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Vážení líšeňští spoluobčané,
v pátek 23. a sobotu 24. září se uskuteční po čtyřech letech
komunální volby.
Tyto Líšeňské noviny budou tak trochu předvolební. Ale nebojte se, nenajdete v nich inzerci žádných politických stran
nebo hnutí. Na tom jsme se společně jako redakční rada shodli. Místo klasické předvolební agitace, jakou můžete vidět
v jiných médiích, vám chceme přinést nestranný pohled na
uskupení, která mají zájem v příštích čtyřech letech pracovat
pro Líšeň.
Na líšeňskou radnici letos kandiduje celkem osm subjektů, které
se uchází o celkem devětadvacet míst v zastupitelstvu. Aby hnutí
nebo strana uspěly, musí získat alespoň pět procent hlasů oprávněných voličů.
Více informací o samotných volbách a způsobu hlasování najdete
na straně 4. Kandidující strany a hnutí si následně vylosovaly toto
pořadí hlasovacích lístků:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
RESTART PRO BRNO
SPD, Trikolóra, Moravané a nezávislí
Sousedé z Líšně
ANO 2011
Váš starosta a občané pro Líšeň
Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL)
SPOLEČNĚ – ODS A TOP 09

Redakční rada všechny tyto subjekty oslovila s nabídkou zapojit se
do ankety v Líšeňských novinách. Každý pro své odpovědi mohl
využít stejný prostor tak, aby byl materiál co nejtransparentnější.
Zajímaly nás odpovědi na tyto dva dotazy: Jak by se měla Líšeň
rozvíjet v následujícím volebním období? Jaké jsou nejpalčivější
problémy Líšně a jak je chcete řešit? Příspěvky kandidujících jsme
zařadili v pořadí podle toho, jaké volební číslo si strany a hnutí vylosovaly. Věříme, že odpovědi kandidátů, které najdete na dalších
stránkách, vám pomohou rozhodnout se, kdo by měl v příštích
letech stát v čele Líšně.
l Redakční rada Líšeňských novin

Politický jarmark
Přicházíme s nabídkou pro všechny politické strany a další subjekty, které kandidují v letošních volbách do zastupitelstva MČ
Brno-Líšeň.
Zveme vás všechny na „Politický jarmark“, který se uskuteční v sobotu 17. 9. 2022 jako součást pravidelných Farmářských trhů. Každý
politický subjekt zde může prezentovat svůj volební program a oslovit tak významnou část líšeňské veřejnosti. K dispozici bude pro
každého stan (vlastní či zapůjčený) a přípojka elektřiny.
Pokud máte o nabídku zájem, napište prosím na email: info@kclisen.cz, případně zavolejte na číslo 731 564 418.
l Kulturní centrum Líšeň
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MČ BRNO-LÍŠEŇ 2022

1 – STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

2 – RESTART PRO BRNO

Jak by se měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?
Zásadní je vytvořit strategický plán pro budoucí rozvoj Líšně, který bude komunikován s veřejností a bude využitelný i pro další
období. Klíčovým slovem pro rozvoj Líšně je SPOLUPRÁCE a také
to, aby co nejvíce místní problematiky bylo řešeno v městské části. Líšeň musí být soběstačná a odolná městská část. Musí pružně
reagovat na kritické situace a nabídnout občanům pomocnou ruku v této složité době. Za zásadní považujeme energetickou soběstačnost městské části, k níž by měla městská část rozhodně přistoupit u svých nemovitostí a zmírnit tak dopady energetické
a ekonomické krize.

Jak by se měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?
Volební sdružení RESTART PRO BRNO spojuje společný zájem na tom, aby byla Líšeň
pro své obyvatele – občany – domovem.
Místem přátelským, bezpečným, vstřícným a chráněným. Aby tím
domovem při své dlouhé a bohaté historii byla i pro další generace
Líšňáků.
Úspěch tohoto cíle tkví v úsilí všech být občanskými patrioty své
obce, svého města. To neznamená jen jednou za čas zvolit nebo
dokonce ani nevolit své zástupce k veřejné správě věcí svých
a společných, ale být aktivními občany o sobě i navzájem. Mít zájem o dění kolem nás, nezavírat oči a nemlčet před problémy. Ve
všech aspektech veřejného a tím také vlastního zájmu každého.
Od životního prostředí, dopravy, školství, zdravotnictví atd. atd. až
po výkon institutů městské části.
Takže jak Líšeň rozvíjet? Aktivně, občansky, lidsky. To znamená dělat politiku jako veřejnou službu, ne jako osobní byznys.

Mgr. Tereza Vašíčková

Jaké jsou nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?
Chceme pružně reagovat na aktuální problémy po celou dobu volebního období. Budeme prosazovat, aby při výběru dodavatele
veřejných zakázek byly zohledňovány i další parametry než pouze
cena, která je sice velmi podstatným, ale ne jediným kritériem.
Chceme dokončit kamerový systém tak, aby naše občany chránil
a neomezoval. Uděláme adekvátní kroky vedoucí k větší plynulosti dopravy v kritických místech na ulici Letecká, nám. Karla IV.
a dalších. Nedostatečnost pomoci našim seniorům chceme vyřešit terénním sociálním pracovníkem ve spolupráci se spolky pečujícími o seniory. Víme, jak podpořit školky, aby mohly navýšit svou
kapacitu. Závěrem chceme zmínit projekt, kterému se dlouhodobě věnujeme, a tím je vznik stálé výstavy v Orlovně zaměřené na
historii Líšně. Ta bude fungovat jako interaktivní vzdělávací centrum pro školy a školky. Dejte nám i vy vědět, co vás v Líšni trápí na
chcivlisni@seznam.cz.

3 – SPD, Trikolora, Moravané
3 – a nezávislí
Tomáš Bláha

Jak by se měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?
Určitě by se měla rozvíjet takovým směrem,
aby ulehčila a zpříjemnila život všem slušným lidem v MČ Líšeň na místo toho, aby jim ho někdo komplikoval. Proto odmítáme stěhování dalších nepřizpůsobivých z centra
Brna do Líšně v rámci „desegregace” plánované ve strategii
#Brno2050.
Jaké jsou nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?
Nejpalčivějších problémů je bohužel celá řada. Uvedu jeden z nich
a to je nový územní plán. Naše koalice jednoznačně nesouhlasí se
zahuštěním zástavby na úkor zeleně. Zastavitelné plochy ve vnitroblocích navrhujeme v novém územním plánu změnit na zeleň
a současně na nich vysázet stromy s potenciálem velkého vzrůstu.

Václav Fišer

Jaké jsou nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?
Víme, že problémů je řada a také, že řešení mnohých příslušnost
městské části přesahuje. Ale řešit se musí s naší účastí! Příkladem
je čpící slévárna nebo stavba a rekonstrukce komunikací, zdravotní pohotovost či dostupnost zubního lékaře. Líšeň má ale i vlastní
„pomníčky“ jako revitalizace náměstí Karla IV. nebo rokle v centru
sídliště.
Nemáme iluze, že vše vyřešíme a také to planě neslibujeme. Zcela
jistě ale budeme provádět důslednou kontrolu výkonu veřejné
moci v městské části Líšeň. K tomu je nutná spolupráce nás všech.
Všech, kterým na naší Líšni záleží. A prvním krokem je jít volit. Volit budoucnost rozumem a s rozumem. RESTART.

4 – Sousedé z Líšně
Ing. Andrea Ondrůjová

Jak by se měla Líšeň rozvíjet v následujícím volebním období?
Zabráníme zahušťování stávající zástavby,
ubývání zeleně, kapacit občanské vybavenosti a služeb. Umožníme výstavbu bytů
v okrajových rozvojových lokalitách. Kvalitní život pro nás znamená i dobré životní prostředí. Budeme především pečovat o stávající zeleň a rozšiřovat modro-zelenou infrastrukturu tak, abychom
se v ulicích cítili dobře s ohledem na klimatickou změnu. Zajistíme
další pítka a osvěžovací prvky. S podporou státních fondů posílíme
energetickou soběstačnost veřejných budov a obecních bytových
domů, které městská část spravuje.
Pro kulturu a sport je důležitá stabilita, a proto zřídíme víceleté
grantové tituly.
Podpoříme šetrnou mobilitu – ve spolupráci s městem rozšíříme
cyklotrasy a jejich návaznosti do města i přírody.
Jaké jsou nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?
Jedním ze zásadních problémů aktuálního vedení Líšně je nehospodárné využívání prostředků městské části. Část zakázek je zadávána bez výběrového řízení. Výběrová řízení jsou soutěžena
výhradně na cenu, špatně odvedenou práci často nikdo nekontroluje a reklamace nejsou řádně uplatňovány.
Jako rizikový vnímáme areál bývalého Zetoru. Nejen k této problematice se postavíme aktivně, s občany budeme komunikovat prostřednictvím oficiálních sociálních sítí městské části a zavedeme
pravidelné veřejné debaty.
V obou částech Líšně chybí dostatečné sociální služby pro seniory.
Zajistíme potřebné zázemí pro organizace poskytující domácí péči a ve spolupráci s městem se zasadíme o vybudování plnohodnotného domova pro seniory.
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gogům co nejlepší podmínky – se daří
budou děti užívat nové hřiště s 3D prvky…, a tak bych mohla
e je pár příkladů.
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MČ BRNO-LÍŠEŇ 2022 s výčtem těch drobnějších akcí pokračovat.
LÍŠEŇSKÉ NOVINY

5 – ANO 2011
dla rekonstrukce
svítidel a podlah obou
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y, které Jak
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akce s názvem
Modernizace
MŠ Michalova
Jak by
se měla Líšeň rozvíjet
v následují-na akci Přístavba

