¯uje p¯ijÌm·nÌm prohl·öenÌ o uzav¯enÌ
manûelstvÌ snoubenc˘ dle ß 4 z·kona Ë. 94/
1963 Sb., o rodinÏ, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, na ˙zemÌ mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ do
konce volebnÌho obdobÌ 2010ñ2014 tyto svÈ
Ëleny: Ing. Evu Svobodovou, Petra ätÏdronskÈho.
● stanovuje, ûe I. mÌstostarosta bude vykon·vat
p˘sobnost pro oblast ökolstvÌ, sportu, spr·vy
bytov˝ch dom˘ a investiËnÌ Ëinnosti mÏstskÈ
Ë·sti; ûe II. mÌstostarosta bude vykon·vat p˘sobnost pro oblast zemÏdÏlstvÌ, dopravy, ûivotnÌho prost¯edÌ, ve¯ejnÈho osvÏtlenÌ, energetiky, soci·lnÌch z·leûitostÌ, ve¯ejnÏ prospÏön˝ch pracÌ, zajiöùov·nÌ ve¯ejnÈho po¯·dku
a spr·vy nebytov˝ch dom˘.
● stanovuje poËet Ëlen˘ finanËnÌho v˝boru pro
volebnÌ obdobÌ 2010ñ2014 na 7.
● zvolilo dva dalöÌ n·sledujÌcÌ Ëleny finanËnÌho
v˝boru: RNDr. Daniel Boreck˝ CSc., Jaroslav
PavlÌk.
● bere na vÏdomÌ z·pis 1. zased·nÌ finanËnÌho
v˝boru ze dne 13. 12. 2010.
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3. sch˘ze Rady mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ
ze dne 12. 1. 2011
● souhlasÌ s pod·nÌm û·dosti o p¯idÏlenÌ finanËnÌch prost¯edk˘ z projektu OranûovÈ h¯iötÏ ñ
DÏtskÈ h¯iötÏ v parku Trnkova v BrnÏ-LÌöni
z fondu Nadace »EZ v roce 2011.
● povÏ¯uje p. starostu podpisem p¯Ìsluön˝ch
dokument˘.
● schvaluje dohodu o bezplatnÈm pron·jmu s·lu radnice SD »R JK Brno, mÌstnÌ organizace
LÌöeÚ, dvakr·t mÏsÌËnÏ, vûdy v ˙ter˝, v intervalu 1◊ za 14 dnÌ, do konce roku 2011 od
14.00 hod. do 18.00 hod. pro klubovou Ëinnost, v˝öi pauö·lnÌ platby za nevy˙ËtovatelnÈ sluûby za jeden den pron·jmu ve v˝öi
448,ñ KË vË. DPH.
● povÏ¯uje p. starostu podpisem dohody o bezplatnÈm pron·jmu s·lu radnice SD »R JK
Brno, mÌstnÌ organizace LÌöeÚ.
● nesouhlasÌ s pron·jmem Ë·sti nebytov˝ch
prostor ve spoleËn˝ch prostor·ch v objektu
polikliniky HornÌkova 34, a to od 13. 1. 2011
do 29. 2. 2012.
● schvaluje MUDr. Kate¯inÏ BajerovÈ, PhD.
Smetanova 41, 602 00 Brno, pron·jem nebytov˝ch prostor na poliklinice HornÌkova 34,
a to mÌstnosti Ë. 100, 101 a Ë·st mÌstnosti 88,
96 a 99 (prostory Ë. 616) v 1. n. p. na poliklinice HornÌkova o celkovÈ v˝mÏ¯e 50,38 m2 od
1. 4. 2011 do 29. 2. 2012, za mÏsÌËnÌ n·jemnÈ
9529,ñ KË za ˙Ëelem provozov·nÌ priv·tnÌ pediatrickÈ praxe.
● povÏ¯uje p. starostu podpisem n·jemnÌ
smlouvy.
● schvaluje smlouvu o n·jmu Ë·sti pozemku
p. Ë. 7982/1 o v˝mÏ¯e 1520 m2 uzavÌranou
s firmou ParCar s.r.o., Brno, Praû·kova 68,
smlouvu o n·jmu Ë·sti pozemku p. Ë. 8150/1
o v˝mÏ¯e 1584 m2 uzavÌranou s panem Josefem Drdlou, Brno, Masarova 5, smlouvu o n·jmu Ë·sti pozemku p. Ë. 8150/1 o v˝mÏ¯e
2921 m2 uzavÌranou s firmou Auto Unger
s.r.o., Brno, Podruhova 5.
● stanovuje n·jemnÈ na Ë·stku 60,ñ KË/m2/
roËnÏ.
● schvaluje smlouvu o n·jmu Ë·sti pozemku
p. Ë. 8150/1 o v˝mÏ¯e 600 m2 uzavÌranou s panem Ing. Ladislavem Ungerem, Brno, Synkova 10.
● stanovuje n·jemnÈ na Ë·stku 80,ñ KË/m2/roËnÏ.
● povÏ¯uje p. starostu podpisem smluv.
● souhlasÌ se snÌûenÌm ËÌstÈho n·jemnÈho ve
v˝öi 20 % (v Ë·stce 630,ñ KË/mÏsÌc) u bytu
Ë. 34, Houbalova 11, n·jemc˘ Aleny a Ladislava JanËov˝ch, a to od 1. 1. 2011 do odstranÏnÌ
z·vady.
● souhlasÌ se snÌûenÌm ËistÈho n·jemnÈho u bytu Ë. 17, Popel·kova 2, n·jemce Lucie BalousovÈ, a to n·slednÏ ñ od 1. 2. 2011 do 30. 6.
2011 ve v˝öi 100 % (v Ë·stce 2128,ñ KË/mÏsÌc) a od 1. 7. 2011 do ˙plnÈho odstranÏnÌ
technick˝ch z·vad ve v˝öi 50 % (v Ë·stce
1064,ñ KË/mÏsÌc).
● bere na vÏdomÌ zpr·vu o v˝sledku zahraniËnÌ sluûebnÌ cesty ¯editele Zä Masarova 11,
628 00 Brno, p.o. Mgr. Iva Z·leö·ka do partnerskÈ ökoly v anglickÈm Leeds v termÌnu od
15. 12. do 19. 12. 2010.
● doporuËuje ZM» Brno-LÌöeÚ souhlasit s bez˙platn˝m p¯evodem pozemk˘ p. Ë. 2540/80,
2540/86, 2540/87, 2540/88, 2540/89 a 2540/
90 v k. ˙. LÌöeÚ, z majetku »R ⁄ZSVM (⁄¯adu pro zastupov·nÌ st·tu ve vÏcech majetkov˝ch) LV Ë. 60000, do vlastnictvÌ statut·rnÌho
mÏsta Brno na LV 10001.
● nedoporuËuje ZM» Brno-LÌöeÚ souhlasit
s odprodejem pozemk˘ p. Ë. 4175/26 ñ podÌl
1/4 p. Ë. 4175/27 a 4175/34 v k. ˙. LÌöeÚ, do
vlastnictvÌ spoleËnosti Oknoservis, s.r.o. s tÌm,

ûe odprodej pozemk˘ je moûn˝ aû po kolaudaci stavby a souhlasÌ s prodlouûenÌm pron·jmu
Ë·sti p. Ë. 3104/1, uzav¯en˝m z ˙rovnÏ MMB
se spol. Oknoservis, s.r.o., aû do konce r. 2013.
● doporuËuje ZM» Brno-LÌöeÚ souhlasit s odprodejem pozemku p. Ë. 1239/4 o v˝mÏ¯e 9 m2
v k. ˙. LÌöeÚ, do vlastnictvÌ panÌ Marie SyrovÈ,
bytem äim·Ëkova 182, Brno, s realizacÌ odprodeje aû po provedenÌ zmÏny v ⁄PmB z plochy ZO na plochy BC.
● trv· na svÈm usnesenÌ Ë. 17/75 z V./75 sch˘ze
RM» Brno-LÌöeÚ, konanÈ dne 2. 12. 2009,
tj. û·d· mÏsto Brno o z¯ÌzenÌ vÏcnÈho b¯emene
pr·va p¯Ìstupu na pozemky p. Ë. 1343/8
a 1343/10 k. ˙. LÌöeÚ, ve vlastnictvÌ statut·rnÌho mÏsta Brna p¯es pozemek p. Ë. 1343/19
ve vlastnictvÌ manûel˘ Sedl·Ëkov˝ch se zakomponov·nÌm z¯ÌzenÌ pr·va vÏcnÈho b¯emene do materi·lu o odprodeji pozemk˘ p. Ë.
1343/9 a 1343/17 v k. ˙. LÌöeÚ.
● trv· na svÈm usnesenÌ Ë. 33/97 z V/97. sch˘ze
RM» Brno-LÌöeÚ, konanÈ dne 24. 11. 2010
a takÈ z d˘vodu stanoviska V/94 sch˘ze RM»
Brno-LÌöeÚ, konanÈ dne 15. 9. 2010, pod bodem Ë. 28/94 usnesenÌ, kterÈ souhlasilo, v poûadovanÈ lokalitÏ, s umÌstÏnÌm prodejnÌho
st·nku peka¯stvÌ Makovec s.r.o., danÈ ˙zemÌ
jiû kapacitnÏ nepojme umÌstÏnÌ dalöÌho st·nku.
● doporuËuje ZM» Brno-LÌöeÚ souhlasit s odprodejem Ë·sti pozemku p. Ë. 3396 o v˝mÏ¯e
307 m2 v k. ˙. LÌöeÚ do vlastnictvÌ manû. TomaöoviËov˝ch, po dokonËenÌ a kolaudaci stavby vÌce˙Ëel. objektu stojÌcÌho na pozemku.
● doporuËuje ZM» Brno-LÌöeÚ souhlasit se
zmÏnou ⁄pmB na pozemcÌch ve vlastnictvÌ
Statut·rnÌho mÏsta Brna v lokalitÏ ÑRokleì
pro uvedenÌ do souladu ⁄PmB s projektem
Centr·lnÌho parku Rokle ñ Brno-LÌöeÚ, cestnÌ
sÌù, Pivnice, Skate park, a to na Ë·sti pozemku
p. Ë. 4422/6 v k. ˙. LÌöeÚ z n·vrhovÈ plochy
s funkËnÌ regulacÌ ñ dopravnÌ plochy (D) na
plochy n·vrhovÈ rekreaËnÌ zelenÏ (ZR), na
Ë·stech pozemk˘ p. Ë. 4422/6 a p. Ë. 5037/12
v k. ˙. LÌöeÚ z Ë·sti n·vrhovÈ plochy s funkËnÌ
regulacÌ ñ smÌöenÈ plochy v˝roby a sluûeb
(SV) na n·vrhovou plochu rekreaËnÌ zelenÏ
(ZR) a Ë·sti pozemku p. Ë. 5037/100 k. ˙. LÌöeÚ z n·vrhovÈ plochy s funkËnÌ regulacÌ ñ
smÌöenÈ plochy obchodu a sluûeb (SO) na
n·vrhovou plochu rekreaËnÌ zelenÏ (ZR).
● jmenuje dalöÌ Ëleny komise dopravy: Mgr. Miloö Freiberg, VladimÌr Benda, Vladislav Mazel; komise stavebnÌ: JaromÌr Hladk˝, Lubomil
Oral, Ing. Jan Auerm¸ller, Ing. arch. Lenka
Auerm¸llerov·; komise bezpeËnosti: Ing. Petr
Voln˝, Zdenka Proch·zkov·; komise ökolstvÌ
a kultury: Mgr. Miloö Freiberg, Hana SosÌkov·, Mgr. Alena Stejskalov·; komise bytovÈ:
Iva Barwiolkov·, Ing. ZdenÏk VÌch, CSc.; komise sportovnÌ: Ing. Frantiöek Kalandra; komise ûivotnÌho prost¯edÌ: Pavel Krajtl, Ing. HorymÌr DuroÚ, RNDr. Daniel Boreck˝, CSc.,
Ing. Eva Svobodov·, Jaroslava MÌlkov·.
● z¯izuje komisi informatiky.
● jmenuje p¯edsedu komise: Jaroslav PavlÌk,
Ëleny komise: Kate¯ina Hor·kov·, Stanislav
Karafi·t, Bc. Petr KoleËk·¯, Ji¯Ì Motloch,
Bc. VladimÌr MÌlek.
● z¯izuje komisi soci·lnÌ, zdravotnÌ a rodinnÈ
politiky.
● jmenuje p¯edsedkyni komise: Edita Kreml·Ëkov·, Ëleny komise: Ing. Mgr. Eliöka Vondr·Ëkov·, Mgr. Veronika Hradov·, Ing. Tereza
KutÌnov·, PhDr. Luk·ö Karnet, MUDr. Josef
Drbal, MVDr. Joao Antonio, Jan Kozel, Marie
Ju¯icov·, MUDr. Eliöka V·lkov·, Anna T˘mov·, PavlÌna Rublov·, Jan Semmler.
● bere na vÏdomÌ z·pis z komise stavebnÌ ze
dne 4. 1. 2011.

!