Jan Skotal

kole Holzova. Určitě ji kromě žáků oceňují

volebním období?
nstrukce cím
ZŠ Horníkova,
kterou zajišťuje MMB,

Mgr. Břetislav Štefan

jednám s investičním odborem MMB o změně investiční

cím volebním
období?
a modernizace
MŠ Michalova.
Nestaráme se ale pouze
Dochází sice k úbytku obyvatel, přesto je
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jsou jednotlivé
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a záoddlužení,další
stabilityvýzvou
a kontinuity.bude
Vyhleškolách
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polikliniky,
bude
Dostatek odborných učeben, snížení počtu dětí ve třídách, zdravá
takt. Volební období se ukazuje na realizaci důležitých vizí jako
ost kuchyně, škola od nás dostala příspěvek
probíhat v příštím roce. Přeji Vám všem
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učeben
ZŠ
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bude
vyústěním
naší
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Výbytový
fond.
Připravujeme dům pro seniory a další vize, které dě Ing. arch. Iva Kremitovská
projekt na workoutové hřiště, které budeme
stavba zařízení pro seniory, revitalizace polikliniky a zajištění širolají z Líšně domov. Prioritou zůstává efektivní hospodaření, oprava
I. místostarostka
átku příštího
V ZŠslužeb
Novolíšeňská
proběhla
kéhoroku.
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v opravených
obecních budovách
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a rozšiřování všech škol a školek – zejména nové budovy školky
nezbytností pro spokojený život. Rozvoj Líšně by měl respektovat
Michalova. Dále také udržujeme finančně dostupné bydlení a kvapožadavky občanů a přitom zajistit kvalitu bydlení. Zachování rázu
litní zdravotní péči. Bráníme zeleň a vysazujeme novou, včetně
městské části a udržitelnost krajiny a stávajících zelených ploch
parku Houbalova. Stavět budeme v nových lokalitách a nebudejsou výzvou pro naši aktivní účast v procesu dopracování nového
me zahušťovat už zabydlené na úkor starousedlíků.
územního plánu.
Jaké jsou nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?
stejně jako žádný
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čané, milí
Líšňáci, začátkem června jsme
Jaké jsou nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?
Problémy jsou součástí našich životů, každodennosti. Co však
kompostovat
a dále
ekologicky
využít.
Také
upozorňuji,
peciální svoz
bioodpadu
a přistavili
velké jakomožné
Pracujeme
pro rozvoj Líšně,
problémy chápeme
výzvy. Veltrápí jednoho,
nemusí
být problémem
druhého.
Slovy
klasika: „Co
kým
problémem
je
nedostatek
parkovacích
míst.
Realizace
dnes
je
pro
jednoho
požehnání,
může
být
druhému
pohromou.“
Každože během celého roku je možné bioodpad odvážet do sběrných
ery firmy FCC Environment na několik
projekčně i finančně zajištěné stavby parkovacího domu na ulici
denním kontaktem s občany získáváme potřebné informace,
yl velký, Vlkova
proto
jsme
objednali
je první
vlaštovkou.
V době kontejnery
extrémního nárůstu cen nemokteré následně řešíme. Proto komunikujeme, zpracováváme anvitostí
a
neúměrného
zvyšování
na energie se zaměříme
kety a plány, abychom společně s odborníky našli vhodné řešení.
jednali kontejnery proto jsmenákladů
objednali
na modernizaci obecních bytů, urychlení jejich přidělování a zaVyřešili jsme tak například kanalizaci na Ondráčkově, zvýšili jsme
dalších dvou termínech: 18.–21. října
mezení nelegálnímu pronájmu. Podporujeme stavby startovacích
bezpečnost v parku Trnkova. Některá řešení však vyžadují čas,
du 2019. Kontejnery
budou přistaveny
vždy
od
bytů a malometrážních
bytů pro seniory.
Prosazujeme
nízké ceny
našich 400 nových parkovacích míst stále nestačí. Na druhou stradodávaných městskými firmami, NE drahému teplu a vonu 250 nových míst ve školkách umožňuje přijmout všechny tříleu na třechenergií
místech:
dě. Zajistíme umístění fotovoltaických panelů na městské budovy.
té líšeňské děti. Problémy jsou od toho, aby se řešily. Ty velké naVelkým problémem, který budeme řešit, jsou chybějící služby pro
štěstí v Líšni nemáme a pokud jsou v naší moci, postupně je
seniory a absence
krizových poraden pro sociálně slabé.
vyřešíme.
líkova a Samoty
(u Broďáku)
dvorů na ulicích
J. Faimonové a Líšeňské. Rostlinný odpad ze

JNERY NA BIOODPAD V ŘÍJNU A LISTOPADU

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

áčkova a Zlámanky (u bývalých jatek)

erova a Bodlákova (odstavná plocha)
7 – Lidovci a nestraníci (KDU-ČSL)
Mgr. Ing. Eliška Vondráčková

do kontejnerů je možné ukládat pouze rostlinný

by se
měla Líšeň
rozvíjet
v následujídy, zbytkyJak
jídel,
ovoce,
zeleniny,
slupky
i výkaly
cím volebním období?

cích zvířat.
Naopak
serozvíjet
do kontejneru
nesmí
Líšeň
by se měla
promyšleně s dů-

razem zvířata,
na zachování
bydlenízsoučasosti, uhynulá
olejkvality
a obaly
potravin,

zahrad lze rovněž pálit, a to až do konce listopadu, ovšem pouze
v úterky, čtvrtky a soboty od 9 do 18 hodin.
8 – SPOLEČNĚ – ODS a TOP 09
Nicméně třídění bioodpadu je k přírodě
JUDr. PhDr. Martin Příborský, EMLE

i k našemu životnímu prostředí šetrnější,

Jak by se měla Líšeň rozvíjet v následují-

a proto budu
kdyžobdobí?
nabízené možnosti
címrád,
volebním

Měla by více investovat do rozvoje veřejného
využijete.
prostoru a pustit se i do větších projektů, po Martin Příborský – II. místostarosta

ných obyvatel. Nová výstavba musí velikostí odpovídat existujícím
domům a lokalitu nepřiměřeně nezahušťovat. Vedení Líšně by
mělo usilovat o to, aby nové výstavbě odpovídalo budování potřebné infrastruktury a byly posíleny inženýrské sítě v ulicích, kde
se nová stavba bude napojovat. Zaměřit by se mělo na údržbu veřejného prostoru a úpravy některých zanedbaných a nedořešených lokalit. Důležité je dokončení oprav budov, které má Líšeň ve
správě. Jedná se nejen o školské budovy, ale také o budovy sloužící
jinému účelu a budovy chátrající, nevyužívané vůbec. Velký důraz
by měla Líšeň klást na využívání udržitelných zdrojů energie tak,
aby se snižovala finanční zátěž pro obec i pro jednotlivé občany.

Jaké jsou nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?
Nedostatek vidíme v tom, že v Líšni nesídlí žádná terénní, ambulantní ani pobytová sociální služba zaměřená na péči o starší občany. Ti by měli mít možnost zůstat co nejdéle ve svém vlastním bytě a využívat pomoc docházejících pracovníků. Chceme vytvořit
podmínky pro to, aby v Líšni pečovatelská služba mohla mít své
sídlo.
Další z problémů, který pociťují občané jak ve staré, tak v nové
Líšni je neustále se zvyšující dopravní zátěž. Tu je třeba řešit komplexně, pomocí opatření, která zregulují vjezd jen projíždějících
aut, zpomalí je a odkloní na obchvat Líšně. Stále se zhoršující situaci s nedostatkem parkovacích míst chceme řešit budováním
parkovacích domů a vícepatrových veřejných ploch nad existujícími parkovišti.
ZÁŘÍ 2022

kud to ekonomická situace dovolí. Usilujeme o rekonstrukci náměstí Karla IV. jako přirozeného centra Staré
Líšně, ale také o rozvoj lokálních center v sídlišti. V desolátním sta3
vu je centrum Kotlanka a několik dalších budov.
Bydlení by se mělo řešit komplexními projekty včetně potřebné
infrastruktury na samostatných plochách. Odmítáme zahušťování
sídliště a volné pozemky mezi domy, z nichž téměř všechny patří
městu, rozhodně nehodláme prodávat.
Jaké jsou nejpalčivější problémy Líšně a jak je chcete řešit?
Nedostatečná dopravní infrastruktura. Nedostatek parkování zejména v sídlišti řešíme rekonstrukcí ulic, kde vznikají další oficiální
místa, a připravujeme projekty parkovacích domů, z nichž první na
Vlkově je už ve stavebním řízení. Další bychom rádi prosadili poblíž
sběrného dvora na J. Faimonové. Dále je to napojení Líšně, dobudování obchvatů v podobě VMO nebo propojky Trnkova–Novolíšeňská a rozšíření Holzovy, včetně budování samostatných cyklostezek. Tyto projekty velmi pomohou dopravě i v centru Líšně, ale
jsou většinou řešeny z vyšší úrovně, než je městská část.
Problémem je dostupnost zdravotně sociálních služeb. Chybí bydlení pro seniory s pečovatelskou službou a zdravotní středisko na
náměstí Karla IV. Obojí může vzniknout s novým náměstím. Zlepšíme i dostupnost domácí sociální péče.
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ZPRÁVY Z RADNICE / INZERCE

volBY Do ZasTUPITElsTEv oBCÍ a sENÁTU
parlaMenTU české repUblIkY
V letošním roce se budou v městské části Brno-Líšeň konat
volby do zastupitelstva městské části, zastupitelstva města
Brna a také volby do Senátu Parlamentu České republiky.
Termín voleb je stanoven na pátek 23. 9. 2022 (od 14.00 hodin do
22.00 hodin) a na sobotu 24. 9. 2022 (od 8.00 hodin do 14.00 hodin). Případné druhé kolo voleb do Senátu se bude konat následující týden v pátek 30. 9. 2022 (od 14.00 hodin do 22.00 hodin)
a v sobotu 1. 10. 2022 (od 8.00 hodin do 14.00 hodin).
Hlasování na území městské části Brno-Líšeň proběhne v 19 volebních okrscích a to: okrsky 14001 až 14004 v ZŠ Masarova 11,
okrsky 14005 až 14008 v ZŠ Horníkova 1, okrsek 14009 na radnici
Jírova 2, okrsky 14010 až 14014 v ZŠ Novolíšeňská 10, okrsky 14015
až 14017 v ZŠ Holzova 1 a okrsky 14018 až 14019 v ZŠ Pohankova 5.
Popis jednotlivých okrsků bude před volbami zveřejněn na Úřední
desce ÚMČ a na obvyklých místech.
Právo volit do zastupitelstva obce má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do
územního obvodu obce. Právo hlasovat má také státní občan jiného státu (EU), který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022, dosáhl
věku 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k pobytu a jemuž
právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních úmluv.
Tuto skutečnost prokáže každý volič ve volební místnosti předložením platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní,
diplomatický nebo služební pas, cestovní průkaz). Cizinci předloží

průkaz o povolení pobytu. Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají. Není možné ani hlasování na zastupitelských úřadech v zahraničí. Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde je
zapsán ve stálém seznamu voličů.
Právo volit do Senátu Parlamentu ČR má státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
a má trvalý pobyt ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby
do senátu. Ve druhém kole může volit i občan, který alespoň druhý
den konání druhého kola dosáhl věku nejméně 18 let. Volič, který
nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém, popř. zvláštním seznamu je zapsán, může zažádat o vydání voličského průkazu (platí pro volby do senátu).
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů
obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební schránkou
můžete zasílat na e-mail: bednar@brno-lisen.cz, nebo na tel.:
544 428 843, (jméno, příjmení voliče, adresa trvalého pobytu, tel.
kontakt na voliče).
Hlasovací lístky do obou druhů voleb budou doručeny voličům
na adresu místa trvalého pobytu nejpozději 20. 9. 2022 a také budou k dispozici ve všech volebních místnostech.
Podrobnosti o způsobu hlasování a další informace související
s volbami lze získat na www.brno-lisen.cz.
l Mgr. Miroslav Bednář, Organizační obor ÚMČ Brno-Líšeň