SIMPLY CLEVER

AKČNÍ NABÍDKA ŠKODA FAMILY
Škoda a ŠkoFIN připravily nyní ještě
výhodnější nabídku vozů
Škoda Family.
• Fabia, Fabia Combi, Roomster,
Octavia Tour a Octavia Combi Tour
• Klimatizace v základní výbavě
• Centrální zamykání
• Metalický lak
nyní již od

209 900 Kč
Kombinovaná spotřeba a emise CO2
modelů Škoda Family:
5,5–7,2 l/100 km, 128–168 g/km

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:
Autocentrum K.E.I.
Žarošická 21, Brno - Vinohrady
Tel.: 544 232 881-3, Fax: 544 232 884

KAŽDÁ RODINA JE JINÁ. A PŘESTO STEJNÁ.
E-mail: autocentrum@kei.cz
www.kei-autocentrum.cz
www.skoda-auto.cz
držitel certifikátu ISO 9001

● TELEVIZNÕ SLUéBA, opravy a instalace televizor˘ vöech znaËek
i v bytÏ, mont·ûe vnit¯nÌch kabelov˝ch rozvod˘, mÏ¯enÌ a mont·û
DVB-T (digit·l). R. Hanzl, JateËnÌ 47, LÌöeÚ. Tel. 606 511 506.
● Prod·m 3+1 OV, Konradova, LÌöeÚ, po zda¯ilÈ rekonstrukci, novÈ
rozvody el. vË. revize, ne RK, cena 2 650 000 KË. Tel.: 777 055 196.
● CYKLO+SERVIS. J. Necid, Zikova 34 (v˝mÏnÌk). Poñ»t od 13.00.
T.: 603 320 332. äROTOVN… aû 2 tisÌce, info v servisu.
● Agentura CHATA s.r.o. Pron·jem chat a chalup po celÈ »R, zimnÌ,
letnÌ i vÌkendovÈ pobyty. V nabÌdce takÈ It·lie, Madeira, MaÔarsko.
www.agenturachata.cz, posta@agenturachata.cz
tel.: 548 211 021, 774 554 848.
● PO»ÕTA»OV… SLUéBY ñ odvirov·nÌ, instalace, servis.
tel. 728 041 247, www.netmasters.cz, petr.toman@netmasters.cz.
● MALÕÿ POKOJŸ, tel. 604 518 776, 549 272 738.
● ELEKTROSERVIS ñ opravy televizor˘, videÌ, Hi-Fi vÏûÌ, CD
a DVD p¯ehr·vaË˘... Rychle a kdykoli. Ing. Miloslav H·neËka,
Herbenova 8, Star· LÌöeÚ. Tel.: 544 217 106, mob.: 723 624 643.
● PRONAJMU GAR¡é, ul. Jedovnick· (v blÌzkosti ul. Zikova a HornÌkova), svÏtlo + z·suvka 220 V, dlouhodobÏ. Tel.: 603 453 450.
● R¡MOV¡NÕ OBRAZŸ, Kr. Pole, MetodÏjova 9a. Tel.: 541 211 165.

● INTERNET ñ TELEVIZE ñ TELEFON ñ NETBOX, V·ö obchodnÌ
z·stupce Karel K¯emel, Vodafone: 608 415 884, 539 015 555,
T-Mobile: 734 360 856, kkremel@nbox.cz.
● MAS¡éE, ul. KR¡SN…HO 20, éIDENICE ñ klasick·, relaxaËnÌ,
medov·, l·vovÈ kameny Hot Stones, z·baly rukou a nohou.
D·rkovÈ poukazy. www.relaxlenka.cz, tel.: 737 310 436.
● Rodil· NÏmka, 10 let praxe v ËeskÈm ökolstvÌ (p¯edtÌm 23 let
v SRN), nabÌzÌ douËov·nÌ, p¯Ìpravu na p¯ijÌmacÌ zkouöky, konverzaci atd. v nÏmËinÏ. 120 KË/hod. Tel. 530 341 612.
● Rodina koupÌ byt 3+1 OV v LÌöni, nejlÈpe balkon, zdÏnÈ j·dro.
Bez RK. Tel.: 773 077 030, 608 679 018, hlavacekpetr@email.cz.
● PROD¡M ZAHR¡DKU v kolonii Zad. KostelÌËek v LÌöni, 430 m2.
Voda je, el.+chatka moûnÈ. Cena: 160 000 KË, tel. 731 834 113.
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St ar ožitnosti
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Svatopetrská 22a, Brno-Komárov
(u hotelu Bílá růže,
zastávka Konopná, tramvaj č. 9, 12)

IHNED proplácíme veškeré starožitnosti V HOTOVOSTI
Zejména: nábytek • obrazy • rámy • kapesní a náramkové hodinky
do r. v. 1970 • šperky • stříbrné příbory • české granáty • tabatěrky
• pudřenky • svícny • lustry • alpaku kombinovanou se sklem
• porcelánové figurky • veškeré sklo • bižuterii • světla • rádia
• gramofony • fotoaparáty • dalekohledy • hračky • divadla
• betlémy • vánoční ozdoby • vojenské věci • hudební nástroje
• plakáty • knihy • pohlednice • reklamní předměty a další

Vše i poškozené ze sklepů, půd, bytů i celé pozůstalosti.
Telefon non-stop: 737 171 367 po–čt: 11–16.30, pá: 11–15
PŘIJEDEME – ZAPLATÍME – ODVEZEME
"

LÍEÒSKÉ NOVINY

LÍŠEŇSKÉ
CENTRUM
OBCHODU A
SLUŽEB

Masarova 7 a 9
Brno-Líšeň
www.lcos.cz

V době
výkyvu
venkovních
teplot
a zvýšených
výskytů
virových
onemocnění

LÉKÁRNA MASAROVA
TEXTIL U ANIČKY
Využijte výprodeje zimní
kolekce za bezkonkurenční
ceny.

je tu pro vás nabídka
kvalitních přípravků a léků s neméně kvalitním
přístupem pana lékárníka. Nechte si poradit, ať
jste zdraví např. Mucosolvan v tabletkách 59 Kč.

DROGERIE
ELKUP

Například zimní bunda již od 250 Kč. Slevy
se pohybují v rozmezí 20–40%.
Pŉijčte vĀas dokud máme škálu velikostí.
Tėšíme se na vaši návštėvu…
Restaurace Havana a pivnice U Fidela děkují za přízeň
a těší se na vaše další návštěvy. K Fidelovi teď můžete
zajít na menu za 69 Kč a vychutnat si je v někuřáckém
prostředí. Sledujte akce, které pro vás pravidelně
připravujeme na našich internetových stránkách
www.ufidela.cz
www.lcos.cz
www.havana-restaurant.cz

lékárna Masarova

Ke každému nákupu
nad 800 Kč přidáme
jako dárek
kosmetickou kabelku
v hodnotě 200 Kč
dle vlastního výběru.
Zboží si můžete
objednat též
na našem E-shopu
www.drogerieElkup.cz vyzvednout na prodejně
a zaplatit platební kartou.

PRODEJNA
EJNA
CHOVATELSKÝCH POTŘEB

ZVERIMEX
SOUTĚŽ
zdarma - polštářek,
taška, cestovní deka
+ slevové kupóny
Více informací
o soutěži na prodejně
Masárova 7 nebo na
+420 734 500 463

e-zoo.cz

www.

V tomto měsíci se tým lékárny Masarova rozhodl
Vás podpořit v boji s nadbytečnými kily. Proto jsme
snížili ceny přípravků a doplňků stravy na hubnutí.

Z našich akčních cen dále vybíráme např.:
Alli
Chrom plus
Swiss jablečný ocet s chromem
Veškeré přípravky s vlákninou, XL to S
Stále platná akce na

84 tbl
50 tbl
90 tbl
Paralen
Brufen

Autolékárna (dle nové vyhlášky)

789 Kč
99 Kč
189 Kč
10%
13 Kč
42 Kč
215 Kč

Koňská mast forte hřejivá i chladivá za velmi výhodné ceny!
Potraviny pro bezlepkovou dietu skladem!
Všechny druhy inzulinu a mnoho dalších přípravků bez doplatků!

18. a 25. února
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Nově rovněž využijte výhod klientské karty!
Odměna za věrnost naší lékárně -30 Kč za recept.

Veškeré informace a dotazy Vám rádi
zodpovíme pʁímo v lékárnɛ.
Odměna se navztahuje na nehrazené léky, na léky a volně prodejné přípravky, u kterých je již
cena snížena. Tento ceník nemá za cíl podporu předepisování či spotřebu léků. Nabídka je
platná do vyprodání zásob.

LÍEÒSKÉ NOVINY

Otevírací doba:

Po–Pá 8.00–18.00
So 8.00–12.00
Kontakt: tel./fax : 544 214 134
email: lekarnamasarova@seznam.cz

#

Informace občanům
Informace k zamítnutí návrhů na vyslovení neplatnosti voleb
do obecního zastupitelstva v městské části Brno-Líšeň
Volby do obecnÌch zastupitelstev se konaly
ve dnech 15.ñ16. ¯Ìjna 2010.
St·tnÌ volebnÌ komise vyhl·sila a uve¯ejnila
celkovÈ v˝sledky do zastupitelstev obcÌ v ˙ter˝
19. ¯Ìjna 2010.
N·vrhy na neplatnost voleb v mÏstskÈ Ë·sti
Brno-LÌöeÚ ve volebnÌm okrsku Ë. 326 podali
poslednÌ den 10-ti dennÌ lh˘ty, tj. 29. 10. 2010 t¯i
ûalobci: VolebnÌ strana LÕäE“SK› BLOK,
PhDr. Ji¯ina Belcredi a spol. a Martina KuËerov·.
Krajsk˝ soud v BrnÏ vöechny t¯i ûaloby spojil a dne 16. 11. 2010 sv˝m USNESENÕM Ë. j.
29A 111/2010-29 zamÌtl.
Teprve potÈ mohlo b˝t v souladu se z·konem Ë. 128/2000 Sb., o obcÌch (obecnÌ z¯ÌzenÌ),
ve znÏnÌ pozdÏjöÌch p¯edpis˘, svol·no ustavujÌcÌ
zased·nÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti BrnoLÌöeÚ. Toto zased·nÌ se uskuteËnilo ve st¯edu
1. prosince 2010.
P¯estoûe stÌûnost na postup soudnÌho ¯ÌzenÌ
nepat¯Ì do kategorie interpelacÌ zastupitelstva,
formulujeme znovu, tentokr·te pÌsemnÏ, pr˘bÏh
dotËen˝ch ud·lostÌ.
Na moûnÈ pochybenÌ v pr·ci okrskovÈ volebnÌ komise ve volebnÌm okrsku Ë. 326 byla povÏ¯en· pracovnice voleb upozornÏna jiû prvnÌ pracovnÌ den po kon·nÌ voleb, tj. v pondÏlÌ 18. ¯Ìjna
2010. Ta neprodlenÏ provÏ¯ila volebnÌ dokumentaci a zjistila, ûe k pochybenÌ v okrsku Ë. 326 skuteËnÏ doölo, a to p¯i p¯episov·nÌ v˝sledn˝ch ËÌsel

z pomocn˝ch sËÌtacÌch arch˘ do ofici·lnÌho Z·pisu o pr˘bÏhu a v˝sledku hlasov·nÌ. P¯i tomto
vyplÚov·nÌ doölo k chybÏ u volebnÌch stran LÌöeÚsk˝ blok a TOP 09. VolebnÌ komise v pomocn˝ch sËÌtacÌch aröÌch uvedla zvl·öù poËty p¯ednostnÌch hlas˘ pro jednotlivÈ kandid·ty, poËty
hlas˘ pro stranu jako celek a celkov˝ poËet hlas˘
pro jednotlivÈ kandid·ty. Do z·pisu o pr˘bÏhu
a v˝sledku hlasov·nÌ vöak komise omylem p¯enesla z pomocn˝ch sËÌtacÌch arch˘ ËÌsla znamenajÌcÌ poËet p¯ednostnÌch hlas˘ (tzn. bez zapoËÌt·nÌ hlas˘ pro stranu jako celek).
Po zjiötÏnÌ v˝öe uvedenÈho byly p¯epoËÌt·ny celÈ v˝sledky voleb do Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ (19 volebnÌch okrsk˘) se
zapoËÌt·nÌm spr·vn˝ch hodnot v okrsku Ë. 326.
O p¯epoËÌt·nÌ v˝sledk˘ voleb s pouûitÌm spr·vn˝ch ˙daj˘ byl jeötÏ tÈhoû dne poû·d·n rovnÏû
»esk˝ statistick˝ ˙¯ad. Jeho region·lnÌ zmocnÏnec pro volby potvrdil zjiötÏnÌ povÏ¯enÈ pracovnice voleb, a sice, ûe v˝öe popsan· chyba volebnÌ komise nem· û·dn˝ vliv na poËet zÌskan˝ch mand·t˘ pro jednotlivÈ strany, nemÏnÌ
se po¯adÌ kandid·t˘ pro p¯idÏlenÌ mand·t˘
v r·mci jednotliv˝ch stran a nemÏnÌ se ani po¯adÌ n·hradnÌk˘.
Toto zjiötÏnÌ bylo potÈ ozn·meno lÌdr˘m politick˝ch uskupenÌ LÌöeÚsk˝ blok a TOP 09 a d·le ve¯ejnÏ prezentov·no.
Po celou dobu trv·nÌ 10-ti dennÌ lh˘ty jsme
mÏli zato, ûe pochybenÌ okrskovÈ volebnÌ komi-
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Projekt LÌöeÚsk˝ profil se p¯iblÌûil do svÈ poslednÌ f·ze. Moûn· si pamatujete, ûe
LÌönÌ p¯ibliûnÏ od dubna roku 2010 proch·zeli v˝tvarnÌci a snaûili se najÌt tv·¯ takovÈho
obyvatele LÌönÏ, kter˝ by byl co nejvÌce podobn˝ mÌstnÌ krajinÏ. Moûn·, ûe jste to byli
pr·vÏ Vy, kdo malÌ¯˘m post·l modelem a do projektu se tak p¯Ìmo osobnÏ zapojil. NynÌ
dostanou öanci se aktivnÏ do projektu zapojit vöichni obyvatelÈ LÌönÏ, uû ale ne jako
p¯edloha v˝tvarnÌk˘. Je totiû t¯eba z vÌce neû pÏtiset profil˘ vybrat ten v˝sledn˝, kter˝ je
nejvÌce podobn˝ mÌstnÌ krajinÏ a kdo jin˝ by byl pro tento v˝bÏr lepöÌ, neû sami obyvatelÈ LÌönÏ?
Od 1. ˙nora proto bude v celÈ StarÈ LÌöni probÌhat doruËov·nÌ knihy. Na jejÌch 1350
stran·ch se V·m tak p¯edstavÌ 511 v˝tvarnÌk˘ se sv˝mi kresbami a na V·s bude vybrat
profil ËlovÏka, kter˝ nejlÈpe toto mÌsto zosobÚuje. Aû svÈho favorita najdete, jednoduöe
vytrhnete list, na kterÈm je nakreslen. PotÈ si jej u V·s v t˝dnu, kdy V·m byla doruËena
kniha, vyzvedneme. Takto se V·ö hlas dostane do celkovÈho sËÌt·nÌ, ze kterÈho vyjde jedin˝ vÌtÏz. VÌtÏzi bude vÏnov·na pozornost v mÌstnÌm tisku a takÈ kniha o projektu bude
obsahovat jeho medailon.
Moûn· dnes ale o Projektu LÌöeÚsk˝ profil slyöÌte poprvÈ. Pr·vÏ pro V·s p¯ikl·d·me jeötÏ nÏkolik informacÌ, abyste si lÈpe utvo¯ili p¯edstavu, odkud a z jakÈho d˘vodu
vznikla kniha, kter· k Vaöim dve¯Ìm p¯iputuje zaË·tkem ˙nora.
V˝tvarnice Kate¯ina äed· se rozhodla, ûe by r·da naöla nov˝ pohled na Starou LÌöeÚ, kde se narodila a zprost¯edkovala jej i jejÌm ostatnÌm obyvatel˘m. Proto poû·dala
vÌce neû 500 v˝tvarnÌk˘ z nejr˘znÏjöÌch mÌst v »eskÈ republice, aby v pr˘bÏhu roku
2010 postupnÏ do StarÈ LÌönÏ p¯ijeli a hledali jejÌ profil v mÌstnÌ krajinÏ a obyvatelÌch.
Kaûd˝ v˝tvarnÌk musel ale b˝t z jinÈ obce, protoûe mÌsto, kde lidÈ ûijÌ, ovlivÚuje jejich
vnÌm·nÌ svÏta. Tento fakt napomohl odliönÈmu nazÌr·nÌ lidÌ autor˘ kreseb na LÌöeÚ.
V˝tvarnÌci vûdy nejprve kreslili mÌstnÌ krajinu a v horizontu se snaûili najÌt profil lidskÈ
tv·¯e. PotÈ se snaûili tuto tv·¯ najÌt i mezi obyvateli StarÈ LÌönÏ, kterÈ p¯Ìmo v ulicÌch
portrÈtovali. Touto cestou se v˝tvarnÌci inspirovali a vzniklo tak 511 fin·lnÌch perokreseb, kterÈ najdete v jiû zmÌnÏnÈ knize. KromÏ nich v knize najdete stovky p¯Ìpravn˝ch
skic, dÌky kter˝m m˘ûete vidÏt jak se malÌ¯i na Starou LÌöeÚ dÌvali.
$

se bylo vyjasnÏno a politickÈ subjekty s nÌm byly srozumÏny. Byli jsme proto p¯ekvapeni, kdyû
v poslednÌch hodin·ch 10-ti dennÌ lh˘ty byly ke
KrajskÈmu soudu v BrnÏ pod·ny t¯i ûaloby na
neplatnost voleb a hlasov·nÌ, a tÌm znovu v˝znamnÏ odsunut termÌn pro kon·nÌ ustavujÌcÌho
zased·nÌ zastupitelstva a zah·jenÌ jeho ¯·dnÈho
fungov·nÌ, zejmÈna s ohledem na pot¯ebu systematickÈ p¯Ìpravy rozpoËtu na rok 2011.
Bylo nutno tedy znovu vyhledat veökerou
volebnÌ dokumentaci okrsku Ë. 326, spolu s pÌsemn˝m vyj·d¯enÌm a jmenn˝m seznamem
vöech zvolen˝ch zastupitel˘ ji p¯edloûit soudu
a Ëekat dalöÌch 19 dnÌ na jeho usnesenÌ. Soud vÏc
posoudil a n·slednÏ n·vrhy na vyslovenÌ neplatnosti voleb a hlasov·nÌ, jak bylo p¯edpokl·d·no,
zamÌtl.
Ve volebnÌch komisÌch nepracujÌ ˙¯ednÌci, ale nominovanÌ z·stupci politick˝ch subjekt˘.
Nikdo jistÏ nepochybil ˙myslnÏ. V tak sloûitÈm volebnÌm systÈmu nenÌ chyba lidskÈho faktoru ojedinÏl·. P¯Ìstup pracovnice povÏ¯enÈ volbami i vöech ostatnÌch zamÏstnanc˘ ˙¯adu v˘Ëi
politick˝m subjekt˘m ale byl a je, nejenom
v souvislosti s ¯eöen˝m pochybenÌm okrskovÈ
volebnÌ komise, vst¯Ìcn˝ a transparentnÌ. RozhodnÏ se tedy vymezujeme v˘Ëi negativnÌm ˙tok˘m a dovolujeme si poû·dat politickÈ subjekty
o respektov·nÌ politickÈ neutrality pr·ce celÈho
˙¯adu.
Ing. Irena Sehnalov·, tajemnice

Líšeň sbírá
autolékárničky
M» Brno-LÌöeÚ podporuje akci humanit·rnÌ organizace ADRA a rozhodla se
zapojit do projektu sbÏru autolÈk·rniËek.
Na podporu zdravotnickÈho za¯ÌzenÌ
v keÚskÈm Itibo sbÌr·me autolÈk·rniËky,
kterÈ podle novÈ vyhl·öky bude pot¯eba
od 1. ledna 2011 v naöich vozech vymÏnit.
Jsme p¯esvÏdËeni, ûe touto iniciativou zabr·nÌme zbyteËnÈmu pl˝tv·nÌ a z·roveÚ
uöet¯Ìme penÌze pro n·ö projekt. P¯idejte
se k n·m a Ë·st z nepouûiteln˝ch lÈk·rniËek darujte nemocnici v Keni.
M» Brno-LÌöeÚ se rozhodla z¯Ìdit
kontaktnÌ mÌsto pro sbÏr autolÈk·rniËek,
kterÈ budou n·slednÏ p¯ed·ny organizaci
ADRA. AutolÈk·rniËky m˘ûete p¯inÈst
v ˙¯ednÌ dny na radnici. SbÏr zajiöùuje
pÌ Hor·Ëkov· (kancel·¯ podatelny) v p¯ÌzemÌ budovy do konce ˙nora 2011.
Ne cel˝ obsah ale lze do Keni odvÈzt,
vybÌr·me pouze chirurgickÈ rukavice
a neotev¯en˝ obvazov˝ materi·l (obinadla, f·Ëe, g·zovÈ Ëtverce, n·plasti a trojcÌpÈ
ö·tky). Zb˝vajÌcÌ obsah bohuûel nedok·ûeme uplatnit (lÈky, dezinfekce, n˘ûky,
obaly, rouöky, zaökrcovadla), proto je prosÌm zlikvidujte vhodn˝m zp˘sobem.
DÏkujeme!
Jozef Sedl·Ëek
II. mÌstostarosta M»
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Informace občanům
Předvánoční návštěva
v domovech důchodců
Stalo se jiû tradicÌ, ûe kaûd˝m rokem p¯ed
v·noËnÌmi sv·tky vedenÌ lÌöeÚskÈ radnice navötÏvuje lÌöeÚskÈ obËany v domovech d˘chodc˘
na ulici NopovÏ v éidenicÌch a ulici VÏstonickÈ
na Vinohradech, aby jim pop¯·lo pÏknÈ proûitÌ
v·noËnÌch sv·tk˘ a hodnÏ zdravÌ a spokojenosti
do novÈho roku.
Bylo tomu tak i v roce 2010, kdy 14. 12.
p¯edstavitelÈ M» Brno-LÌöeÚ, ve sloûenÌ
Mgr. B¯etislav ätefan ñ starosta M», Jozef Sedl·Ëek ñ II. mÌstostarosta M», Ing. Ivona Dvo¯·kov· ñ vedoucÌ soci·lnÌho odboru ⁄M» BrnoLÌöeÚ a Jan Kozel ñ Ëlen soci·lnÌ komise, navötÌvili domov d˘chodc˘ na NopovÏ v éidenicÌch.
P¯ÌtomnÈ kr·tce pozdravili nejprve pan starosta
a pak II. mÌstostarosta a pop¯·li vöem pÏknÈ proûitÌ v·noËnÌch sv·tk˘ a mnoho zdravÌ a spokojenosti v roce 2011. PotÈ vystoupili û·ci ze Zä
HornÌkova, kte¯Ì si pod vedenÌm panÌ uËitelky
Miroslavy MikulcovÈ p¯ipravili p·smo s v·noËnÌ
tematikou. Na z·vÏr byly lÌöeÚsk˝m obËan˘m
p¯ed·ny d·rkovÈ balÌËky a starosta s mÌstostarostou p¯edali ûen·m kytiËku.
V souËasnÈ dobÏ m·me v tomto za¯ÌzenÌ
7 lÌöeÚsk˝ch obËan˘, ale programu se z˙Ëastnili
i ostatnÌ obyvatelÈ domova a jeho zamÏstnanci.
NepohyblivÈ lÌöeÚskÈ obËany, kte¯Ì se nemohli z˙Ëastnit programu, za doprovodu soci·lnÌ pracovnice domova panÌ HamplovÈ, navötÌvili
p¯edstavitelÈ M» LÌöeÚ na pokojÌch, kde jim pop¯·li, p¯edali d·rkov˝ balÌËek a ûen·m kytiËku.
N·vötÏva domova d˘chodc˘ na ulici VÏstonickÈ na Vinohradech se uskuteËnila 21. 12.
2010 v dopolednÌch hodin·ch. Setk·nÌ se konalo
v kinos·le tohoto za¯ÌzenÌ, kde starosta M»
Mgr. B¯etislav ätefan a I. mÌstostarosta Mgr. Ji¯Ì
Janiötin pop¯·li p¯Ìtomn˝m pÏknÈ proûitÌ v·noËnÌch sv·tk˘, hodnÏ zdravÌ a spokojenosti v roce
2011.
Na n·vötÏvÏ vystoupili û·ci ze Zä HornÌkova se sv˝m v·noËnÌm p·smem. Z·vÏrem pak
p¯edali ˙ËinkujÌcÌ û·ci vöem p¯Ìtomn˝m lÌöeÚsk˝m obËan˘m d·rkovÈ balÌËky a pan starosta
a mÌstostarosta pak p¯Ìtomn˝m ûen·m kytiËku
a osobnÌ blahop¯·nÌ. Vöem p¯Ìtomn˝m osobnÏ
blahop¯·li vedoucÌ soci·lnÌho odboru Ing. Ivona
Dvo¯·kov· a Ëlen soci·lnÌ komise Jan Kozel.
V souËasnÈ dobÏ bydlÌ v tomto domovÏ
d˘chodc˘ 39 lÌöeÚsk˝ch obËan˘.
Tato setk·nÌ byla velice srdeËn· a byla kvitov·na jak obyvateli, tak i pracovnÌky obou domov˘.
Jan Kozel, za soci·lnÌ komisi

Spolky a sdružení
Rodinné centrum Pastelka má nové logo!

N

ovÈ logo rodinnÈho centra Pastelka p¯edstavuje öest pastelek, kterÈ p¯ipomÌnajÌ velkou
rodinu. I barvy v logu majÌ sv˘j v˝znam. Oranûov· symbolizuje ml·dÌ, radost a kreativitu,
Ëerven· p¯edstavuje aktivitu, energii a odvahu,
zelen· pak p¯Ìrodu, citlivost a ochotu pom·hat
druh˝m. Logo rodinnÈho centra tak p¯esnÏ vyjad¯uje posl·nÌ centra, kterÈ:
Sdruûuje, vzdÏl·v· a pom·h· rodin·m
s dÏtmi, h·jÌ jejich z·jmy, rozvÌjÌ osobnost dÏtÌ, podporuje zdrav˝ ûivotnÌ styl a mezigeneraËnÌ souûitÌ.
Tohoto dosahuje
● Sdruûov·nÌm rodin s dÏtmi a nast·vajÌcÌch rodiË˘ v prostor·ch na n·m. Karla IV. 4 nebo
v ulicÌch LÌönÏ.
● Po¯·d·nÌm odborn˝ch p¯edn·öek nejen o v˝chovÏ dÏtÌ.
● RealizacÌ kr·tkodobÈho hlÌd·nÌ dÏtÌ.
● Prosazov·nÌm z·jm˘ rodin s dÏtmi v obci.
● RozvÌjenÌm osobnosti dÏtÌ od novorozenc˘
po dospÌvajÌcÌ.
● Podporou zdravÈho ûivotnÌho stylu.
● Propojov·nÌm mladÈ a staröÌ generace v LÌöni.
● PROSTÃ S N¡MI BUDETE RODINA!
NabÌzÌme voln· mÌsta v programech:
CviËenÌ pro dÏti od 1,5 roku do 3 let v doprovodu rodiË˘ v malÈm s·le na DÏlÚ·ku (st 9.00ñ
10.00).

V˝tvarka pro dÏti (po 10.00ñ11.30).
AngliËtina pokroËil· pro dospÏlÈ s hlÌd·nÌm
dÏtÌ (st 9.00ñ10.30).
CviËenÌ po porodu (po 13.30ñ14.30).
Zveme v·s na divadelnÌ p¯edstavenÌ Divadla LÌöeÚ AndÏlÈ z lesa 18. 2. 2010 v 17.00, p¯edstavenÌ trv· 30 minut a je vhodnÈ i pro ˙plnÏ nejmenöÌ. V cenÏ vstupnÈho 40,ñ KË za dÌtÏ je i k·va, Ëaj
pro dospÏlÈ!
DiskusnÌ veËer na tÈma SourozeneckÈ vztahy
s MariÌ PospÌöilovou 7. 2. v 19.30.
Najdete n·s na www.pastelka.net a na n·m. Karla IV. 4 ve StarÈ LÌöni.