Do naší nové haly v Líšni hledáme

SOUSTRUŽNÍKA
•
•

s praxí na klasice
pouze na ranní směnu

Náborový příspěvěk

20 000 Kč

Kontakt: 778 520 434 nebo kzackova@moog.com

Trnkova 119a, Brno-Líšeň

POMŮCKY PRO
VAŠE SLADKÉ I
SLANÉ PEČENÍ
Zábrdovická 16, 615 00 Brno
www.svetpeceni.com
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ŠKOLSTVÍ

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

ZŠ Holzova

ZŠ Horníkova

Cesta za Studánkovou vílou, neboli škola v přírodě
3. A a 3. B

Hola, hola, škola Horníkova volá :o)

16. 5.–20. 5. 2022, Severomoravská chata, Jeseníky.
První den pobytu jsme se setkali se Studánkovou vílou, kterou
ohrožoval zlý Vodomor. Hledali jsme proto tajemství, proč je voda
v lese nezbytná pro les, stromy, mech, zvířata. Co voda přináší přírodě a krajině? Tajemství jsme úspěšně odhalili a Studánkovou
vílu zachránili.
l Š. Prokešová

Ano, tak takhle jsme si to představovali! Přesně před rokem jsme
na tomto místě psali: „Pevně věříme, že se nám společně podaří
uskutečnit vše, co máme v plánu, aniž bychom ho museli kvůli
okolnostem měnit…“ A podařilo se. Proběhly různé akce: adapťáky,
Na zkušenou, výlety, školy v přírodě, plavání, kroužky, exkurze,
workshopy, lyžák, vodák, třídní schůzky, ples, Hurá na prázdniny…
Na fotografie a videa se můžete podívat na našich webovkách. Jak
jsme se na konci roku rozloučili s našimi deváťáky, se můžete podívat rovnou na: https://www.youtube.com/watch?v=lDD568voEk0.
Začíná nový školní rok, který s sebou přinese jistě mnoho nového,
ale i tradičního. Věříme, že vše společně zvládneme. Budeme se
učit, sbírat zkušenosti, spolupracovat, prožívat různé zážitky, bavit
se… zkrátka společně růst. Ať jsme všichni šťastní, spokojení a ve
škole zažíváme přesně to, co máme.
l R. Č. B.

Žákovský parlament na ZŠ Horníkova

Odložit učebnice přírodopisu a vydat se do lesa je nejlepším způsobem, jak poznat život zvířat žijících ve volné přírodě. Proto se na
začátku května žáci 8. tříd zúčastnili terénního cvičení v oboře Holedná v Brně-Kohoutovicích. Na začátku cesty měly děti možnost
pozorovat stádo divokých prasat i s mladými selátky. Hlavní náplň
programu pak tvořilo pozorování sudokopytníků v přírodě a hledání a odlévání jejich stop. Žáci tak měli jedinečnou možnost vyzkoušet si práci v terénu, pohyb v přírodě i hledání pobytových znaků.
Nakonec se všem dětem podařilo vystopovat stádo daňků a muflonů, najít stopy a vytvořit jejich odlitky, které si každý odnesl domů na památku.

Do parlamentu na naší škole můžete chodit už od čtvrtého ročníku, až do devítky. Vede ho paní učitelka Hasoňová s paní psycholožkou Juřičkovou, které spolu s členy parlamentu každý rok plánují super akce a soutěže, kterých se účastní mnoho žáků i učitelů.
Už několikátý rok se například konají zábavné první středy v měsíci, při kterých si nejen žáci prvního, ale i druhého stupně užijí mnoho zábavy. Například při květnové zvířecí středě parlament nachystal na velkou přestávku pro zájemce opičí dráhu, které se
zúčastnila spousta dětí. Také se jednou za dva měsíce konají svačinky, při kterých členové parlamentu prodávají žákům a učitelům
různé buchty, sušenky, perníčky, ale i mnoho dalšího, co kdo napekl. Vytěžené peníze potom jdou na dobrou věc, například při
posledních svačinkách jste mohli přispět buď na fotopast nebo na
pomoc Ukrajině. Takže pokud máte chuť dělit se o své názory
a nápady, tak neváhejte a jděte do žákovského parlamentu!
l Tereza Jančíková, 8. V

Vybíjená 2022

Chemie od dětí a pro děti

Cesta za daňky a muflony

V měsících dubnu a květnu se po dvouleté přestávce opět konala
obvodní a městská kola žáků 4. a 5. ročníků ve vybíjené. Naše škola se zúčastnila v obou kategoriích. V kategorii dívek se tým umístil na krásném 3. místě v městském finále. Tým chlapců se také
probojoval až do městského finále, kde obsadil krásné 2. místo.

Řekni drogám ne

Prázdniny jako vždy utekly mnohem rychleji, než si všichni přejí,
a je tu nový školní rok. V něm nás čeká mnoho výzev, mezi něž
patří důraz na prevenci rizikového chování dětí, včetně prevence
užívání návykových látek. Navážeme na minulý školní rok, kdy byl
na konci června pro žáky sedmých a osmých ročníků připraven
projektový den s názvem Řekni drogám ne.
V průběhu dne se děti vystřídaly na několika stanovištích. Na prvním si vyzkoušely, jak mají reagovat v situaci, kdy jim někdo nabídne drogu. Na základě zadané situace sehrály scénky a následně
vyhodnotily, které reakce byly nejvhodnější. Na druhém stanovišti
poznaly pomocí chemických pokusů, jaký dopad mají některé návykové látky na lidský organismus. Na dalším stanovišti žáci shlédli film o drogově závislé dívce, po kterém následovala diskuse. Na
čtvrtém stanovišti si děti pomocí barev na obličej ukázaly, jak negativně kouření působí na pleť. Na posledním stanovišti na děti
čekali záchranáři, aby s nimi nacvičili první pomoc při pádu, mdlobách či předávkování drogami.

Děsivý předmět! Takový přídomek má chemie v očích žáků základní školy. Když ale učíte chemii na dobré škole a se skvělými
dětmi, pak se i tak málo oblíbené učivo může změnit na fantastickou cestu do pohádky nebo do poučné říše kouzel.
Žáci 9. V si pro mladší žáky z prvního stupně dobrovolně a bez
přemlouvání připravili blok jednoduchých chemických pokusů,
které napasovali na příběhy z pohádek nebo z kouzelnické školy
v Bradavicích. Příběh, který deváťáci vyprávěli, děti zaujal a běžně
používané a málo nebezpečné chemické látky nebo dokonce potraviny se v jejich pohádkové laboratoři měnily v kouzelné lektvary,
vybuchující sopky, bublající směsi, barevný déšť a cestující oheň.
Děti se navíc mohly podílet na přípravě a průběhu pokusů, což
dodávalo celé aktivitě rozměr navíc a myslím, že se do budoucna
můžu těšit na skupinu nadšených studentů chemie.
Můj velký dík patří všem žákům třídy 9. V a také třídním učitelkám
z prvního stupně, které se mnou tuto atrakci realizovaly. No a v neposlední řadě také ostatním učitelům, které jsem připravila o třídy,
případně o nervy. Tak zase za rok.

Děti si z programu odnesly řadu nových znalostí, ale hlavně praktických dovedností, které mohou využít v reálném životě a které
jim mohou pomoci vyhnout se závislosti na drogách. V tomto školním roce se projektu účastní další třídy a na všechny samozřejmě
čeká řada dalších aktivit.
l Irena Pisková Dvořáková
ZÁŘÍ 2022
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ŠKOLSTVÍ

ZŠ masarova

ZŠ novolíšeňská

Prezentace absolventských prací žáků 9. ročníku

Zájezdy do Vídně a do Francie

Konec školního roku se pro žáky 9. ročníku nese v poměrně uvolněné atmosféře. Známky již nejsou to nejhlavnější téma a většina
z nich plánuje svou budoucnost na vybrané střední škole. Ovšem
je tady ještě jedna aktivita, která čeká na deváťáky ZŠ Masarova –
tvorba a prezentace absolventské práce, na které pracují pod dohledem svého vybraného garanta. Polovina června se nese v duchu prezentací prací, které ukazují různorodé zájmové aktivity
žáků 9. ročníku. Tradičně se objevují práce z oblasti historie, fyziky
nebo ICT. Příjemně překvapí práce, které umožňují nahlédnout do
soukromých světů našich žáků, např. rybaření nebo street dance.
Při zahájení prezentace bylo poznat v divadelním sále nervozitu na
tvářích prezentujících, ale nebyl důvod propadat strachu a obavám. Prezentace opět ukázaly vysokou úroveň prezentačních
schopností a svědomitost přístupu k tvorbě obsahu dané absolventky. Věříme, že prezentace si užili nejenom samotní deváťáci,
ale také diváci z řad žáků 8. ročníků, a tak získali inspiraci pro svá
vlastní témata.
l Mgr. et Mgr. Juraj Švec