Rytmus, o. s. v projektu
„Vzděláním pro změnu“ působí na Moravě
ObËanskÈ sdruûenÌ Rytmus bylo zaloûeno
v r. 1994 a jeho posl·nÌm je umoûÚovat lidem se
znev˝hodnÏnÌm, zejmÈna ment·lnÌm Ëi kombinovan˝m, aktivnÌ zapojenÌ a seberealizaci p¯i
vzdÏl·v·nÌ a pracovnÌm uplatnÏnÌ v bÏûnÈm
prost¯edÌ.
V b¯eznu 2010 byl zah·jen projekt ÑVzdÏl·nÌm pro zmÏnuì, jehoû cÌlem je p¯ispÏt k prosazov·nÌ inkluzÌvnÌho vzdÏl·v·nÌ u n·s. Z·mÏrem
je p¯ispÏt ke zlepöenÌ situace dÏtÌ se zdravotnÌm
postiûenÌm, individu·lnÏ zaËlenÏn˝ch v bÏûn˝ch
z·kladnÌch ökol·ch, prost¯ednictvÌm zv˝öenÌ
profesion·lnÌ p¯ipravenosti pedagogick˝ch pracovnÌk˘. V neposlednÌ ¯adÏ si projekt klade
za cÌl zp¯Ìstupnit ve¯ejnosti informace o inkluzÌvnÌm vzdÏl·v·nÌ u n·s i v zahraniËÌ. Proto byl
mj. z¯Ìzen port·l www.inkluze.cz, kde najdou
z·jemci aktu·lnÌ informace i prostor k diskusi.
äkolnÌ inkluzi v BrnÏ a okolÌ pom·h· novÏ
i metodick· podpora, poskytovan· pr·vÏ obËansk˝m sdruûenÌm Rytmus. Sluûba je poskytov·na
bezplatnÏ.
NabÌzÌ pomoc rodiË˘m dÏtÌ se znev˝hodnÏnÌm nap¯. s v˝bÏrem ökoly, poradenskou Ëinnost
asistent˘m a uËitel˘m p¯i p¯ÌpravÏ pom˘cek, se

zjednoduöov·nÌm a ˙pravou uËiva Ëi aktivitami
vedoucÌmi k zpest¯enÌ a zefektivnÏnÌ v˝uky, zapojenÌ spoluû·k˘, apod., po¯·d· vzdÏl·vacÌ kurzy pro pedagogickÈ pracovnÌky.
Jako p¯Ìklad spolupr·ce m˘ûe slouûit Z·kladnÌ ökola HornÌkova 1 v BrnÏ-LÌöni. Metodick· pracovnice Rytmus, o.s. zde pom·hala t¯i
mÏsÌce se zaËlenÏnÌm dÏtÌ s lehk˝m ment·lnÌm
postiûenÌm jak na prvnÌm, tak na druhÈm stupni.
äkola je sp·dovou ökolou pro û·ky se speci·lnÌmi vzdÏl·vacÌmi pot¯ebami. Ve ökole jsou speci·lnÌ t¯Ìdy, kam jsou û·ci za¯azov·ni na z·kladÏ
doporuËenÌ pedagogicko-psychologickÈ poradny a speci·lnÌch center. é·ci se speci·lnÌmi
vzdÏl·vacÌmi pot¯ebami jsou integrov·ni i v bÏûn˝ch t¯Ìd·ch. V˝uku zajiöùujÌ kvalifikovanÌ speci·lnÌ pedagogovÈ. äkolnÌ psycholog, v˝chovnÌ
poradci a speci·lnÌ pedagogovÈ poskytujÌ z·kladnÌ poradenskÈ sluûby û·k˘m, jejich z·konn˝m z·stupc˘m a pedagogick˝m pracovnÌk˘m.
Kontakt:
Vladislava Krökov·, metodick· pracovnice,
Rytmus, o.s., tel.: 605 317 45
e-mail: vladislava.krskova(zavin·Ë)rytmus.org
www.rytmus.org ï www.inkluze.cz

Ples na Horníkově nejen pro zamilované
Jiû dvan·ct˝ Ñvalent˝nsk˝ì plesov˝ veËer po¯·d· hudebnÌ ökola
Yamaha ve spolupr·ci se SdruûenÌm rodiË˘ a vedenÌm Zä a Mä HornÌkova. PlesovÈ veselÌ vypukne 12. ˙nora v 19 hodin v s·le ökoly
na HornÌkovÏ a pestr˝ plesov˝ program vËetnÏ neopomenutelnÈ
tomboly potrv· do pozdnÌch noËnÌch hodin, konkrÈtnÏ do 2.30 hod.
A co v·s Ëek· v plesovÈm programu? KromÏ vystoupenÌ nejlepöÌch û·k˘ oboru pop zpÏv z hudebnÌ ökoly Yamaha spat¯Ìte uk·zky
b¯iönÌch tanc˘, vystoupenÌ virtuosa na xylofon a dalöÌ mal· p¯ekvapenÌ. K tanci a poslechu bude hr·t skupina VELVET.
Organiz·to¯i plesu nabÌzejÌ podnikatel˘m a firm·m rovnÏû
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umÌstÏnÌ jejich reklam na pÛdiu a vdÏËni budou i za dary do tomboly.
V˝tÏûek plesu bude jako kaûdoroËnÏ vÏnov·n na podporu volnoËasov˝ch aktivit dÏtÌ a ml·deûe. A kdeûe jsou k m·nÌ vstupenky
na ples? StaËÌ zavolat na tel. 544 211 738 (dennÏ od 8 do 14 hod.)
nebo na ËÌslo 721 731 646 (po 19. hod.) Ëi zaslat mail na adresu
yam-s.ros@centrum.cz. Cena vstupenky s mÌstenkou a veËe¯Ì ËinÌ
celkem 300 korun. Jste-li tedy p¯Ìznivci plesovÈ z·bavy, nev·hejte,
abyste si mohli vybrat to nejpÏknÏjöÌ mÌsto u stolu v s·le.
SrdeËnÏ zve hudebnÌ ökola Yamaha.
(rez)

%

Školství

Salesiánské středisko mládeže Brno-Líšeň
Stalo se
T¯Ìkr·lov˝ karneval v Salesku
Za mlhou hustou tak, ûe by se dala kr·jet,
je ÑSaleskovÈ kr·lovstvÌì. NenÌ to kr·lovstvÌ
ledajakÈ ñ obËas se tu dÏjÌ prapodivnÈ vÏci...
Pr·vÏ tak, jako v nÏjakÈ poh·dce, vypadalo
Salesko jednoho mlhavÈho lednovÈho sobotnÌho
r·na. Ze vöech stran sem p¯ich·zeli rytÌ¯i, prin-

n·m zn·m˝ systÈm. Jeho funkce, schopnosti
a moûnosti jsou dosud zn·mÈ jen Ë·steËnÏ a nelze p¯edpokl·dat, ûe se n·m jej poda¯Ì poznat beze zbytku. Avöak i tento fascinujÌcÌ systÈm m˘ûe
onemocnÏt a nÏkterÈ jeho choroby jsou ¯eöitelnÈ
chirurgicky. Tomu se vÏnuje neurochirurgie.
V p¯edn·öce budou posluchaËi sezn·meni
s moûnostmi souËasnÈ medicÌny v chirurgickÈm
lÈËenÌ onemocnÏnÌ nervovÈho systÈmu. Jak·
bude budoucnost a kam aû m˘ûeme jÌt?
Plk. prof. MUDr. VladimÌr Beneö, DrSc. ñ lÈka¯,
specializacÌ neurochirurg, p¯ednosta NeurochirurgickÈ kliniky ⁄st¯ednÌ vojenskÈ nemocnice
Praha a 1. LF UK. Je takÈ p¯edsedou »eskÈ neurochirurgickÈ spoleËnosti a viceprezidentem
EvropskÈ asociace neurochirurgick˝ch spoleËnostÌ. V roce 2002 byl jmenov·n profesorem
v oboru neurochirurgie. Mezi jeho konÌËky pat¯Ì
sport, cestov·nÌ a entomologie.
Zveme öirokou ve¯ejnost!
Kdy: ˙ter˝ 15.2. 19.00
Kde: klub VeSPOD

Ovocn˝ jarmark v Salesku
cezny, vÌly, öaöci, myöiËky, koËiËky, indi·ni, ËertÌci, zkr·tka nejr˘znÏjöÌ pozemskÈ i nadpozemskÈ bytosti, aby se vöichni potkali na T¯Ìkr·lovÈm karnevalu, kter˝ se tu konal. ZavÌtali mezi
nÏ takÈ t¯i kr·lovÈ, kte¯Ì tudy mÏli cestu do Bet-

Kdy: nedÏle 6. 2.
Kde: klub VeSPOD
Vice na www.salesko.cz

KLUB RODI»Ÿ A DÃTÕ
PONDÃLÕ: 28. 2. 19.00 Sourozenci bez soupe¯enÌ, Ing. Mgr. Eliöka Vondr·Ëkov·

Miniökolka Maceöka pom·h· rodiË˘m

lÈma. Kdyû vidÏli tolik dÏtÌ, p¯izvali je ke spoleËnÈmu putov·nÌ do BetlÈma. Na tak n·roËnou
cestu se vöak nem˘ûe vydat jen tak nÏkdo, proto
si kr·lovÈ nejprve vyzkouöeli jejich vytrvalost
a odvahu. PotÈ n·sledovalo pravÈ karnevalovÈ
veselÌ ñ hvÏzdiËky spoleËnÏ s dÏtmi tancovaly,
co jim sÌly staËily. Kr·tkÈho odpoËinku se vöichni doËkali aû tehdy, kdyû dostali od kr·l˘ dalöÌ
˙kol ñ namalovat nebo vyrobit pro JeûÌöka nÏjak˝ pÏkn˝ d·rek. Nakonec vöichni öùastnÏ do BetlÈma dorazili. Tam uû na nÏ Ëekala Maria, Josef
i JeûÌöek, kterÈmu dÏti p¯edaly sv˘j d·reËek, a za
stateËnost i kr·snÈ masky byli vöichni takÈ mal˝m d·rkem podarov·ni. Mgr. Kl·ra Simandelov·

Chyst·me v ˙noru
SaVIO ñ salesi·nskÈ vzdÏl·vacÌ
informaËnÌ okruhy
ñ cyklus besed, p¯edn·öek, vzdÏl·vacÌch program˘ pro öirokou ve¯ejnost

Neurochirurgie ñ
medicÌna nebo jiû science-fiction?
UmÏnÌ lÈka¯˘, kte¯Ì majÌ Ëasto jen jedin˝
pokus...
Prof. MUDr. VladimÌr Beneö ñ medi·lnÏ zn·m˝
lÈka¯, kter˝ p˘sobÌ jako neurochirurg v PrazeMotole.
»lovÏk je mozek a smrt ËlovÏka je definov·na
jako smrt jeho mozku. Mozek je nejsloûitÏjöÌ

&

Maceöka nabÌzÌ dopolednÌ pravidelnÈ
i p¯ÌleûitostnÈ hlÌd·nÌ dÏtÌ ve vÏku od 2 do 5
let s rozvÌjejÌcÌm pohybov˝m a v˝tvarn˝m
programem. Provoz ökoliËky je dopolednÌ,
od 8.30 do 12.30. O dÏti se starajÌ dvÏ tety
Maceöky, kterÈ majÌ pedagogickÈ vzdÏl·nÌ.
DÏti jsou umÌstÏny do menöÌho kolektivu
dÏtÌ, proto se jim tety Maceöky vÏnujÌ individu·lnÏ. Z·roveÚ citlivÏ p¯istupujÌ k pot¯eb·m dÏtÌ, protoûe Maceöka je Ëasto pro dÌtÏ
prvnÌm cizÌm prost¯edÌm bez doprovodu
maminky.
Maceöky majÌ pomoci rodiË˘m kv˘li
p¯eplnÏn˝m kapacit·m bÏûn˝ch ökolek
a podpo¯it je v n·vratu do pr·ce z mate¯skÈ
dovolenÈ. V BrnÏ tak funguje jiû 13 poboËek Maceöky.
Maceöka sÌdlÌ v LÌöni v prostor·ch Zä
Masarova, kde nynÌ Maceöka ob˝v· jednu ze
t¯Ìd. PodrobnÏjöÌ informace najdete na
str·nk·ch www.luzanky.cz/maceska, email:
konecna@luzanky.cz nebo na telefonnÌm
ËÌsle 602 750 595.
Kate¯ina KoneËn·, manaûer projektu Maceöka

Vánoční zpívání
s Holzováčkem...
DÏtsk˝ pÏveck˝ sbor Zä Holzova, veden˝
panÌ uËitelkou Kl·rou MaröÌkovou, je zn·m˝ nejen lÌöeÚskÈ ve¯ejnosti. ÿadu z V·s potÏöil zpÏv
naöich mal˝ch zpÏv·Ëk˘ p¯i oslav·ch r˘zn˝ch
slavnostnÌch chvil v naöÌ mÏstskÈ Ëtvrti. Bylo
tomu tak nap¯. p¯i oslavÏ 450 let od pov˝öenÌ
LÌönÏ na mÏsto, bÏhem oslav LÌöeÚsk˝ch V·noc,
pobavilo V·s t¯eba i jeho autorskÈ muzik·lovÈ
p¯edstavenÌ L·ska za nevÏru a mnoho jin˝ch vystoupenÌ. Letos nap¯Ìklad opÏt zpÌval na NovÈ
radnici na slavnostnÌm zahajovacÌm ceremoni·lu mezin·rodnÌch Her handicapovanÈ ml·deûe
Brno 2010! Hry slavnostnÌm projevem zah·jil
prim·tor mÏsta Brna Roman Onderka, jejich
˙ËastnÌky byli sportovci z Bulharska, Finska,
Irska, It·lie, Rakouska, Rumunska, RuskÈ federace, Slovenska, NÏmecka a samoz¯ejmÏ i »eskÈ
republiky. Holzov·Ëek zazpÌval svÈmu mezin·rodnÌmu publiku hned nÏkolik pÌsnÌ ñ jednalo
se nap¯Ìklad o oblÌbenÈ pÌsnÏ z Ëesk˝ch poh·dek, ale zaznÏla i pÌseÚ z Holzov·Ëkova autorskÈho muzik·lu: Sm·lo se naöe slunce. A posluchaËi, aË ne vöichni slov˘m pÌsnÌ rozumÏli,
vnÌmali jejich pohodovou a optimistickou melodii a usmÌvali se takÈ.
»as v·noËnÌ sebou p¯inesl melancholickou,
zasnÏnou atmosfÈru. ÿada z n·s se zatouûila
uvolnit, alespoÚ na chvilku se v p¯edv·noËnÌm
shonu zastavit a zaposlouchat se do kr·sn˝ch
v·noËnÌch pÌsnÌ a koled. A n·ö pÏveck˝ soubor
Holzov·Ëek ¯adÏ z v·s sv˝mi vystoupenÌmi tato
p¯·nÌ vyplnil.
PrvnÌ v·noËnÌ vystoupenÌ Holzov·Ëku p¯ipadlo jiû na 2. prosince 2010. Tentokr·te n·ö
pÏveck˝ sbor sv˝m zpÏvem slavnostnÏ zah·jil
Veletrh z·kladnÌch ökol v CV» Luû·nky. N·sledovalo vystoupenÌ v lÌöeÚskÈm DÏlnickÈm domÏ
u p¯Ìleûitosti oslav LÌöeÚsk˝ch V·noc. Konalo se
11. prosince a Holzov·Ëek si pro tuto p¯Ìleûitost
p¯ipravil p·smo pÌsnÌ s n·zvem V·noËnÌ poh·dkov· siesta. Sv˝m zpÏvem vöak publikum nepotÏöil pouze on, ale uËinil tak i jeho ÑmladöÌ bratrì
ñ p¯Ìpravn˝ sboreËek z Pohankovy. Velk˝ ˙spÏch
bÏhem vystoupenÌ mÏla zvl·ötÏ pÌseÚ VodnÌk
a Ëert, kterou odezpÌvali zpÏv·Ëci v kouzeln˝ch
kost˝mech, na jejichû v˝robÏ se podÌleli i rodinnÌ p¯ÌsluönÌci mal˝ch vystupujÌcÌch. 16. prosince
2010 p¯iölo na ¯adu dalöÌ vystoupenÌ, tentokr·te
byl Holzov·Ëek p¯izv·n jako jeden z host˘ v·noËnÌho koncertu slavnÈho brnÏnskÈho souboru
Kampanela. Cyklus p¯edv·noËnÌch vystoupenÌ
ukonËilo spoleËnÈ vystoupenÌ sboru Holzov·Ëek
a p¯ÌpravnÈho sboru z Pohankovy v (k tÈto p¯Ìleûitosti slavnostnÏ upravenÈ a vyzdobenÈ) jÌdelnÏ
Zä Holzova. Koncert byl rozdÏlen do t¯Ì p·sem:
prvnÌ bylo Ñpoh·dkovÈì a zaznÏly v nÏm nejoblÌbenÏjöÌ pÌsnÏ Ëesk˝ch poh·dek. Tuto Ë·st
programu zakonËilo vystoupenÌ naöich mlad˝ch
flÈtnistek. DruhÈ p·smo bylo pro vöechny p¯ÌtomnÈ tak trochu p¯ekvapenÌm ñ nejstaröÌ Ëlenky
sboru si jej totiû nacviËily samy a p¯ipravily si
pro svÈ posluchaËe Ëty¯i modernÌ pÌsnÏ. A poslednÌ, t¯etÌ p·smo bylo jiû plnÏ v·noËnÌ a zaznÏly v nÏm v·noËnÌ pÌsnÏ i koledy. VystoupenÌ
mÏlo p¯Ìjemnou, pohodovou atmosfÈru, kterou
se nechalo potÏöit nejen vedenÌ ökoly, kterÈmu
za pomoc p¯i p¯ÌpravÏ tohoto v·noËnÌho koncertu Holzov·Ëku moc dÏkujeme, ale i p¯Ìtomn·
lÌöeÚsk· ve¯ejnost.
Do novÈho roku 2011 p¯ejeme Holzov·Ëku
i sboreËku z Pohankovy ËistÈ hl·sky, mnoho
spoleËn˝ch vystoupenÌ a s nimi spojen˝ch pocit˘ radosti i ˙spÏchu...
Kl·ra MaröÌkov·, Mgr. Martina TrËkov·
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Školství
Co zvažovat při rozhodování o další vzdělávací dráze žáků základní školy?