Ocenění žáci ze ZŠ Masarova

Koncem června se již tradičně uskutečnilo setkání vybraných žáků
líšeňských škol. Letos proběhlo stejně jako minulý rok na zámku
Belcredi v Líšni. Oceněny byly tři žákyně, jedna ze sedmého a dvě
z devátého ročníku.
První z nich byla A. Thu Hoang. Po
celou dobu školní docházky měla
vynikající studijní výsledky. Zúčastnila se různých matematických olympiád a soutěží, navštěvuje dvě jazykové školy, kde si
rozvíjí slovní zásobu a konverzuje
s lektory ze zahraničí. Tři roky chodila do moderní gymnastiky, ráda
cestuje, objevuje nová místa, čte.
Druhou oceněnou žákyní byla
D. Kuncová. Hraje na flétnu a na
klavír, ráda lyžuje, bruslí, jezdí na
kolečkových bruslích, plave. Po
celou školní docházku měla též
vynikající prospěch.
Třetí oceněnou byla G. Syrová, která ráda hraje na kytaru a navštěvuje také již devátým rokem kroužek kytary. Dále chodí do atletiky,
kde reprezentuje klub AK Olymp Brno. Ráda maluje, čte, skládá
různé hlavolamy, stejně tak písničky nebo pozoruje hvězdy svým
dalekohledem.
Děvčata obdržela za svou práci drobné dárky, diplom a poukázky
na knihy a učebnice. Všem třem přejeme do dalších školních let
hodně úspěchů, radosti a štěstí.
l Mgr. Terezie Moskalová

Empík cyklista

V červnu se uskutečnily dva zahraniční zájezdy žáků ZŠ Novolíšeňská. Nejprve to byl zájezd do Vídně pro žáky 8. a 9. ročníků. Exkurzi
začali v Technickém muzeu, kde si žáci prohlédli, ale i vyzkoušeli
nejrůznější technické vynálezy od dob minulých až po současnost.
Poté následovala prohlídka rozkvetlé zahrady zámku Schönbrunn,
v jehož areálu navštívili muzeum císařských kočárů. Dále se přemístili do samotného centra města, kde si prohloubili znalosti
o jeho nejvýznamnějších památkách jako např. Hofburg, Albertina
či Chrám sv. Štěpána. Prohlídku města zakončili u monumentálního pomníku Marie Terezie.

Druhý v pořadí byl poznávací zájezd do Francie. První zastávka byla v Monaku, kde žáci navštívili Oceánografické muzeum a prošli si
okruh F1. Další dva dny strávili ve Francii, kde navštívili města
Cannes, Nice, Antibes, Port Grimaud a udělali si výlet do Saint-Tropez. Nejvíc se žákům líbilo v Marinelandu, kde sledovali představení různých mořských živočichů, např. delfínů, kosatek nebo lachtanů. Poslední den byla na programu zastávka v Salcburku, kde
vyjeli lanovkou na horu Untersberg s ohromujícím výhledem do
okolí.
Věříme, že se zájezdy všem líbily a každý si z nich odnesl spoustu
pěkných zážitků.
l Mgr. Monika Kočovská, Ema Jenerálová

Roboti ve výuce

Od školního roku 2021/2022 se součástí výuky předmětů Informační a komunikační technologie a Digitální technologie na ZŠ
Novolíšeňská staly robotické stavebnice.
V 5. a 6. ročníku pracují žáci s Ozoboty. Jedná se o malé roboty,
kteří umí sledovat černou čáru a jsou programovatelní pomocí barevných kódů. V rámci hravých úkolů žáci řeší různé dráhy pro Ozoboty, kteří mají např. projet ZOO, kterou si pomocí vhodné volby
příkazů „prohlédnou“. V 8. a 9. ročníku jsou roboti žáky sestavováni
ze stavebnice Lego Mindstorm. Úkoly jsou zaměřeny na pohyb robota, jako je např. jízda po městě, po čáře nebo adaptivní tempomat, nebo simulují činnost známých zařízení např. mixér nebo
automatická závora.
Věříme, že touto formou se žáci nejen seznámí se základy programování robotů, ale hlavně se naučí analyzovat a následně logicky
řešit různé situace a problémy.
l Ing. Věra Fabíková

V letošním školním roce se opět žáci 4. ročníku zúčastnili dopravní
výchovy Empík cyklista na dopravním hřišti Riviéra. Pod vedením
strážníků městské policie se učili dopravní značky a křižovatky
a také si své znalosti vyzkoušeli během jízdy na kole. Pilně také
trénovali ve škole i doma, aby svůj um předvedli v závěrečném testu. Letos se jim opravdu dařilo. Na závěrečném slavnostním vyhlášení bylo vyhodnoceno 7 našich žáků, kteří všemi testy prošli úplně bezchybně. Celkem se této soutěže zúčastnilo 39 škol a čtvrťáci
to vytáhli na krásné 8. místo. Ze tříd si nejlépe vedla 4. A, která
mezi 92 zúčastněnými třídami obsadila nádherné 5. místo. Všichni
si zaslouží pochvalu za výbornou přípravu a přejeme jim spoustu
kilometrů bez nehody.
l Mgr. Renata Miková
6

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ

ŠKOLSTVÍ / SPOLKY

LÍŠEŇSKÉ NOVINY

Těšíme se na vás v novém školním roce

Zápis do kroužků a programů Klubu rodičů a dětí na školní rok
2022–2023 stále probíhá a je možné se ještě přihlásit dle aktuální nabídky on-line na www.salesko.cz.
Začátek aktivit: Kroužky a KRaD v novém školním roce plánujeme
od pondělí 19. září. Recepce Saleska bude od 5. září opět v provozu
od pondělí do pátku od 8.00 do 20.00 hod.

Stalo se
Prázdniny naplněné tábory

Červencové a srpnové prázdninové dny byly v Salesku již tradičně
bohatě naplněny dětskými tábory. Přímo v Salesku proběhlo celkem dvaadvacet příměstských a vyjelo se na také na tři pobytové
tábory s účastí kolem 500 dětí. Nabídka byla bohatá, od táborů pro
předškoláky až po starší děti – hudební, divadelní, výtvarné, sportovní a dílničkové tábory. O spoustě táborových zážitků se můžete
dozvědět z článků na našem webu. Děkujeme vám za přízeň i podporu. Věříme, že i v novém školním roce si z naší rozmanité nabídky vyberete. Přejeme všem pěkný začátek nového školního roku.
l Mgr. Petr Matula SDB, ředitel Saleska

V naší ruině straší aneb Ať žije muzikál

Na začátku se zrodila myšlenka nacvičit na příměstském táboře muzikál a k tomu jsme potřebovali muzikanty a herce, spojení hudby a divadla. A nápad byl na světě!
Byla to tedy velká výzva, ale výsledek stál určitě za to. Jako předloha nám posloužil film „Ať žijí duchové“. Rozdělili jsme se na dvě
skupiny: hudební – flétny a ukulele a dramatickou. Vybrali jsme pět
písniček a dialogy a s dětmi kousek po kousku vše nacvičili. Během
týdne jsme se všichni nejednou pořádně zapotili, ať už díky vysokým teplotám, notám nebo dialogům. Uprostřed týdne jsme stihli i výlet, navštívili katedrálu svatého Petra a Pavla, odhalili jsme
tajemství hry na varhany a podnikli strašidelnou, dobrodružnou
a osvěžující cestu Labyrintem pod Zelným trhem. Samozřejmě
nechyběly vodní bitvy, klání ve stolním fotbálku, pletení náramků
a výborné svačiny! Poslední den tábora nás čekalo už jen vybírání
kostýmů a generální zkouška. A samozřejmě premiéra muzikálu
pro rodiče! I přes úmorné vedro předvedly děti skvělý výkon, zpívaly a hrály s nadšením a domů odcházely obohaceny o nové zážitky, písničky a přátelství. Už teď přemýšlíme, čím děti překvapíme příští rok!
l Veronika, Hedvika a Renata

Cesta rodičovstvím – nový program pro rodiče

Rodičovství je náročná disciplína – na tom nic nemění ani fakt, že
děti má většina dospělých lidí. Přináší s sebou emoce, které jsme
předtím, než jsme měli děti, nezažili a může nás udivit, co se v nás
skrývá. Rodičovství s sebou může přinášet nevyslovitelné radosti,
ale i pocity nejistoty, osamělosti, nebo vyčerpání. Od října vám,
rodičům, chceme v Salesku nabídnout skupinové setkávání, na
kterých se budeme věnovat tématům, která k rodičovství patří.
Budeme pracovat s našimi emocemi tak, aby nás nezahlcovaly, ale
byly nám spíše rádci a průvodci. Budeme poznávat nové cesty, jak
přistupovat k problémům, které nás zatěžují. Budeme poznávat
zdroje své vlastní síly a budeme se učit zacházet se svými limity.
Tato témata a spousta dalších budou součástí pravidelného setkávání v malé uzavřené skupině lidí s podobnými zkušenostmi pod
vedením psycholožky. Setkávání bude probíhat každou druhou
středu ve večerních hodinách v prostorách Saleska. Přihlašování
na https://www.salesko.cz/aktivity/klub-rodicu-a-deti/.
Na setkání se těší
l PhDr. Lenka Vaňková, psycholožka.

Do Líšně přichází další salesián

Salesiáni v Brně-Líšni působí již třicet let. Jejich posláním je výchova mládeže. V Brně-Líšni spolu s mnohými dobrodinci vybudovali
a udržují v činnosti Salesko. V září 2021 byla v Líšni obnovena salesiánská komunita, která sídlí přímo v prostorách Saleska. Letos
v srpnu přišel do Líšně čtvrtý salesián, který rozšířil stávající komunitu: Petr Košák (ředitel komunity), Vít Dlapka, Petr Matula (ředitel
Saleska) a nově příchozí Josef Kopecký. Více o salesiánech se můžete dozvědět na www.sdb.cz.

Pravidelné bohoslužby v Salesku

začnou v neděli 4. září. Aktuální informace naleznete na webu farnosti https://farnostlisen.cz/. Římskokatolická farnost Nová Líšeň,
která využívá zázemí Saleska, připravuje stavbu nového kostela
na sídlišti. Aktuální informace najdete na webu https://www.
farnostnovalisen.cz/.