V

tuto dobu ¯ada û·k˘ 9. t¯Ìd a ¯ada jejich
rodiË˘ p¯em˝ölÌ o volbÏ st¯ednÌ ökoly. Protoûe vÌme, ûe to neb˝v· jednoduchÈ rozhodov·nÌ, povaûujeme za nejd˘leûitÏjöÌ mÌt p¯edevöÌm
dostatek informacÌ o nabÌdce st¯ednÌch ökol.
Pro dobrou orientaci m˘ûeme doporuËit
nap¯. webovÈ str·nky www. infoabsolvent.cz.
D·le doporuËujeme navötÌvit vybranÈ ökoly
na dni otev¯en˝ch dve¯Ì a najÌt si co nejvÌc informacÌ na webov˝ch str·nk·ch ökol. P¯i rozhodov·nÌ mohou hodnÏ pomoci informace o profilu
absolventa danÈho oboru, o moûnosti uplatnÏnÌ
Ëi ˙spÏönosti v dalöÌm studiu. KromÏ toho, co
dan˝ obor nabÌzÌ, se lze zajÌmat nap¯. o to, zda
ökola umoûÚuje v˝jezd do zahraniËÌ, na jakÈ
˙rovni je v˝uka cizÌch jazyk˘ a zda je p¯i tÈto v˝uce nap¯. vyuûÌv·na i poËÌtaËov· technika, zda
ökola nap¯. spolupracuje i s nÏjak˝mi firmami
z praxe apod.?

Zde uv·dÌme p¯Ìklady dalöÌch ot·zek, kterÈ si
lze kl·st:
ï Pro jakÈ povol·nÌ m·m p¯edpoklady a schopnosti?
ï Na jakÈ ökole si zÌsk·m vzdÏl·nÌ pro povol·nÌ,
kterÈ mÏ l·k·?
ï Jde o obor s maturitou nebo v˝uËnÌ obor?
ï ZvolÌme st·tnÌ Ëi soukromou ökolu?
ï Jak˝ je profil absolventa danÈho oboru?
ï UspÏji s m˝mi zn·mkami v p¯ijÌmacÌm ¯ÌzenÌ?
ï JakÈ konkrÈtnÌ p¯edmÏty se uËÌ na danÈ ökole
a danÈm oboru a jakÈ jsou n·roky ökoly?
ï OdpovÌdajÌ mÈ schopnosti tÏmto n·rok˘m?
ï JakÈ budu mÌt uplatnÏnÌ po ukonËenÌ ökoly?
ï Jakou m· ökola ˙spÏönost student˘ v p¯ijÌmanÌ
na Vä Ëi v hled·nÌ pracovnÌho mÌsta?
ï JakÈ jsou zkuöenosti m˝ch kamar·d˘ Ëi zn·m˝ch s touto ökolou?

ï Jak· je atmosfÈra ökoly Ëi jak na mÏ ökola p˘sobila p¯i dni otev¯en˝ch dve¯Ì?
ï ZohledÚuje tato ökola û·ky se specifick˝mi
vzdÏl·vacÌmi pot¯ebami, nap¯. s poruchami
uËenÌ?
Protoûe se kaûdoroËnÏ snaûÌme ulehËit nelehkÈ rozhodov·nÌ o v˝bÏru st¯ednÌ ökoly, nabÌzÌme individu·lnÌ poradenstvÌ s volbou povol·nÌ. Po¯·d·me takÈ ve ökole burzu st¯ednÌch ökol,
kde se z·stupci z˙ËastnÏn˝ch ökol vÏnujÌ intenzivnÏ pouze naöim rodiË˘m a û·k˘m. Tato akce
tento rok probÏhla v ˙ter˝ 23. listopadu. Z˙Ëastnili se jÌ z·stupci gymn·ziÌ, st¯ednÌch pr˘myslov˝ch ökol, st¯ednÌch zdravotnÌch ökol, obchodnÌ akademie, integrovan˝ch st¯ednÌch ökol
a st¯ednÌch odborn˝ch ökol z Brna i blÌzk˝ch Jedovnic a Sokolnic. é·ci mÏli velk˝ prostor zjistit
o st¯ednÌch ökol·ch hodnÏ uûiteËn˝ch informacÌ.
OpÏt si p¯ipomnÏli, ûe d˘leûitÈ pro rozhodnutÌ
a moûnost v˝bÏru st¯ednÌ ökoly jsou v˝sledky
prospÏchu na z·kladnÌ ökole. Tato skuteËnost
by je mÏla motivovat k zisku co nejlepöÌho prospÏchu.
JednÌm z d˘leûit˝ch faktor˘, kter˝ volbu
st¯ednÌ ökoly a i ˙spÏch p¯i studiu ovlivÚuje, je
pr·vÏ motivace û·ka Ëi studenta. ZaËÌn· to motivacÌ k zisku dobr˝ch zn·mek, kterÈ pak n·slednÏ
pom·hajÌ i v ˙spÏönÈm zvl·dnutÌ p¯ijÌmacÌho

¯ÌzenÌ. D·le b˝v· nÏkdy p¯i p¯ijÌmacÌm ¯ÌzenÌ
zohledÚov·na i motivace pro dan˝ obor ñ r˘znÈ
soutÏûe a olympi·dy, kterÈ û·ci absolvujÌ, jim
p¯in·öejÌ body navÌc. P¯i dalöÌm studiu hraje roli
motivace k pr˘bÏûn˝m dobr˝m v˝sledk˘m, jakoû i k samotnÈmu dokonËenÌ studia, zÌsk·nÌ co
nejvÌce kompetencÌ a zkuöenostÌ pro budoucÌ
povol·nÌ Ëi dalöÌ studium.
Nejen û·ci si mohou postavit cÌl, kter˝ se
bude t˝kat jejich budoucÌho studijnÌho Ëi pracovnÌho uplatnÏnÌ, nap¯. takto:
ï Co dnes dÏl·m a jakÈ m·m v˝sledky?
ï Co bych chtÏl/a dÏlat a jak˝ch v˝sledk˘ bych
chtÏl/a dos·hnout?
ï Co tedy chci udÏlat pro to, abych doöel/a k cÌli, kter˝ si volÌm?
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KOLNÍ PORADENSKÉ
PRACOVITÌ

Mgr. LudmilaFejová,
kolní kariérový poradce
lida.fejova@zsmasarova.cz
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AKTIVITA JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOÈTEM ÈESKÉ REPUBLIKY

Martina Hájková,
kolní psycholog
martina.hajkova@zsmasarova.cz

ZŠ a MŠ Horníkova 1 spolupracuje na projektu se školou v Himalájích
Od tohoto ökolnÌho roku je naöe ökola
Zä a Mä HornÌkova 1 jednou ze Ëty¯ z·kladnÌch
ökol v »eskÈ republice, kterÈ majÌ jedineËnou p¯Ìleûitost b˝t souË·stÌ pilotov·nÌ mezin·rodnÌho Ëesko-indickÈho projektu s n·zvem
La Ngonpo.
Jedn· se o projekt zamÏ¯en˝ na multikulturnÌ a glob·lnÌ rozvojovou v˝chovu pro û·ky z·kladnÌch ökol. Podstata projektu je pak v tom,
ûe se û·ci kaûd˝ mÏsÌc zab˝vajÌ urËit˝m vybran˝m tÈmatem a to vûdy jednu hodinu t˝dnÏ.
StejnÈ vyuËovacÌ hodiny se stejn˝mi aktivitami
soubÏûnÏ probÌhajÌ i v indickÈ ökole. Aktivity
a metodiku jednotliv˝ch hodin p¯ipravili zkuöenÌ lekto¯i ze SpoleËnosti pro Fair Trade a MultikulturnÌho centra Praha, kte¯Ì jsou z·roveÚ organiz·to¯i celÈho projektu. Partnerskou indickou
ökolou je Moravian Mission School Leh na severu Indie v buddhistickÈm Ladakhu v Himal·jÌch.
SvÈ pr·ce, z·vÏry a v˝stupy mohou ËeötÌ a indiËtÌ û·ci vz·jemnÏ sdÌlet formou fotografiÌ, kol·ûÌ,
esejÌ, v˝tvarn˝ch pracÌ apod. na speci·lnÏ vytvo¯enÈm webovÈm rozhranÌ tohoto projektu. Velkou v˝hodou pro naöe û·ky je komunikace
s partnerskou ökolou, kter· bude probÌhat v anglickÈm jazyce. é·ci tedy budou rozöi¯ovat nejen
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svÈ povÏdomÌ o rozvojovÈ zemi Ëi pozn·vat sami
sebe a svÈ okolÌ, ale budou takÈ aktivnÏ zdokonalovat svoji angliËtinu.
Tento rok se projektu ˙ËastnÌ û·ci 8. A a jiû
nynÌ, kdy probÏhly prozatÌm pouhÈ Ëty¯i hodiny
tohoto projektu, jsou p¯ekvapeni, kolik toho majÌ s dÏtmi na druhÈ stranÏ zemÏkoule spoleËnÈho.
Naöi û·ci na konci minulÈho ökolnÌho roku
proöli motivaËnÌ hodinou projektu, abychom
zjistili, zda o tuto formu mezin·rodnÌ spolupr·ce
budou mÌt z·jem. V Ëervnu 2010 totiû do »eskÈ
republiky p¯ijel mlad˝ uËitel z partnerskÈ indickÈ ökoly Siddhart. Hovo¯il o svÈ zemi, mÏstÏ,
û·cÌch, tradicÌch a zvycÌch, odpovÌdal na r˘znorodÈ ot·zky û·k˘, promÌtal fotky a nauËil n·s
i jednu typickou ladhackou hru.
V listopadu pak probÏhly Ëty¯i hodiny pod
tematick˝m n·zvem ÑKruhì, kdy se û·ci sezn·mili s partnerskou ökolou a zemÌ, odkud jejich
budoucÌ kamar·di poch·zÌ. MÏli tak moûnost
vÌce poznat sebe, k˝m jsou a co n·m o ËlovÏku
povÌ prvnÌ pohled a zda jsou mezi nimi a û·ky
v Himal·jÌch a jejich snech, tr·venÌm volnÈho
Ëasu, tÌm co majÌ r·di a jejich idoly nÏjakÈ rozdÌly.
Douf·me, ûe projekt plnÏ obohatÌ obÏ
z˙ËastnÏnÈ strany a naöe ökola z˘stane zapojena

i v n·sledujÌcÌch letech. Otev¯ou se tak tyto netradiËnÌ moûnosti hluböÌho pozn·nÌ vzd·lenÈ
rozvojovÈ zemÏ i û·k˘m z n·sledujÌcÌch roËnÌk˘.
Mgr. Marie Krausov·, uËitelka,
koordin·torka projektu,
Zä a Mä HornÌkova 1

'

Školství
Přijetí delegace českých,
lotyšských a polských
učitelů na ZÚ v Rize
Dne 27. ¯Ìjna 2010 velvyslanec T. Pötross
p¯ijal v reprezentaËnÌch prostor·ch ˙¯adu delegaci ¯editel˘ a uËitel˘ ökol z »R, LV a PL, kterÈ
se ˙ËastnÌ spoleËnÈho projektu v r·mci programu Comenius.
Podle naöich poznatk˘ se jedn· o druh˝ projekt v r·mci tohoto evropskÈho programu uskuteËnÏn˝ mezi Ëeskou a lotyöskou ökolou. V prvnÌm p¯ÌpadÏ se jednalo v letech 2006/7 o jazykov˝ projekt Ñ...protoûe pÌsnÏ spojujÌì mezi
Ëesk˝m Gymn·ziem Blansko a 1. gymn·ziem
lotyöskÈho Ventspilsu, v nÏmû se û·ci uËili t¯etÌ
jazyk, tj. Ëeötinu a lotyöötinu, prost¯ednictvÌm
spoleËnÈho vyuËovanÈho jazyka na obou ökol·ch ñ nÏmËiny. V˝sledkem pak byly koncerty
na obou ökol·ch za ˙Ëasti velvyslanc˘.
Tentokr·t se ökoly t¯Ì st·t˘: Ëesk· Z·kladnÌ
ökola Masarova, p¯ÌspÏvkov· organizace, v BrnÏ, lotyösk· Z·kladnÌ ökola Balvi a polsk·
Z·kladnÌ ökola J. Brzechwy v DobranowicÌch
˙ËastnÌ na spoleËnÈm dvouletÈm projektu pod
n·zvem ÑSpoleËnÏ v tradicÌch ñ spoleËnÏ v budoucnostiì. Smyslem tohoto projektu, do nÏhoû
jsou zapojeni û·ci 6.ñ9. t¯Ìd zmÌnÏn˝ch ökol,
je sezn·mit se s tradicemi, folklorem, kulturou
a umÏnÌm partnersk˝ch st·t˘ a pouk·zat na jejich historickÈ ko¯eny a hodnoty, o nÏû se n·rody
opÌrajÌ p¯i budov·nÌ modernÌ spoleËnosti, a jejichû udrûov·nÌ je takÈ jednou z podmÌnek
˙spÏönÈho budoucÌho rozvoje st·tu. Na p¯elomu
kvÏtna a Ëervna tohoto roku Ëeskou a polskou
ökolu navötÌvili û·ci z Lotyöska a reciproËnÏ pak
skupina û·k˘ a uËitel˘ ËeskÈ ökoly navötÌvila
na konci ¯Ìjna lotyöskÈ mÏsteËko Balvi. Vedle
mnoh˝ch kulturnÌch a pozn·vacÌch aktivit, kterÈ
byly pro hosty p¯ipraveny bÏhem jejich Ëty¯dennÌho pobytu ve mÏstÏ, byla do programu za¯azena i n·vötÏva Rigy. P¯i tÈto p¯Ìleûitosti velvyslanec p¯ijal v reprezentaËnÌch prostor·ch ˙¯adu delegaci Ëesk˝ch, lotyösk˝ch a polsk˝ch uËitel˘
vedenou ¯editeli ökol. BÏhem kr·tkÈho setk·nÌ
n·m byl nastÌnÏn ˙spÏön˝ a vöemi stranami kladnÏ hodnocen˝ pr˘bÏh projektu, kter˝ pro sv˘j
znaËn˝ p¯Ìnos pro û·ky i uËitele bude pokraËovat
i v budoucnu a bude rozöÌ¯en o dalöÌ partnerskÈ
ökoly evropsk˝ch st·t˘.

Dobr˝ pocit organiz·tor˘ z ˙spÏönÈho pr˘bÏhu projektu, a p¯edevöÌm pak pozitivnÌ odraz
na hluböÌm ch·p·nÌ mezikulturnÌch vztah˘
u dÏtÌ, je dalöÌm dobr˝m p¯Ìkladem vz·jemnÈho
pozn·v·nÌ mezi n·rody Evropy.



Pěvecký sbor Gymnázia INTEGRA z Brna
a chrámový sbor sv. Jakuba z Poličky
na Mezinárodním adventním zpívání ve Vídni
Kaûd˝m rokem se hlavnÌ mÏsto Rakouska st·v· p¯ehlÌdkou pÏveck˝ch sbor˘ z celÈho svÏta u p¯Ìleûitosti mezin·rodnÌho adventnÌho zpÌv·nÌ, kterÈ se kon· ve slavnostnÌm
s·le vÌdeÚskÈ radnice. TÈto v˝zvy se jiû v z·¯Ì
tohoto roku chopil chr·mov˝ sbor sv. Jakuba
z PoliËky, kter˝ nahr·l svÈ CD a Ëekal na vyj·d¯enÌ kulturnÌ komise vÌdeÚskÈho magistr·tu. V konkurenci mnoha sbor˘ z celÈho
svÏta, kterÈ se kaûdoroËnÏ uch·zÌ o moûnost
vystoupenÌ na tÈto velkolepÈ akci, byl Svatojakubsk˝ sbor vybr·n jiû koncem ¯Ìjna.

Od tÈto doby se sbor intenzivnÏ p¯ipravoval, aby bÏhem vystoupenÌ 11. 12. 2010 p¯ednesl obsahovÏ pestr˝ a dob¯e nacviËen˝ reperto·r. Stal se tak jednÌm z pÏti pÏveck˝ch sbor˘
z »ech, kterÈ mÏli letos moûnost reprezentovat Ëeskou v·noËnÌ hudbu za hranicemi »eskÈ

republiky a jednÌm z 84 sbor˘, kterÈ se letoönÌho zpÌv·nÌ ˙Ëastnily.
BÏhem svÈho vystoupenÌ p¯ednesl chr·mov˝ sbor, veden˝ panÌ KvÏtou äaf·¯ovou,
reperto·r sloûen˝ z Ëesk˝ch v·noËnÌch koled
i umÏl˝ch v·noËnÌch pÌsnÌ. P¯edvedenÈ pÌsnÏ
se n·roËnÈmu rakouskÈmu publiku, kterÈ do
poslednÌho mÌsta obsadilo vöechna mÌsta v s·le, velmi lÌbily a ocenily je bou¯liv˝m aplausem. »·st koncertu doplnili i instrumentalistÈ
a sbor Gymn·zia INTEGRA z Brna, veden˝
Stanislavem Popelkou. Velk˝ dÌk pat¯Ì nejen
jim, ale i vöem zpÏv·k˘m, kte¯Ì se zodpovÏdnÏ zhostili nastudov·nÌ reperto·ru. Sbor se jiû
teÔ tÏöÌ, ûe vyuûije pozvanÌ vedoucÌho kulturnÌ komise vÌdeÚskÈho magistr·tu a navötÌvÌ
Internationales Adventsingen 2011.
Mgr. et Bc. Stanislav Popelka

Exkurze do Vídně
BÏhem prvnÌho pololetÌ tohoto ökolnÌho
roku se uskuteËnily dva oblÌbenÈ z·jezdy do
VÌdnÏ. V z·¯Ì jsme vyrazili do nejstaröÌ evropskÈ ZOO, kter· se nach·zÌ v kr·snÈm parku
u z·mku Schˆnbrunn. Rozloha zahrady sice
nenÌ velk·, ale jsou zde k vidÏnÌ vöechna Ñpopul·rnÌì zvÌ¯ata. A tak jsme si, za velmi p¯ÌjemnÈho poËasÌ babÌho lÈta, prohlÈdli nap¯Ìklad ûirafy, lvy, hrochy, nosoroûce, orangutany, lachtany, tuËÚ·ky, medvÏdy, koaly nebo
ûelvy. Spolu s rakouskou televizÌ jsme byli
svÏdky prvnÌ vych·zky malÈho sl˘nÏte. NejvÏtöÌ ud·lostÌ bylo narozenÌ malÈ pandy. Ta
byla jeötÏ tak maliËk·, ûe jsme ji mohli vidÏt
pouze prost¯ednictvÌm kamer, ale uû se na ni
tÏöÌme p¯ÌötÌ rok.
V˝let do p¯edv·noËnÌ VÌdnÏ se naopak
konal v nejmrazivÏjöÌ prosincov˝ den a tak
jsme si zimnÌ proch·zku vyzdoben˝m mÏstem

skuteËnÏ uûili. NavötÌvili jsme dvÏ budovy navrûenÈ zn·m˝m architektem Hundertwasserem. ProhlÈdli jsme si rozlehl˝ Hofburg, kter˝
je mimo jinÈ sÌdlem rakouskÈho prezidenta.
A po kr·tkÈm rozchodu na n·mÏstÌ u chr·mu
sv. ätÏp·na jsme se vydali p¯ed vÌdeÚskou
radnici na v·noËnÌ trhy. P¯i nakupov·nÌ dobrot, dÏtskÈho punËe a d·reËk˘ jsme promrzli
tak, ûe uû jsme se tÏöili do vytopenÈho autobusu. Ale p¯ÌötÌ rok se k naöim rakousk˝m soused˘m urËitÏ podÌv·me znovu.
D. Dosoudilov·, L. Sekalov·, Zä Masarova

LÍEÒSKÉ NOVINY

Školství
Předvánoční návštěva partnerské školy v Leedsu
V dobÏ od 15. do 19. 12. 2010 se uskuteËnila n·vötÏva uËitel˘ a û·k˘ ze Zä Masarova
v partnerskÈ ökole Valley View Community Primary School v anglickÈm Leedsu, se kterou
jsme nav·zali spolupr·ci jiû v r. 2008. N·vötÏva
upevnila a rozöÌ¯ila vz·jemnou spolupr·ci. PoprvÈ mohly partnerskou ökolu navötÌvit takÈ dvÏ
û·kynÏ naöÌ ökoly. AktivnÏ se ˙Ëastnily v˝uky
a zased·nÌ ökolnÌho parlamentu. DÌvky byly
ubytov·ny v anglickÈ rodinÏ, poznaly re·ln˝ ûivot a v·noËnÌ tradice partnerskÈ zemÏ.
Douf·me, ûe se n·m poda¯Ì navötÌvit ökolu
s vÏtöÌm poËtem naöich û·k˘, abychom zlepöili
jejich motivaci ke studiu jazyk˘ a pr·ci pro
ökolnÌ parlament.
Pro doplnÏnÌ celÈ atmosfÈry partnerskÈ
n·vötÏvy si m˘ûete prohlÈdnout fotografii a p¯eËÌst dojmy z cest v n·sledujÌcÌm Ël·nku.

t·cky. JÌdlo mÏli moc dobrÈ, zvl·ötÏ v˝bornÈ
mÏli dezerty! V sobotu jsme jeli na v˝let do
Yorku. York je starobylÈ a kr·snÈ mÏsto plnÈ
n·dhern˝ch historick˝ch pam·tek. VeËer jsme
byli v divadle na parodii Popelky. Je to vtipnÈ
a ˙ûasnÈ p¯edstavenÌ, holky zde hrajÌ kluky a naopak. Velk˝m p¯ekvapenÌm pro n·s bylo, kdyû
n·s herci p¯ivÌtali ñ ÑVÌt·me V·s Krist˝no a Be·toì. HodnÏ jsme se nasm·li, nap¯. zlÈ sestry
z p¯edstavenÌ si vûdycky vyberou nÏjakÈho ËlovÏka z publika a celÈ p¯edstavenÌ si z nÏho dÏlajÌ
srandu. Jedna se zl˝ch sester dala ÑvybranÈmu
klukovi z publikaì balÛnek a na nÏm bylo na-

ps·no: ÑI love youì. NedÏle 19. 12. 2010 uû byla
ve znamenÌ balenÌ, louËenÌ a odjezdu na letiötÏ.
V Anglii v tÈ dobÏ napadl snÌh a vÏtöina letiöti
byla uzav¯en·, my jsme vöak mÏli ötÏstÌ, naöe
letiötÏ mezi nÏ nepat¯ilo. Do Prahy jsme p¯iletÏli
vËas a stihli jsme i n·ö vlak do Brna. Dom˘ jsme
dorazili plni z·ûitk˘.
Krist˝na VyhnalÌkov·, 6. A, Brno, 4. 1. 2011

Mgr. Ond¯ej H˝sek, z·stupce ¯editelky ökoly

Leeds
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Jiû dvÏ desetiletÌ p˘sobÌ v LÌöni Gymn·zium
INTEGRA BRNO, vöeobecnÈ osmiletÈ i Ëty¯letÈ
gymn·zium zamÏ¯enÈ na intenzivnÌ p¯Ìpravu
student˘ ke st·tnÌ maturitÏ i k dalöÌmu studiu

na vysok˝ch ökol·ch. äkola, kter· se aktivnÏ
zapojuje do dÏnÌ v mÏstskÈ Ë·sti Brno-LÌöeÚ,
kaûdoroËnÏ po¯·d· pro öirokou ve¯ejnost dny
otev¯en˝ch dve¯Ì. I letos je tak moûnÈ prohlÈdnout si modernÌ v˝ukovÈ pom˘cky, sezn·mit se
s alternativnÌmi metodami v˝uky, navötÌvit novou poËÌtaËovou uËebnu, vyzkouöet si interaktivnÌ tabuli, zkusit si drobnÈ pokusy, pr·ci
s mikroskopem apod. D·le se m˘ûete sezn·mit
s mnoha velk˝mi i menöÌmi projekty ökoly, prohlÈdnout si cel˝ are·l, pohovo¯it s pedagogy
i vedenÌm ökoly. Den otev¯en˝ch dve¯Ì Gymn·zia INTEGRA BRNO se kon· na RaöelinovÈ 9
v ˙ter˝ 8. 2. od 14 do 18 hodin.