KrojovANÁ oblékací panenka – ORA ET LABORA –
sváteční a pracovní kroj
Svátečnímu stárkovskému oděvu jsme se věnovali v minulých letech. Pro letošní rok jsme nechtěli jen poučně rozmlouvat o dnes
již ne tak viditelných typech líšeňských krojů, které se nám dochovaly, ale vnést je do povědomí skrze hru pro děti. Přicházíme proto
s vystřihovací panenkou, kterou si děti mohou obléci do pracovního, nebo do svátečního kroje – do tzv. marinky a plyšky, jež nosily
vdané ženy do kostela. Jistě si ale přijdou na své i dospělí. To díky
výňatkům popisů kroje z knihy PhDr. Josefa Trávníčka Lidový kroj
v Brně-Líšni. Ale třeba někteří mohou objevit i chvíli na malé zamyšlení, jaký prostor věnujeme práci či modlitbě. V neposlední
řadě určitě ocení kresebnou práci Anny Sedláčkové. Oblékací panenka bude na hodech připravená u vstupu a to po celou dobu
jejich trvání. Pokud si ji nestihnete pořídit tam, nezoufejte. Od
14. 9. se k nám na Dělňák přesune fotografická výstava Marka KoZÁŘÍ 2022

laříka Folklór v srdci, a i zde bude k dispozici. V dalších letech bychom rádi panence rozšířili její šatník o další varianty kroje.
l Kristýna Kučerová, kresba: Anna Sedláčková
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KALENDÁŘ		

KAM V LÍŠNI
1. 7.–31. 8.

SPOLEČENSKÉ AKCE – SPORT – SENIOŘI – OSTATNÍ

„ANDĚL KRÁČÍ MĚSTEM“

		

Malá galerie LíPa v prostorách pasáže budovy líšeňské radnice Jírova 2 uvádí výstavu obrazů Evy Filipové.

2.–4. 9.		

LÍŠEŇSKÉ HODY

4. 9.

TURNAJ DĚTÍ A MLÁDEŽE V TENISU (DVOUHRA)

9.00
		
		
		

Tenisový klub Líšeň a 2 Trenéři s.r.o. pořádají 7. ročník turnaje.
Místo: tenisové kurty Tenis u lomu, ul. Střelnice, Líšeň. Kategorie: chlapci a dívky do 18 roků – neregistrovaní.
Přihlášky: 774 742 947, lbreicetl@gmail.com. Partnerem akce je Městská část Brno-Líšeň.

10.00–17.00
		
		
		

Interaktivní vystoupení Muzikohrátky pro děti, koncerty skupiny Mare a folk/country koncert Aleny Střelečkové
– Alishi, divadlo Sandry Riedlové – Černoušek na cestách, kouzelník Michal Ondřej. Pořádá RC Jasmínka
za finanční podpory sponzorů a MČ Líšeň. Vstup zdarma. Více info FB @rcjasminka.

10. 9.

SK LÍŠEŇ – FC VYSOČINA JIHLAVA

17.00

14. 9.

od 18.00
		
		
		

16. 9.

LÍŠEŇSKÝ RODINNÝ FESTIVAL

(2. fotbalová liga)

FOLKLÓR V SRDCI

Výstava dokumentárních fotografií Marka Kolaříka. Přípravy, průběh a hodové okamžiky za poslední dva roky.
Vernisáž za doprovodu Národopisného souboru Líšňáci a Do tance s radostí.
Dělňák Líšeň, Klajdovská 28. Vstup zdarma. Pořádá KC Líšeň.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ORLOVNY

17.00
		
		

Slavnostní zahájení provozu nově zrekonstruované části Orlovny. Součástí večera bude kulturní program.
Pořádá KC Líšeň, MČ Brno-Líšeň.

17. 9.

8.00–13.00

FARMÁŘSKÉ TRHY Ulice Jírova.

18. 9.

11.00

SK LÍŠEŇ – FK PARDUBICE

14.00
		
		
		
		

21. 9.

(2. fotbalová liga žen)

KDE SPÍ MOTÝLI

Interaktivní maňásková pohádka pro děti. Navazující ekosoutěž a tvořivá dílna: výroba recyklovaných
samozavlažovacích květináčů. S finanční podporou města Brna pořádají KC Líšeň, nezisková organizace
Sejděme se a divadlo Navlnce. Dělňák Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné 50 Kč. Předprodej a více informací
na www.kclisen.cz, www.smsticket.cz a v Copycentru na Jírově 10.

FAKT BOŽSKÁ KOMEDIE – „OLYMP ZASE ŽIJE!“

19.00
		
		

Divadlo Petra Cendelína zve na komediální divadelní představení. Dělňák Líšeň, Klajdovská 28. Vstupné 130 Kč.
Předprodej a info na www.kclisen.cz, www.smsticket.cz a v Copycentru na Jírově 10. Pořádá KC Líšeň.

		
		
		
		
		

Na angličtinu není nikdy pozdě! Pojďte si s námi popovídat. Ukázkové hodiny zdarma s dobrou kávou.
Lekce jsou přizpůsobeny studentům 55+ s důrazem na konverzaci a zábavu. 8.30 věční začátečníci a mírně
pokročilí, 10.15 středně pokročilí, 12.30 začátečníci. Informace 734 313 653.
Místo konání: Kotlanka, Kotlanova 7, Brno. Pořádá KC Líšeň, Seniorské centrum Réva.

22. 9.

14.00
		
		
		

29. 9.

POSEZENÍ S ANGLIČTINOU PRO SENIORY

PAMĚŤ MĚSTA BRNA – ÚSTŘEDNÍ HŘBITOV

Komentovaná procházka po největším hřbitovním areálu v ČR. Prohlídku povede PhDr. Petr Vachůt, historik
a archeolog Muzea města Brna. Délka trvání 1,5 hod. Sraz u vchodu na Ústřední hřbitov vedle krematoria
na Jihlavské ul. Vstup zdarma bez rezervace. Informace 734 313 653. Pořádá KC Líšeň, Seniorské centrum Réva.

KÁVIČKOVÁNÍ

14.00
		
		

Posezení a popovídání u dobré kávy s překvapením. Místo konání: Kotlanka, Kotlanova 7, Brno.
Informace: 734 313 653. Vstup zdarma. Pořádá KC Líšeň, Seniorské centrum Réva.

15.00–17.00
		
		
		

Individuální poradenství Ing. L. Škraňky přímo na vašich přístrojích, vezměte je s sebou (notebook, tablet,
chytrý telefon). Vstup zdarma. Místo konání: Kotlanka, Kotlanova 7. Informace: 734 313 653.
Pořádá KC Líšeň, Seniorské centrum Réva.

1. 10.

SK LÍŠEŇ – MFK KARVINÁ

17.00

6. 10.

POČÍTAČOVÁ PORADNA

(2. fotbalová liga)

PROCHÁZKA NA BÍLOU HORU

14.00
		
		
		

„Bílendou“ nás provede Ing. Stanislav Juránek, který nás seznámí s její pohnutou historií i krásnou přírodou.
Délka trvání 1,5 hod., lehčí terén. Sraz na zastávce MHD Malá Klajdovka. Informace 734 313 653.
Vstup zdarma bez rezervace. Pořádá KC Líšeň, Seniorské centrum Réva.

17.17
		
		

Vystavující: Svatopluk Drápal, František Gazboh a Marie Salátová. Vernisáž proběhne za doprovodu hudebního
vystoupení skupiny Old Boys Poutníci a básnického slova Ivka Inspira. Pořádá KC, Kotlanova 7. Vstup zdarma.
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SPOLKY

Divočina otevírá dívčí klub Rozmarýnky
Od září uvítá zázemí LMŠ Divočina nový kroužek pro mladé slečny
„Rozmarýnky“. „Bude to vlastně takový dívčí klub, pro děvčata od
8 do 12 let, místo pro setkávání a sdílení dívčích radostí i starostí.
Budeme se potkávat jednou za 14 dní ve středu od 17.00 do 19.00
a podle sezony budeme tvořit věci užitečné i jen tak pro radost,
vyrábět domácí kosmetiku i šít. Občas bych s děvčaty chtěla i upéct
něco dobrého. Sama ráda vyhledávám zdravější alternativy jak ve
výživě tak v kosmetice a tímto směrem bych ráda předávala své
zkušenosti i dál. Jsem velkým zastáncem recyclingu i upcyclingu,
který podporuje tvořivost a je šetrný jak k životnímu prostředí tak
k peněžence,“ uvádí Lenka Vyzourková, lektorka Rozmarýnek.
„Sama mám dvě dcery a rozhodně není mým přáním vychovávat
domácí puťky. Právě naopak. Dívky jsou velmi kreativní a preferují určitý typ činností. Já bych ráda v děvčatech podporovala tvořivost a samostatnost, která je ceněná v jakémkoliv odvětví. Cílem
je vytvořit bezpečný prostor pro otevřenou komunikaci a ta právě
často probíhá u společných činností, které jak malé, tak větší slečny mají rády,“ uzavírá s úsměvem Lenka.
V Líšni je pestrá nabídka kroužků pro děti a mládež a v Divočině
jsme rádi, že tyto možnosti můžeme i nadále rozšiřovat. Práce
s dětmi a mládeží je pro nás posláním, díky kterému můžeme pomáhat měnit svět k lepšímu. Více informací na www.divocinalisen.cz.
l Klára Pavlíková

Dětský turistický a vodácký oddíl
Expedice nově v Líšni
Do lesa a dál! Dětský oddíl Expedice si klade za cíl trávit s dětmi co nejvíce času v přírodě. Jak náš název napovídá, budeme
zažívat všední i nevšední dobrodružství. Budeme spolu objevovat vše od péče o přírodu kolem nás, klasické tábornické dovednosti až po modernější outdoor.
Jsme parta kamarádů, kteří vyrostli v oddílech napříč republikou
a sdruženími. Osud nás všechny zavál do Brna, daleko od měst,
kde jsme vyrostli. A my se rozhodli, že bez oddílového života a táborů prostě nedokážeme žít. Slovo dalo slovo a tady jsme – oddíl
Expedice zaštítěný sdružením dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi – Duha.