Bc. David »ernoch

Ve st¯edu 15. 12. 2010 jsme se vöichni seöli
v BrnÏ na HlavnÌm n·draûÌ ñ j· (Krist˝na VyhnalÌkov·), Be·ta Klobasov·, panÌ uËitelka Sp·Ëilov·, pan uËitel »ernoch, n·ö pan ¯editel, ¯editel
ze z·kladnÌ ökoly Chalabalova (Brno-Kohoutovice), ¯editel gymn·zia (Brno-ÿeËkovice) a dalöÌ
2 pedagogovÈ z gymn·zia a Masarykovy univerzity. Vlakem jsme jeli 3 hodiny. V Praze na hlavnÌm n·draûÌ jsme vystoupili a protoûe jsme mÏli
vöichni hlad, öli jsme se najÌst do restaurace. PotÈ jsme se vyrazili metrem a autobusem na letiötÏ
Praha-RuzynÏ, odkud jsme mÏli letÏt do Leedsu.
Na letiöti n·s odbavili a my jsme Ëekali na letadlo. K naöÌ sm˘le vöak v Praze napadlo hodnÏ snÏhu a letadlo zde nemohlo p¯ist·t. P¯ist·lo v OstravÏ a my jsme Ëekali 7 hodin neû bude moct
p¯eletÏt z Prahy do Ostravy. Na informacÌch n·m
dobu odletu nebyli schopni sdÏlit, ¯ekli n·m, ûe
nevÌ. Mimo n·s tam Ëekalo mnoho dalöÌch lidÌ
na zpoûdÏnÈ leteckÈ spoje, byla mezi nimi i jedna maminka s miminkem, kterÈ doch·zely plÌnky. Pan ¯editel gymn·zia byl tak moc hodn˝,
a zatÌm co jsme Ëekali na letadlo, öel koupit
mamince do obchodu plÌnky pro miminko. Po
7 hodinovÈm Ëek·nÌ na letiöti jsme mÏli hlad,
bohuûel leteck· spoleËnost Jet 2.com, se kterou
jsme letÏli, se o n·s v˘bec nepostarala a nedala
n·m nic k jÌdlu ani k pitÌ a protoûe uû jsme vöichni mÏli velk˝ hlad a ûÌzeÚ, öli jsme se najÌst
do KFC. Letadlo! KoneËnÏ jsme nastoupili! LetÏli jsme 2 hodiny a v Leedsu p¯ist·li o p˘lnoci.
PanÌ ¯editelka (u kterÈ jsme s Be·tou spaly) byla
tak moc hodn·, a p¯estoûe bylo tolik hodin,
p¯ijela pro n·s na letiötÏ. PanÌ ¯editelka je moc
hodn· panÌ, dob¯e va¯Ì, m· kr·sn˝ d˘m, manûela
Clama, jeden·ctiletou dceru Elsi, patn·ctiletou
dceru Alex a kr·snÈho kocourka Charlieho.
S Be·tou jsme spaly v ElsinÏ kr·snÈm pokoji.
Ve Ëtvrtek a v p·tek jsme s Be·tou öly do ökoly.
DÏti zde nosÌ zelenÈ uniformy. Z˙Ëastnili jsme
se jejich p¯Ìprav na V·noce, dÏti zde o V·nocÌch
vyr·bÏjÌ Mince Pies, v·noËnÌ ozdoby a Ëtou si
poh·dky. Ve ökole dÏti nedost·vajÌ zn·mky, mÌsto nich majÌ body, body jsou kamÌnky, kterÈ se
d·vajÌ do pr˘hlednÈ n·doby. Slyöeli jsme i jejich
v·noËnÌ koledy. Ve ökolnÌ jÌdelnÏ nepouûÌvajÌ
dÏti talÌ¯e, jÌdlo jim d·vajÌ p¯Ìmo na vytvarovanÈ

Prohlídka zákulisí
líšeňského gymnázia

St¯ednÌ zdravotnick· ökola EvangelickÈ
akademie po¯·d· dne 25. 2. 2011
v dÏlnickÈm domÏ v BrnÏ-éidenicÌch,
ul. Jamborova od 19 hodin ples ökoly.
VstupnÈ 170,ñ KË. Tombola.
Vstupenky v prodeji od 1. 2. 2011
v kancel·¯i ökoly na äim·ËkovÏ ulici.
SrdeËnÏ V·s zveme.

St¯ednÌ zdravotnick· ökola EvangelickÈ
akademie, äim·Ëkova 1 po¯·d·
ve Ëtvrtek dne 3. 2. 2011 den otev¯en˝ch
dve¯Ì v dobÏ od 10 do 17 hodin.
V p¯ÌpadÏ z·jmu m˘ûete ökolu navötÌvit
i po tomto termÌnu (tel.: 542 212 979).

Projekt Záložka do knihy
na ZŠ Holzova
é·ci p·t˝ch, öest˝ch, sedm˝ch a dev·t˝ch
t¯Ìd Zä Holzova vyuûili nabÌdky St·tnÌ pedagogickÈ knihovny v Praze z˙Ëastnit se projektu,
jehoû n·plnÌ bylo v r·mci v˝tvarnÈ v˝chovy
navrhnout a vytvo¯it z·loûku do knihy. PotÈ, co
jsme se do projektu p¯ihl·sili, byla naöÌ ökole
p¯idÏlena partnersk· ökola, se kterou jsme si vyhotovenÈ z·loûky vymÏnili. NaöÌm partnerem se
stala Z·kladnÌ ökola v Lietavskej L˙Ëke ve SlovenskÈ republice. Od tamnÌ panÌ uËitelky potÈ
vyöel zajÌmav˝ n·vrh: vymÏnit si nejen pr·ce
û·k˘, ale i jejich adresy, aby si mohli vz·jemnÏ
dopisovat a lÈpe se pozn·vat. Naöim dÏtem se
tento n·pad velmi zalÌbil. TeÔ uû je jen na nich,
zda budou mÌt radost pouze z vymÏnÏn˝ch z·loûek nebo takÈ z novÈho p¯·telstvÌ... Radost vöak
budou mÌt urËitÏ... a to t¯eba i ve chvÌli, kdy si
budou moci do rozeËtenÈ knihy origin·lnÌ z·loûku zakl·dat.
Mgr. K. Koöù·lov·



elektrikáøské práce
instalatérské práce
stolaøské práce
drobné stavební práce

Práce pro domácnost
Táborská 142, 615 00 Brno
Tel.: 548 425 222
Mobil: 734 605 148

Molákova 25/10, Brno-Líšeň
tel.: 733 219 733, 737 288 971
www.salonkocka.cz

Prodej nápojů „U pavouka“
Velk˝ v˝bÏr alko a nealko n·poj˘.
Moravsk· vÌna sudov·,
znaËkov· a roËnÌkov·.
Sudov· vÌna bÌl· a Ëerven· od 27 KË.
Trnkova 15, Star· LÌöeÚ,
tel.: 728 245 932 v otevÌracÌ dobÏ
NeñP· 14ñ20 hod., So 9ñ12 a 14ñ20 hod.

otevřeno: Po–Čt 11.00–19.00 hod.
Pá 11.00–17.00 hod. (jinak dle domluvy)

• kadeřnictví, prodluž. vlasů ........ 776 666 132
• solárium
• kosmetika ....................................723 077 674
• modeláž nehtů ........................... 737 288 971
• klasické masáže, vaccu-press
• masáže lávovými kameny ........... 604 280 066
• pedikúra ..................................... 608 749 888
• možnost zakoupení dárkových kupónů
• nově prodlužování řas – ............ 775 655 539
• akční zaváděcí cena 1000 Kč

Kotlanovaȱ7ȱ
BrnoȱLíšeÜȱ
Naȱm»sícȱúnorȱjsmeȱproȱvásȱpìipravili:ȱ

16.ȱ–ȱ20.2.ȱzabíja²kovéȱhody.ȱ
Možnostȱzakoupeníȱdárkovéhoȱpoukazuȱnaȱ
Valentinskouȱslavnostníȱve²eìi.ȱ
Poledníȱmenuȱ4ȱdruhy.ȱRodinnéȱaȱfiremníȱakce.ȱ

ROZVOZȱPIZZYȱAȱJÍDELȱ
zȱnašehoȱjídelní²kuȱZDARMA!ȱ
www.restauracejasmin.czȱTel.:ȱ608ȱ11ȱ77ȱ38ȱ

Sportbar Tulipán
PILATES
POWER JOGA
CHI-TONING
POWER JOGA

• pondělí 18 h
• úterý
19 h
• středa 19 h
• čtvrtek 18 h

Gymnázium Integra, ul. Rašelinová
WWW.FITCLUBVALERIE.CZ



akce na mÝsíc únor:

KOZEL 11° 0,5 l

19,-KÏ

KOMETA – všechny zápasy na plazmÝ
SYNOTtip – nový sázkový terminál
www.facebook/sportbar tulipan
Teplá kuchynÝ – sportbar je souÏástí
Restaurace Jasmín.
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Holzova 21, Brno-Líšeň
Rozšířili jsme nabídku sudových vín na 12 druhů
a tímto Vás zveme na degustaci,
která se koná 19. 2. – 20. 2. 2011 (sobota a neděle)
Degustace i malé občerstvení je ZDARMA.

V průběhu Akce budou sudová vína
za akční cenu
Proto neseďte doma a přijďte zahnat zimní chmury
sklenkou dobrého moravského vína.
Těšíme se na Vás, Vaše Mladá Vinotéka Crustum

SKI servis – Vlkova 1c, Líšeň
Broušení hran a skluznic lyží, struktura kamenem, vosk,
montáž a seřízení vázání s potvrzením.
Otevřeno Po–Pá 13–18 hod.

Prodej skvělých kol GHOST!
Modely 2011 již v prodeji, doprodej modelů 2010.
tel. (v pracovní době): 777 276 947 • www.tandembike.cz

TESAŘSTVÍ – POKRÝVAČSTVÍ

www.andelskyraj.cz • Stará Líšeň

Individuální přístup – 19ti letá praxe
lázeňské procedury
finská sauna i s párou
zábaly • koupele • masáže
psychotronické poradenství
(energetické napravení životních chyb)
prodej kosmetiky AVON
Jsem tu pro vás • Pomohu napravit Váš život
Děkuji za důvěru!

Yvona Macků, Horákovská 16,
tel. 724 525 969
➡➡➡➡

PEDIKÚRA

➡➡➡➡

Mladá Vinotéka Crustum

Studio Orange, zámek Belcredi, Pohankova 8, Líšeň
lakování, P-shine, masáže lýtek, kosmetické úpravy, obočí, řasy
Objednávky: slečna Michaela (Po–Pá 8–17)
parkování u vchodu (za kostelem)

tel. 739 150 260
naše pedikúra – vaše pohodlí

Silvie Blatná, Holzova 23, Líšeň

střešní konstrukce, půdní vestavby, rekonstrukce střech
pergoly, altány, montáž střešních oken
tel.: 732 730 296, e-mail: jirka.dolecek@centrum.cz

Kade¯nictvÌ AMBRA ñ Bedna¯Ìkova 1b, LÌöeÚ
PRONAJMEM PROSTORY v zavedenÈm kade¯nictvÌ pro nehta¯ku + kosmetiËku nebo podobnou Ëinnost. Tel. 603 328 564.

LÍEÒSKÉ NOVINY

Kadeřnictví dámské, pánské, dětské
Po–Pá 8–19 hod., So pouze na objednávku. Tel.: 605 401 834
Modelace nehtů – manikúra P-shine
Pedikúra po domluvě v pohodlí vašeho domova. Tel.: 725 085 830

!

Z kultury

DIV
ADL
O LÍŠEŇ – ÚNOR 20
11
DIVADL
ADLO
201
Rezervace vstupenek: 728 818 034, irena@divadlolisen.cz.
Hraje se v kav·rnÏ Trojka, Dominik·nsk· 9.

5. 2. v 17.00 ñ AndÏlÈ z lesa
Poh·dkov˝ p¯ÌbÏh o holËiËce, bytostech z lesa a andÏlech.
ScÈnick· poezie, koncert s loutkami. Pro dÏti i dospÏlÈ.

20. 2. v 17.00 ñ éab·ci (Sny starÈho dÏdka)
Loutkov· groteska o samotÏ, snech a p¯·telstvÌ. Inscenace na motivy
knihy Arnolda Lobela Kvak a ébluÚk jsou kamar·di.
Pro dÏti i dospÏlÈ.

24. 2. v 18.00 ñ S·vitrÌ
Loutkov· stÌnohra na motivy staroindickÈ b·je. P¯ÌbÏh o velkÈ l·sce
a sÌle p¯em·hajÌcÌ zl˝ osud. Pro dÏti i dospÏlÈ.

"
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Z kultury
Společné vystoupení pěveckého sboru
Kampanela a pěveckých sborů
líšeňských základních škol
V prosinci minulÈho roku se na DÏlÚ·ku uskuteËnilo v·noËnÌ vystoupenÌ zn·mÈho pÏveckÈho sboru Kampanela, v nÏmû zpÌv· 500 Ëlen˘ ve vÏku od 8 do 22 let. Na tomto vystoupenÌ ˙Ëinkovalo smÌöenÈ v˝bÏrovÈ oddÏlenÌ sboru, kterÈ se s ˙spÏchem ˙ËastnÌ mnoha mezin·rodnÌch soutÏûÌ. Jeho reperto·r se vyznaËuje pestrostÌ a rozmanitostÌ û·nr˘
a zahrnuje renesanËnÌ vok·lnÌ polyfonii, duchovnÌ hudbu, sborovou
tvorbu 19. a 20. stoletÌ, spiritu·ly, popul·rnÌ a muzik·lovÈ skladby
a zejmÈna ˙pravy lidov˝ch pÌsnÌ a koled r˘zn˝ch n·rod˘ zpÌvanÈ v p˘vodnÌch jazycÌch. Ty takÈ pod vedenÌm sbormistrynÌ MarkÈty JedliËkovÈ, Ivy KulÌökovÈ a Kl·ry Dvo¯·kovÈ na koncertÏ zaznÏly, potÏöily
srdce mnoh˝ch posluchaË˘ a umocnily kr·snou adventnÌ atmosfÈru.
K tÈ v˝raznou mÏrou p¯ispÏly i pÏveckÈ sbory lÌöeÚsk˝ch ökol, kterÈ se
tohoto vystoupenÌ takÈ z˙Ëastnily. SvÈ pÏveckÈ umÏnÌ p¯edvedl pÏveck˝ sbor Zä Holzova ÑHolzov·Ëekì pod vedenÌm panÌ uËitelky Kl·ry
MaröÌkovÈ a pÏveck˝ sbor Zä NovolÌöeÚsk· ÑLÌöeÚötÌ sk¯iv·nciì pod
vedenÌm panÌ uËitelky Hany M¸llerovÈ. Na Kampanelu se opÏt m˘ûeme tÏöit 28. dubna 2011 na DÏlÚ·ku, kdy spoleËnÏ s Tom·öem KoËkem
vystoupÌ na k¯tu jeho novÈho CD.
Miloslav Koubek, produkËnÌ KC LÌöeÚ

Z dopisů čtenářů
O ËiötÏnÌ chodnÌk˘, ulic a hlavnÏ p¯echod˘.
Na ätÏp·na vyöla jsem si jen tak na proch·zku do jasnÈho, ale mrazivÈho poËasÌ shodit p·r dekagram˘ po sv·teËnÌm, tedy tuËnÈm obÏdÏ
a hlavnÏ sladkÈm cukrovÌ. ChtÏla jsem se projÌt po sÌdliöti, svou starou
LÌöeÚ dob¯e zn·m. Doöla jsem vöak pouze k prvnÌ k¯iûovatce. Vöude ledovice na silnici, na chodnÌcÌch auta a tak jsem udÏlala Ëelem vzad a vr·tila se
dom˘. Tedy ne p¯Ìmo, ale po obejitÌ nÏkolika blok˘ pÏknÏ pr˘chozÌ starÈ
LÌönÏ. Zde buÔ zametenÈ chodnÌky nebo s popraökem neklouzavÈho snÏhu.
Ono totiû se zde nesolÌ jako na sÌdliöti. Ve sv·tek tak zajiötÏna sch˘dnost
nebyla jako ve vöednÌ den.
Jsem staröÌ ËlovÏk, po operaci kolen a tak v nep¯ÌznivÈm poËasÌ v˘bec
ven nechodÌm. Ovöem nemusÌm-li pr·vÏ k lÈka¯i. Pak jdu s doprovodem ñ
s manûelem, kterÈmu ¯Ìk·m Ñûiv· h˘lkaì. Opravdov· h˘lka na n·ledÌ klouûe a je tak nebezpeËn·. VracÌm se opÏt k prosincov˝m dn˘m pln˝m snÏhu.
Kdyû bylo pÏknÈ poËasÌ a j· vyöla ven, zjistila jsem, ûe je uklizeno na chodnÌcÌch, sil- nice suchÈ. Co vöak je mimo pÈËi jinak dokonalÈ sluûby o
pr˘chodnost a pr˘jezdnost cest, jsou p¯echody. P¯ejÌt z jednoho ËistÈho
chodnÌku na druhou stranu ulice je problÈm. R·no a veËer, o vÌkendu pak
cel˝ den, kdyû jsou majitelÈ sv˝ch mil·Ëk˘ aut doma, stojÌ auta vöude na
p¯echodech, na sÌdliöti obtÌûnÏ definovateln˝ch ñ tvo¯Ì je oblouky. SnÌh shrnut˝ na okraji silnice, je to b¯eËka v teplotÏ nad 0 ∞C nebo zmrazky v
mrazech, tam z˘st·v· vûdy i kdyû uû nezavazejÌ auta p¯es den.
ChtÏla bych, aby se pracovnÌci zamysleli nad tÌmto problÈmem ñ jedinÈm. V BrnÏ je stav chodnÌk˘ o mnoho horöÌ, jak jsem se p¯esvÏdËila p¯ed
rokem, mimo st¯ed, kde se snÌh odv·ûÌ.
Marta äimeËkov·
DÌky tedy za naöe sch˘dnÈ cesty.
TJ Sokol LÌöeÚ a SportovnÌ komise M» Brno-LÌöeÚ po¯·dajÌ

Turnaj ve stolnÌm tenisu neregistrovan˝ch
Datum: sobota 19. 2. 2011
MÌsto: mal˝ s·l sokolovny Belcrediho 27, LÌöeÚ
Zah·jenÌ: 8.30 hod. ï Prezence: 8:00ñ8.30 hod.
StartujÌ: ˙Ëastnit se mohou neregistrovanÌ hr·Ëi,
turnaj je urËen pro vöechny vÏkovÈ kategorie.
SystÈm: podle poËtu p¯ihl·öen˝ch.
Ceny: hr·Ëi na prvnÌch t¯ech mÌstech obdrûÌ vÏcnÈ ceny.
ObËerstvenÌ: pro hr·Ëe zajiötÏno.
Hraje se podle pravidel stolnÌho tenisu, je nutn· sportovnÌ obuv,
kter· nem· Ëernou podr·ûku. Rakety je moûno zap˘jËit na mÌstÏ.
Partnerem akce je KulturnÌ centrum LÌöeÚ.
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Sport
SK Líšeň usiluje o statut Sportovního
centra a střediska mládeže
Od 1. 7. 2011 doch·zÌ k z·sadnÌm zmÏn·m v organizaci ml·deûnick˝ch fotbalov˝ch soutÏûÌ. Zjednoduöeno ¯eËeno, vöechny souËasnÈ
soutÏûe od krajsk˝ch soutÏûÌ v˝öe budou zruöeny a novÏ tyto vyööÌ
soutÏûe mohou hr·t jen muûstva, kter· se p¯ihl·sÌ a bude jim p¯idÏlen
statut SportovnÌho centra ml·deûe (SCM) v kategorii dorostu a SportovnÌho st¯ediska ml·deûe (SpSM) v kategorii û·k˘.
K zÌsk·nÌ tohoto statutu se p¯edbÏûnÏ p¯ihl·silo z celÈ »eskÈ republiky 67 SCM a 91 SpSM. Atestaci jednotliv˝ch p¯ihl·öen˝ch bude prov·dÏt atestaËnÌ komise jmenovan· »MFS. Pro zÌsk·nÌ statutu jsou d·ny
poûadavky jak v poËtu hr·Ë˘, trenÈr˘ a jejich kvalifikace, trÈninkovÈ
moûnosti (hracÌ plochy, poËty a velikost kabin...), ale takÈ zajiötÏnÌ zdravotnÌ a rehabilitaËnÌ pÈËe. Naopak zÌsk·nÌ statutu s sebou p¯in·öÌ moûnost zÌskat Ë·st finanËnÌch prost¯edk˘ pro v˝chovu ml·deûe ze st·tnÌch
prost¯edk˘.
ZmÏny, kterÈ s sebou p¯in·öÌ reorganizace ml·deûnick˝ch soutÏûÌ,
jeötÏ zintenzivnily jiû v minulosti zapoËatou dobrou pr·ci vöech funkcion·¯˘ a trenÈr˘ ml·deûnick˝ch kategoriÌ v SK LÌöeÚ, smÏ¯ujÌcÌ k zÌsk·nÌ
statutu SCM a SpSM.
JedinÈ, s ËÌm se fotbalov˝ klub pot˝k· jsou samoz¯ejmÏ finance,
kterÈ by r·d zÌskal pro dobudov·nÌ are·lu, dostavÏnÌ vnit¯nÌch prostor tribuny a vybavenÌ tÏchto prostor, dokonËenÌ rekonstrukce v prostor·ch
orlovny, vybudov·nÌ dalöÌho travnatÈho h¯iötÏ tak, aby splÚoval n·roËnÈ
podmÌnky »MFS pro v˝chovu ml·deûe.
P¯Ìznivc˘m a fanouök˘m brnÏnskÈ kopanÈ jistÏ neunikly zmÏny,
kter˝mi proch·zÌ brnÏnskÈ a moravskÈ fotbalovÈ kluby a kterÈ SK LÌöeÚ
v souËasnÈ dobÏ vynesly na druhou p¯ÌËku mezi fotbalov˝mi kluby
v mÏstÏ BrnÏ a takÈ na t¯etÌ mÌsto v JihomoravskÈm kraji. Pokud se poda¯Ì s pomocÌ JmK, mÏsta Brna, M» LÌöeÚ a sponzor˘ dobudovat are·l
SK LÌöeÚ tak, aby splÚoval n·roËn· kritÈria »MSF pro v˝chovu ml·deûe,
bude to kvalitativnÏ dalöÌ stupeÚ pro vyûitÌ lÌöeÚskÈ ml·deûe.
VÏ¯Ìme, ûe n·m odpovÏdnÈ org·ny pomohou se splnÏnÌm podmÌnek
pro zÌsk·nÌ statutu SCM a SpSM. Vûdyù odbornÈ studie uv·dÌ, ûe jedna
koruna investice do sportu (hlavnÏ ml·deûe) uspo¯Ì Ëty¯i koruny nutn˝ch n·klad˘ na n·slednou zdravotnÌ pÈËi. A nelze pominout takÈ n·klady na boj proti drog·m a jin˝m z·vislostem, kde sport jako prevence
öet¯Ì dalöÌ nemalÈ prost¯edky.
Dagmar Wallov·

Mistryně světa z Líšně
V BrnÏ-LÌöni ûije mistynÏ svÏta! Jmenuje se Kl·ra Ok¯inov·, je
velmi nadÏjnou z·vodnicÌ sportovnÌho klubu Aerobik Centrum Brno
(www.acbrno.cz) a jejÌ domÈnou je sportovnÌ aerobik, kterÈmu se vÏnuje
jiû p·t˝m rokem. Mezi nejvÏtöÌ ˙spÏchy Kl·rky se ¯adÌ zisk
titul˘ mistrynÏ svÏta ve sportovnÌm aerobiku v kategorii
Ñt˝myì 2010, vicemistrynÏ
svÏta v kategorii Ñûenyì 2010,
vÌtÏzka European Open Cadet
Cup 2009, 2. mÌsto na Open
World Cadet Cup 2009, mistrynÏ »R pro rok 2009 a 2010.
Kl·ra je nesporn˝ talent,
m· touhu vÌtÏzit a takÈ vnit¯nÌ
sÌlu na sobÏ tvrdÏ pracovat
a posunovat svÈ v˝kony d·le.
Je cÌlevÏdom·, neodradÌ ji nesn·ze a bolest, coû je mnohdy
d˘leûitÏjöÌ neû talent.
V roce 2011 ji Ëek· p¯estup do juniorskÈ kategorie,
kde jsou sestavy jiû mnohem
obtÌûnÏjöÌ a n·roËnÏjöÌ. Pop¯ejme jÌ do novÈho roku hodnÏ sportovnÌho ötÏstÌ.

Silvestrovský pochod 2010
V poslednÌ prosincov˝ den roku 2010 uspo¯·dali ËlenovÈ SportovnÌ
komise M» Brno-LÌöeÚ tradiËnÌ Silvestrovsk˝ pochod. KaûdoroËnÏ
absolvujÌ ˙ËastnÌci pochodu v˝ölap se startem v Mari·nskÈm ˙dolÌ, postupnÏ putujÌ p¯es stanoviötÏ u Muchovy boudy, nad h¯bitovem a v lesnÌm lomu do cÌle v restauraci Na radnici.
PoËasÌ bylo tentokr·t k pochodujÌcÌm milosrdnÈ. Proch·zku poh·dkovÏ ojÌnÏn˝m lÌöeÚsk˝m okolÌm si nenechalo ujÌt 520 turist˘ nejen
z LÌönÏ, ale i z jin˝ch Ë·stÌ jiûnÌ Moravy. Pochod m· dlouholetou tradici,
mnozÌ z ˙ËastnÌk˘ si
bez tÈto akce nedok·ûÌ konec roku v˘bec
p¯edstavit.
Stejnou
trasou jako v minul˝ch letech ölapali
a klouzali dospÏlÌ i dÏti, vÌce Ëi mÈnÏ poËetnÈ skupiny zn·m˝ch
nebo spolupracovnÌk˘, st·lÌ nebo novÌ, putujÌcÌ p¯es jednotliv·
stanoviötÏ do cÌle. VÏtöina z nich si tentokr·t zimnÌ p¯Ìrodu opravdu
uûÌvala. Na kontrolnÌch zast·vk·ch je vÌtali s razÌtky a obËerstvenÌm po¯adatelÈ.
Na stanoviöti v lesnÌm lomu na nÏ jako kaûd˝ rok v doprovodnÈm
programu Ëekala mal· soutÏû, zcela v reûii F. Kalandry. HlavnÌm motivem byly ot·zky ze zdravotnictvÌ, konkrÈtnÏ povinn· v˝bava lÈk·rniËek.
Po ˙spÏön˝ch odpovÏdÌch na ,,z·ludnÈì ot·zky byli soutÏûÌcÌ vesmÏs
odmÏnÏni nejen drobn˝mi d·rky, ale takÈ porcÌ dobrÈho horkÈho Ëaje.
Vöe se odehr·valo za velkÈho z·jmu vöech ˙ËastnÌk˘ akce. Mal· soutÏû
zpest¯ila silvestrovsk˝ v˝ölap a pro zbytek cesty k cÌli navodila p¯Ìjemnou atmosfÈru.
V cÌli, na konci pochodu, v restauraci Na radnici Ëekalo na ˙ËastnÌky
obËerstvenÌ, sladkosti, drobnÈ d·rky pro dÏti a diplomy do dom·cÌch archiv˘. Diplomy i startovnÌ kartiËky v tradiËnÌ silvestrovskÈ grafickÈ
˙pravÏ opÏt zajistil M. HrazdÌra. StejnÏ jako v minul˝ch letech proöel
s fotoapar·tem celou trasu pochodu st·l˝ ˙ËastnÌk P. Dost·l. V˝sledkem
jeho Ëinnosti je ¯ada z·bÏr˘, kterÈ je moûnÈ zhlÈdnout na str·nk·ch
www.brno-lisen.cz.

Jako vûdy bylo velice vst¯ÌcnÈ jedn·nÌ a spolupr·ce s Gymn·ziem
Integra, Zä NovolÌöeÚsk· a restauracÌ Na radnici v zabezpeËenÌ obËerstvenÌ, kterÈ bylo v˝bornÈ stejnÏ jako kvalitnÌ pr·ce organiz·tor˘. To
oceÚovali ˙ËastnÌci v pr˘bÏhu i v cÌli pochodu.
Moje podÏkov·nÌ pat¯Ì kromÏ jiû v˝öe zmÌnÏn˝m takÈ dalöÌm Ëlen˘m sportovnÌ komise a jejich p¯Ìznivc˘m a to: manûel˘m äabatov˝m,
J. Sedl·Ëkovi, P. KoleËk·¯ovi, B. ätefanovi a dalöÌm nejmenovan˝m,
kte¯Ì zabezpeËili jednotliv· stanoviötÏ a zajistili propagaci akce. Partnerem akce bylo KulturnÌ centrum LÌöeÚ.
DÏkuji vöem z˙ËastnÏn˝m pochodujÌcÌm i po¯adatel˘m za zd·rn˝
pr˘bÏh SilvestrovskÈho pochodu 2010.
Ladislav Breicetl

LÌöeÚskÈ noviny, vyd·v· Statut·rnÌ mÏsto Brno ñ MÏstsk· Ë·st Brno-LÌöeÚ, 628 00 Brno, JÌrova 2, tel.: 544 424 811, http//www.brno-lisen.cz. P¯Ìjem p¯ÌspÏvk˘: Ing. Irena Sehnalov·, e-mail: org@lisen.brno.cz,
tel.: 544 424 814. OdpovÏdn˝ redaktor: Ji¯Ì ProdÏlal, e-mail: info@settronic.cz, tel.: 548 538 528, 603 588 971. P¯edseda redakËnÌ rady: Mgr. B¯etislav ätefan. Sazba a tisk: Tisk·rna Settronic, BubenÌËkova 30,
615 00 Brno. N·klad 11 000 ks. Uz·vÏrka b¯eznovÈho ËÌsla je 15. 2. 2011. Registrov·no pod MK »R 12216. Distribuci zajiöùuje »esk· poöta, s.p., Poötovsk· 3/5, Brno. Za obsah inzerce a jednotliv˝ch Ël·nk˘
odpovÌdajÌ auto¯i. Redakce si vyhrazuje pr·vo na jejich ˙pravu. Nevyû·danÈ p¯ÌspÏvky se nevracejÌ.