Za cíl si klademe trávit co nejvíce času v přírodě a naučit
děti, že zábava je venku skoro
za každého počasí. Budeme
se společně učit ty nejklasičtější tábornické dovednosti, jako luštění šifer, práci se dřevem
a uvařit si polévku v kotlíku na ohni. Zároveň si děti osvojí modernější outdoorové aktivity: co a jak si uvařit na malém plynovém
vařiči a jak si přefiltrovat vodu.
Kromě lesa a hor, nás to táhne i k vodě. Hlavní vedoucí Pavel Havelka vyrůstal ve vodáckém oddíle a těší se, jak využije své zkušenosti průvodce vodní turistiky. Záběr tedy máme široký a společná
dobrodružství budou pestrá a různorodá. Budeme děti učit vše, co
je k táboření a pobytu v přírodě potřeba. Chceme spojovat skrze
věk a dovednosti a podporovat kamarádství.
Oddílová vedoucí Tereza „Cupi“ Cupáková říká: „Ne každé dítko,
které v oddíle vyroste,v něm zůstane až do dospělosti a vstoupí do
řad vedoucích. Moc bych si ale přála vést oddíl tak, aby v dětech
zůstala láska k přírodě a k cestování. Aby i přes nové koníčky a kamarády nezapomínaly trávit čas venku. Aby, až opustí oddíl, nám
přišel pohled třeba z rumunských hor, kam se vydaly objevovat
svět.“

Chceš nás lépe poznat?

Od 12. září máme schůzky každé pondělí 16.30–18.30 v zázemí LMŠ
Divočina na konci ulice Střelnice. Ty budou do konce měsíce seznamovací a nezávazné. Přijďte se podívat, jak to u nás bude vypadat. Oddíl je vhodný pro děti ve věku 7–11 let. U mladších nebo
starších dětí záleží na individuální domluvě.
Více informací naleznete na webových a facebookových stránkách oddílu:
www.oddil-expedice.cz, facebook: Oddíl Expedice Brno
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Přijďte nejen na angličtinu pro SENIORY
ale i společně s vnoučaty na eko-divadlo
Začíná nový školní rok a s ním i začátek dalšího cyklu lekcí
ANGLIČTINY PRO SENIORY. Pokud jste doposud netušili, co se
svým časem, zkuste právě cizí jazyk. Nejen, že tím zaženete
SAMOTU, ale také začnete cvičit mozek, díky čemuž děláte aktivní kroky proti Alzheimerově chorobě. Od září budou hodiny
i přímo v centru Brna.
Spolek Sejděme se založila Jarka Sobotková se záměrem spojit seniory, učit je jazyk a trénovat jim paměť. Jen okrajově tehdy přemýšlela, že by se tato myšlenka mohla vztáhnout ještě dál a propojit toto spojování komunit i mezigeneračně. Tuto možnost jí
naplno ukázala covidová pandemie, kde SENIORY s pomocí odborného lektora učila, jak zacházet s elektronikou. Na lekcích, kam
si lidé donesli vlastní techniku, jim pak ukázali jak s ní pracovat
a nastavili jim ji. Dramaticky to snížilo jejich pocity SAMOTY, neboť
se mohli nově snadno spojit s rodinou a světem.

Se záměrem umožnit nenahraditelný kontakt vnoučat a prarodičů
začal také spolek spolupracovat s divadlem Navlnce, se kterým
pořádají představení a ekologické workshopy. První divadlo s názvem Kde spí motýli navštívíte v kavárně Café Práh 11. září a poté
18. září v Líšni na Kotlance. Kdo bude chtít, může si poté v rámci
workshopu vyrobit samozavlažovací květináč nebo si vyrobit malý
hmyzí domeček na balkon či zahrádku.
Informace o divadlech, kurzech angličtiny nebo dalších aktivitách
spolku můžete nalézt na webových stránkách www. sejdeme-se.
webnode.cz, stránkách lektorky www.jaroslavasobotkova.cz či
divadla na www.navlnce.cz. Lektorku lze také zastihnout na telefonu +420 603 223 353 nebo na sejdemese@volny.cz.
Těšíme se na vás.
Karolína Stárková, za spolek Sejděme se

l

NOC SOKOLOVEN: 24. června 2022
Po třech letech se konečně mohla znovu konat celorepubliková akce Noc sokoloven.
Připravili jsme program, zajistili občerstvení a v pátek 24. 6. od 18
hodin začali přicházet první návštěvníci. Protože v současné době
probíhá částečná oprava parket ve velkém sále, celou akci jsme
pojali v menším měřítku. I tak se nás sešlo 24. Děti i dospělí byli
hlavně zvědaví na prostory, které běžně nejsou přístupné. Prošli
jsme prostory stolního tenisu, posilovny, baru, kanceláří, galerie,
venkovní hřiště. Pak už byl čas na hry. Děti měly za úkol zvládnout
deset stanovišť, splnit úkoly a za kartičkou plnou razítek dostaly
sladkou odměnu. Po vydatné večeři v jednací místnosti a krátkém
odpočinku jsme se společně dozvěděli nejdůležitější informace
o Sokole a také o vzniku líšeňské jednoty. V krátkém testu děti
odpovídaly na otázky – kdo založil Sokol, kde máme bystu M. Tyrše,
kde je pamětní deska na sokolovně atd. Pak jsme vytvořili dvě
družstva a děti soutěžily ve sportovních aktivitách. Všichni byli báječní, do každé hry šli s plným nasazení a užili jsme si i spoustu
legrace. Najednou bylo půl desáté a nevyšší čas nachystat si žíněnky, spacáky, umýt se a ulehnout. V setmělém sále se ještě nějakou
dobu ozývalo dětské štěbetání a pak vše utichlo. Ráno nás čekala
snídaně a vyhodnocení soutěží. Protože jsme se přes ČOS zaregistrovali do této akce, dostali jsme pexesa a časopis ABC věnovaný
Sokolu. Pořadatelé k tomu přidali sladké medaile, něco mlsného
na zub, pamětní list a po společném nástupu, focení a úklidu jsme

se rozcházeli domů. Děkuji všem pořadatelům a rodičům za vstřícný přístup, občerstvení a pomoc.
l Hana Chmelová, TJ Sokol Brno-Líšeň
l náčelnice odboru všestrannosti

PILATES REHA & KONDICE
www.fitclubvalerie.cz
Po 18 h a Čt 17 h – Kotlanova 7

Od 15. 9., 17–18 hod., KC Kotlanova 7, Líšeň.
Přihlášky 734 729 969, facebook: Petra-dula Pospíchalová Sušická

Firma z Brna hledá stavebního dělníka pro zakázky
na pokládku kanalizací, vodovodů a zemní práce.

Inzerci do Líšeňských novin přijímá:

Nabízíme: práce na HPP (ne na živnostenský list), zázemí firmy s více
než 25letou působností v oboru, pracovní doba Po–Pá, jednosměnný provoz, stavby v regionu Brněnska, pracovní oděv, roční odměny,
férové jednání a přístup.
Požadujeme: prokazatelná praxe v oblasti pokládky kanalizací, vodovodů, ŘP sk. B, čistý trestní rejstřík, výuční list, fyzická zdatnost,
spolehlivost, ochota učit se novým věcem.
Nástup možný dle dohody. Více při osobním setkání.

Tiskárna SETTRONIC, Bubeníčkova 30, Brno
tel.: 548 538 528, 603 588 964, e-mail: info@settronic.cz

Tel. 602 711 184
ZÁŘÍ 2022

Těhotenská jóga

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).
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Chráněná dílna hledá ženy a muže s OZP.
Jednoduchá ruční montážní práce.
Úvazek dle dohody 4–6 hod. denně.
Pouze ranní směna. Práce v malém kolektivu české firmy.
Místo výkonu práce: Kaštanová 34, Brno (u MAKRA směr Tuřany)
Tel. 775 330 122, info@meta-pyro.cz
 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!
 ŽALUZIE – PLISÉ – ROLETY – SÍTĚ. Vnitřní hliníkové žaluzie,
rolety DEN a NOC, vertikální žaluzie, zastínění lodžie, sítě proti
hmyzu. Akční sleva 20 %. Tel: 605 374 881, www.domove.cz
 HLEDÁME LEŠENÁŘE: práce na IČO, dobrá fyzická kondice
(práce ve výškách). Máme velké množství zakázek, zajištěna práce
po celý rok. Tel.: 777 330 044.
 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.
 Ženy a muže s OZP na pozice recepční, dozor v muzeu a ostraha. Tel.: 602 595 682, pph.kolarik@seznam.cz.
 KUCHYŇSKÉ LINKY A VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ, dvířka, skříňky
a pracovní desky na míru. www.vrbakuchyne.cz. Vrba 603 438 707.
 REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER, KOUPELEN A TOPENÍ.
Poradenství, návrh, realizace na klíč. Tel.: 513 034 551, mobil:
704 458 187, e-mail: info@tzbcentrum.cz, www.tzbcentrum.cz.
 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.
 REKONSTRUKCE KOUPELEN, JADER, INTERIÉRŮ NA KLÍČ.
Práce obkladačské, zednické, sádrokarton, instalatérské, malířské.
Spolehlivost, kvalita. Tel. 777 141 165, 773 518 654.
 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.
 Prodám byt 3+1 v Líšni. Zájemci pište na e-mail: pbbyty@gmail.cz.
Tel.: 721 092 421.
 PRODÁM DOMEK 2+1 na Blanensku. Ne RK. Tel. 774 148 979.
 Hledám pronájem garáže nebo uzavřeného garáž. stání v Líšni
na dobu 1 roku, od 1. 10. 22 do 30. 9. 23. MUDr. J. M., tel. 607 611 123.
 Koupím 1+kk nebo 2+kk v Brně. FINANCE MÁME. Tel. 601 586 468.
 Koupíme byt 3+1 v Líšni. T: 720 025 638.
 Cvičení i masáže ve FIT ANGEL Kotlanova 3a plně v provozu!
Těšíme se na tebe, www.ﬁt-angel.com.
 Koupím staré pohlednice, bankovky, vyznamenání, militaria,
ﬁlmové plakáty apod. Tel. 608 420 808.
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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 do této lékárny.
Zpátky do školy: Rakytníèek – 199 Kè,
Preventan junior – 349 Kè, pøezùvky Santé, Peon – od 490 Kè.

CÍTÍTE, CO VAŘÍ SOUSED?
před čištěním

po vyčištění

V nečištěných odvětrávacích šachtách jsou baktérie, plísně,
alergeny, choroboplodné zárodky, karcinogeny.
– Čistíme a dezinfikujeme odvětrávací šachty
– Opravujeme střešní ventilátory

Zadarmo Vám uděláme kontrolu
jedné šachty kamerou
+420 601 153 200

www
z
. p l i c ed o m u . c

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

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ
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NOVÉ PODMÍNKY INTEGROVANÉHO POVOLENÍ:
UDĚLÁME MAXIMUM
Nové integrované povolení pro provoz slévárny HEUNISCH mění některé parametry podmínek,
za kterých může vyrábět. Většina se týká opatření, která by měla omezit pachovou stopu výroby.
Provoz slévárny není zastaralý, průběžně se inovuje.
Od zahájení výroby pod značkou HEUNISCH slévárna do
technologií investovala přes 20 milionů eur. Začátkem
roku 2022 zprovoznila nový odprašovací systém v přípravně formovací směsi. Ve stejném roce se v jaderně začalo
používat ekologičtější pojivo, které mělo podle výrobce
zajistit nejekologičtější možný proces výroby jader.
Postupem času se ale ukázalo, že provedené zásahy byly
pravděpodobně emisně náročnější. Toto zjištění přitom
nemohlo být známo předem a nešlo jej ani jakkoli urychlit.
Ve slévárenském provozu je k němu zapotřebí určitý čas,
technologické procesy se mohou měnit v horizontu let,
nikoli měsíců.
V roce 2020/21 bohužel vše ovládl koronavirus a slévárna
na eliminaci emisí mohla pracovat jen částečně. Odborné
firmy, které mohly původ emisí detekovat, případně navrhnout možnosti řešení, nepracovaly, spolupráci odmítly nebo
nebyly schopny šetření provést, či přinést konkrétní návrhy
řešení. Politický tlak navíc negativně ovlivnil spolupráci
mezi slévárnou a úřady, stejně tak jako aktivity, vedoucí
k efektivnímu řešení celé záležitosti. V té době slévárna
pod časovým tlakem začala být obviňována, že problém
bagatelizuje a řešení najít nechce. Ke kauze zápachu se
v této době už nepřistupovalo fakticky, ale pouze emotivně.
Krajský úřad si letos objednal pachovou studii, která měla
přijít s možným řešením. Autor byl ve slévárně dvě hodiny,
neprovedl jediné měření a předložil více než stostránkovou
zprávu. Byl to čistě teoretický materiál, částečně založený
na údajích, k nimž nebyl uveden žádný zdroj. O této zprávě
jsme chtěli diskutovat s autorem studie, Krajským úřadem
a odborníky, k tomu jsme bohužel nedostali potřebný
prostor. Na základě pachové studie Krajský úřad slévárně

HEUNISCH zpřísnil integrované povolení do podmínek,
které jsou bezprecedentní, a které nemusí splňovat žádná
jiná slévárna v Česku. Od května 2023 musí slévárna splňovat hodnotu 50 mg/m3 TOC.
Slévárna na snížení pachové stopy pracuje dlouhodobě.
V první polovině roku provedla optimalizaci na vzduchotechnice a v květnu přešla na nový pojivový systém,
který by podle testů měl emise snižovat cca o 25 %.
V červenci odstartovala další dílčí projekty pro snižování
emisí. Prvním je testování formovací směsi pro nižší pachovou stopu. V první polovině prázdnin dále testovala další
surovinu jádrové směsi, která může mít pozitivní dopad
na pachový vjem. Současně zahájila přípravy na zkoušky
nových nátěrových hmot v jaderně, které jsou na bázi vody
a vhodné pro použití v letních měsících. Poměrně rozsáhlým
dalším projektem jsou možnosti užití dopalovací komory
tak, aby se přes ni částečně dopaloval a tím neutralizoval
vzduch. Posledním krokem, který o prázdninách realizovala, je instalace dalších dopalovacích hořáků v chladicím
tunelu formovny. S odbornými firmami neustále probíhají
technická jednání, která mají za cíl nalézt technologie pro
snížení pachových projevů a slévárna prověřuje všechny
dostupné možnosti, jak dostát novým podmínkám provozu.
V Evropě právě probíhají jednání o nových limitech TOC mj.
pro všechny slévárny v Unii. Evropský parlament o změnách
rozhodne na konci roku, předpokládá se, že návrh bude
přijat. Na splnění nových podmínek norma předepisuje
osm let, zatímco slévárna HEUNISCH dostala méně než
jeden rok. I přesto udělá vše pro to, aby nařízení v termínu
dodržela.

www.heunisch.eu

ZÁŘÍ 2022
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Internetový poskytovatel netbox v Líšni
spustil optickou síť budoucnosti
Rychlejší, stabilnější a spolehlivější než kdykoliv předtím. Brněnský internetový poskytovatel
netbox v Líšni vybudoval nadčasovou gigovou síť, ke které se už teď mohou připojit stovky
líšeňských domácností. „Jedná se o celosvětově nejvyšší standard, lepší způsob šíření
internetu neexistuje,“ říká Miroslav Rek, ředitel realizace sítě v netboxu.
netbox v Líšni od roku 2019 budoval gigovou
optickou síť, kterou nedávno dokončil a spustil.
Díky ní se teď mohou obyvatelé městské části
připojit ke gigovému internetu s rychlostí více
než 1 Gb/s. Proč je tento projekt tolik významný?
Nová optická síť je doslova sítí budoucnosti. V současnosti na ní nabízíme rychlost vyšší než 1 Gb/s,
ale časem zvládne zákazníkům zprostředkovat
i mnohem vyšší rychlosti. Takové, že si je obyčejný
člověk dokáže jen těžko představit.
Stabilní a rychlý internet ale netbox v Líšni poskytuje už spoustu let. V čem se gigová síť liší od
té původní?
Gigová síť využívá pro připojení zákazníků k optickému internetu nejnovější technologii FTTH
(fiber-to-the-home). Jedná se o technologii, která zavádí optický
kabel až do bytu zákazníka. Hlavní rozdíl je tedy v tom, že zatímco
původní optická síť vedla pouze do suterénu panelového domu,
a odtud jsme měděné kabely rozváděli do jednotlivých bytů, v případě technologie FTTH vede optický kabel přímou cestou z centrální sítě až k uživateli.
Přinese tedy gigová síť zákazníkům ještě jiné výhody než vysokou rychlost internetu?
Rozhodně. Optický internet od netboxu je díky gigové síti ještě stabilnější a spolehlivější než kdykoliv předtím. Když například nastane
výpadek elektřiny v domě či celém Brně, internet pojede dál, protože zařízení potřebná pro jeho fungování jsou umístěná v zabezpečeném centrálním bodě. Takže pokud má zákazník doma záložní
zdroj elektřiny, internet mu i přes výpadek elektřiny pojede. Velkou
výhodou takto koncipované sítě je její nadčasovost, do budoucna už
ji nebude třeba na úrovni všech rozvodů a kabelů modernizovat.
Tím se dostáváme k důležitému bodu. Pokud se zákazník rozhodne využít gigovou síť od netboxu, co se u něj v bytě změní
z hlediska zapojení internetu?
Rozdíl je pouze v tom, že zákazníkovi zavedeme optický kabel až do
bytu. O všechno se postará aktivační technik. Ten přijde ve smluveném termínu, zavede optický kabel do domácnosti a zároveň
v bytě nainstaluje malou krabičku (tzv. optický převodník), o které
už jsem mluvil a která slouží pro převod optického signálu na klasický. Není třeba se ničeho obávat, aktivace je rychlá a nenáročná.
Platí se něco za aktivaci gigové internetu?
Ne, aktivaci děláme na naše náklady, takže zákazník ji má kompletně zdarma. Navíc aktivační technik během ní provádí i kompletní
revizi připojení. Pokud má zákazník například technické potíže sou-
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visející s používáním starých zařízení, technik mu
je přímo na místě a zdarma pomůže vyřešit.
Rychlost internetu až 1200 Mb/s je tak velká, že
si ji běžný smrtelník jen těžko představí. K čemu
ji lze využít?
Spousta lidí dnes fotí fotky nebo natáčí videa ve
vysokém rozlišení, a ty pak chtějí nahrávat na sociální sítě nebo na cloudové úložiště. Právě tento typ
zákazníků ocení náš nejvyšší tarif Optika 1200, se
kterým lze dosáhnout odchozí rychlosti (uploadu)
až 1 Gb/s. Díky rychlému uploadu nahrajete i velké
objemy dat rychlostí blesku. Za sebe mohu říct, že
jsme v budoucnu připraveni i na další navyšování
odchozí rychlosti.
Gigový internet ale využijí i ti, kteří chtějí rychle
stahovat filmy nebo jiné soubory. Zároveň pomocí něj připojíte až desítky zařízení najednou nebo s ním uvedete do provozu
prvky pro chytrou domácnost. Je výborný i na plynulé streamování videí.
Dá se říci, že obyvatelé Líšně teď mohou používat jedno z nejrychlejších připojení v Česku?
Ano, technologie FTTH je celosvětově nejvyšší standard, lepší způsob šíření internetu neexistuje.
Kolik líšeňských domácností může už nyní gigový internet od
netboxu využívat?
V tuto chvíli zhruba 4 tisíce domácností, ale do konce roku ho plánujeme dostat do všech domů, ke kterým má naše síť přístup.
Kde mohu jako obyvatel zjistit, jestli mám gigový internet na své
adrese dostupný? A co musím udělat pro to, abych ho získal?
Dostupnost si snadno ověříte pod odkazem www.netbox.cz/mapapokryti. Po zadání své adresy zjistíte, jestli máte internet netbox
dostupný a jakou rychlost (tarif) si můžete objednat. Nejrychlejší
jsou tarify Optika 600 a Optika 1200, je možné si je objednat buď
přímo na webových stránkách www.netbox.cz, nebo po zavolání na
naší zákaznickou linku +420 539 01 01 01.
Buduje netbox gigovou síť také v dalších částech Brna?
Občas po sídlištích chodí naše konkurence a lživě tvrdí, že netbox
skončí a přestane nabízet internet. Opak je ale pravdou. Nadále
děláme vše pro zkvalitnění služeb a výstavbu nejmodernější optické sítě. Kromě Líšně dokončujeme rekonstrukci sítě i na Vinohradech a práce probíhají také v Novém Lískovci. Momentálně pracujeme na přípravě rekonstrukce na gigovou síť i v Bystrci a Starém
Lískovci, následovat budou další městské části.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-LÍŠEŇ
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Sokolské Pardubice 17.–19. 6. 2022
Uběhlo jen pět dnů od Sokolského Brna a už jsme vyrážely na
další akci.
V pátek 17. června v 16 hodin byl sraz, kde jinde než u sokolovny.
Alča – řidička nás zbývajících pět Optimistek naložila do svého sedmimístného auta a hurá do města perníků a koní. Hanka, Jiřinka,
Dana, Evka a já jsme cestou plánovaly, jak využijeme volný čas,
kam se podíváme, abychom stíhaly zkoušku i naše vystoupení.
Chyběla jen Terezka, která za námi dorazila v sobotu v poledne vlakem. Ubytování na internátě a stravování ve školní jídelně nás přeneslo do studentských dob. Páteční večer byl krásný, teplý a tak
jsme se prošly po městě, daly si báječnou večeři, zmrzlinu.
V sobotu byla zkouška v 8.30 hod. na zimním stadionu ENTERIA
Arény. Na seřadišti před halou bylo ráno víc než rušno. Vstup na
plochu byl značně omezený, vedle sebe mohlo jít jen osm cvičenek. Nástup nám vzal spoustu času z vyměřených 45 minut. Na
secvičení skladby toho moc nezbylo. Ale protože už jsme měly za
sebou několik předvedení, pohyb po značkách jsme bez problémů
zvládly. Odpolední slavnostní program začínal ve 13.30 hod. a Optimistky I. byly na pořadu ve 14.39 hod. Měly jsme dost času na
prohlídku nedalekého zámku, kde zrovna probíhaly pivní slavnosti. Návštěva rytířských sálů, výstup na věž po víc jak 170 schodech,
procházka po zahradě, kde chovají téměř 40 pávů a také hledání
kešky, nám vyplnilo volno. Pardubický program se skládal ze dvou
bloků, odpoledních a večerních. Po slavnostním nástupu, kromě
sokolských skladeb, diváci viděli hodně vystoupení aerobicu, step
aerobicu, disko tance, estetickou a párovou gymnastiku. Zakončení ve 21 hodin uzavřelo SokolGym 2022. Jako většina cvičenců jsme
i my zůstaly do neděle. Ráno v 10 hodin byla připravena skvělá prohlídka města s průvodcem. Z Pardubic jsme nemohly odjet bez
perníků pro naše blízké, ale sehnat jej bylo docela náročné. Vykou-

pily jsme stánek na vlakovém nádraží. Když už jsme byly v těchto
končinách, zajely jsme se podívat na Kunětickou horu. Cesta domů uběhla rychle a my máme další společné sokolské zážitky.
l Hana Chmelová, TJ Sokol Brno-Líšeň
l náčelnice odboru všestrannosti

Tréninky florbalu v Líšni
Tradiční prvoligový florbalový klub Sokol Brno I EMKOCase
Gullivers pořádá od září i v nové sezoně pravidelné tréninky
v Líšni.
Tréninky jsou určeny pro děti od 5 do 10 let. Nečekej a přihlas se do
klubu s dlouholetou tradicí v práci s mládeží.
Více informací o nás najdeš na našem webu www.gulls.cz. Pro bližší informace k tréninkům kontaktuj šéftrenéra Jiřího Bořeckého
(tel.: 776 250 652, email: borecky@gulls.cz).

Září – měsíc náborů SK Líšeň
Fotbalový klub SK Líšeň pořádá v měsíci září tradiční nábory
dětí se zájmem o pohyb a fotbal.
Náborové tréninky jsou pro kluky i pro holky a probíhají na hřišti za
ZŠ Novolíšeňská, a to vždy ve čtvrtek 8., 15., 22. a 29. září. Pro děti
narozené v roce 2017 a 2018 je náborový trénink v čase 15.50–16.50
a pro děti narozené v roce 2016 je trénink v čase 17.00–18.10.
S sebou sportovní oblečení a obutí (nemusí být kopačky) , pití, míč
velikosti č. 3 (kdo nemá, tomu půjčíme). Holky, kluci přijďte si zasportovat, těšíme se na vás.
Kontaktní osoba:
David Linger tel.: 774 828 806, mail: linger@sklisen.com.
ZÁŘÍ 2022
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Dobré vykročení do druhé ligy
Opatrnější byli na tiskové konferenci s novináři funkcionáři
i členové realizačního týmu fotbalové SK Líšeň. Nebylo divu.
Těsně před zahájením přípravy oznámil nejlepší střelec mužstva Málek odchod do Karviné. V průběhu přípravy pak po kapitánovi Ondřeji Ševčíkovi sáhl prvoligový Hradec Králové.
Předseda Karel Hladiš proto novinářům sdělil, že by byl spokojený
s umístěním do sedmého místa. Trenér Milan Valachovič se rovněž
držel při zemi: „Do ligy vstoupíme s pokorou, ač v posledních dvou
ročnících jsme hráli na špici. Je hrozně těžké udržet výkonnost,
abychom byli na stejných příčkách i letos. Tím neříkám, že se o ně
nebudeme snažit. Ale vše bude těžší než v minulosti. Po sestupu
Karviné a postupu dvou ligových béček je tu více těžkých soupeřů.
Navíc nás už nikdo určitě nepodcení, jak se tomu stávalo v uplynulých sezonách.“

brněnské fotbalisty Varnsdorf, s nímž všechny dosavadní
zápasy byly vyrovnané. A ve třetím kole se hrálo pod Blaníkem s Vlašimi, která v posledním ročníku vyhrála oba vzájemné
zápasy. Důležitý úvod soutěže se však Líšni povedl, když v opatrném utkání na pražské Julisce vyhrála nad Duklou, poté zdolala
Varnsdorf během sedmi minut hattrickem nové posily Vandase
a v polovině srpna zvítězila i na
hřišti Vlašimi díky obratu ve druhém poločase.
Plný počet bodů z prvních tří zápasů byl dobrým vykročením
mužstva do čtvrtého roku svého působení ve vrcholovém fotbalu.
l Miloslav Vlašic

Mužstvo Líšně si během tří let, co hraje druhou ligu, udělalo jméno,
které soupeři z lépe zajištěných klubů už začali respektovat.
Ovšem po odchodu dvou významných opor a zranění skvělého
gólmana Veselého, se přece jen začaly promítat do myšlení funkcionářů nejistoty. Přidal se k tomu i nepříjemný los. V prvním kole
hrála Líšeň na hřišti Dukly Praha, vyhlašující před startem soutěže
s novým trenérem Radou jediný cíl – návrat do 1. ligy. Poté čekal na

Pavel Vandas (v bílém) se
v prvním domácím utkání proti
Varnsdorfu blýsknul třemi góly
v rozmezí sedmi minut.
Foto: Martina Šperková

Ženské týmy SK Líšeň vyhlížejí novou sezonu
Naše dívčí a ženské týmy vyhlížejí novou sezonu plnou očekávání. Ligové ženy před sebou budou mít nelehký úkol – obhájit
bronzovou pozici z loňského roku. A není tajemstvím, že by rády aspirovaly i na vyšší pozice, které by jim zajistily postup do
první ligy.
Divizní tým žen potřebuje stabilizovat kádr, aby byl pro ligový tým
podporou. Tým juniorek setrvává ve druhé nejvyšší lize, kde bude
mít letos jasný úkol – být první a postoupit tak do první ligy. Tým je
sehraný z několika předchozích sezon, působí u něj i nadále stejný
realizační tým, takže věříme, že se jim tento úkol podaří zdárně
splnit. U žákyň nastaly velké změny v realizačních týmech – starší
žákyně přebrala Eliška Houšťová, která bylo loňskou sezonu u žákyň mladších. Mladší žákyně bude nově vést jako hlavní trenérka
Tünde Viktória Kaiser, která se trenérsky osvědčila předchozí sezony u mladší přípravky. Obě dvě kategorie žákyň budou i nadále
hrát první ligu. Nejmladší naše dívčí kategorie – přípravky zůstávají pod zkušenou trenérkou Martinou Šperkovou a i v této sezoně
budou usilovat ve svých zápasech ponejvíce o radost ze hry a sbírání zkušeností a herních dovedností.
Všechny naše kategorie absolvovaly v srpnu svá soustředění, kde
se stmeloval kolektiv s nově příchozími hráčkami, ale také pilovaly
fotbalové dovednosti. Letní přípravu si ještě naše týmy žákyň
a přípravky zpestří dvěma Otevřenými tréninky. První z nich proběhne ještě v srpnu v pondělí 29. 8., druhý je v plánu v září 12. 9. Oba
tyto tréninky je možné navštívit, zatrénovat si nebo se třeba jen

Hřiště fotbalové Líšně
Vzhledem k tomu, že hlavní hřiště bude vyhrazeno druholigovému
mužstvu, musí ostatní týmy vzít zavděk zapůjčeným terénům.
Oba záložní celky odehrají mistrovské zápasy krajského a městského přeboru, stejně jako ženy, na umělém trávníku. Dorosty budou hrát MSDL opět ve Zbýšově, MSDD nově v Mokré-Horákově.
Žáci moravské soutěže sehrají v Podolí, městské v domácím prostředí Mariánského údolí.

podívat. Jsou přístupné komukoliv, kdo má o dívčí fotbal zájem.
Začátek je vždy v 18 hodin v areálu TCM SK Líšeň v Mariánském
údolí. Více informací lze získat na facebooku SK Líšeň ŽENY.
„Do další sezony vstupují druholigové ženy s cílem potvrdit umístění z loňské sezony, ale především prezentovat se dobrým fotbalem. Potvrdit umístění bude ale těžké, ani konkurence jistě nespí.
Tréninky jsme zahájili v polovině července, proběhlo krátké soustředění v Kobylí, kde se trénovalo dvoufázově. Nyní probíhají tréninky 3× týdně, už se do nich zapojily i vycházející juniorky a v plánu jsou přípravná utkání. Věřím v sílu a fotbalové schopnosti všech
hráček, věřím, že vytvoříme silný kolektiv, který bude hrát v soutěži důstojnou roli a bojovat o nejvyšší příčky v druholigové tabulce,“
uvedl trenér žen Tomáš Šperka.
l Eliška Houšťová, foto: Martina Šperková

V září Jihlava
Pouze jedno druholigové utkání fotbalistů v září mohou vidět
příznivci na líšeňském hřišti. V sobotu 10. 9. přijede k utkání
8. kola Jihlava. Výkop je v 17 hod.
Jeden zápas v září mají doma i fotbalistky Líšně, které na umělém trávníku budou v neděli 18. 9. od 11 hod. hostit FK Pardubice.
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