Líšnický
zpravodaj
Vážení sousedé
(líšniètí, varadovští a vandrliètí),
zámìrnì jsem použila závorky.
Nevím, zda je to tak správnì èi ne, ale já, jakožto
„pøistìhovalec“ do naší krásné vísky, bohužel
neznám historii místního názvosloví. Proto
názvy jednotlivých èástí obce - Líšnice, Varadov
a Vandrlice vnímám jako zažité. Ve skuteènosti
je to vlastnì úplnì jinak, existují názvy Ètvr
Svatopluka Èecha, Jiráskova ètvr, Spálený
mlýn, Vandrlièky... a mnohé další. Nikdo vlastnì
neví, jaké oznaèení toho kterého místa je to
jediné správné a kdy a proè se místùm zaèalo
øíkat tak, jak se jim øíká dnes. Omlouvám se tedy
všem, kteøí se necítí být ani varadovští, ani
vandrliètí a ani líšniètí a pøesto žijí v katastru
naší obce, že si i nadále dovolím užívat výše
uvedená oslovení. Díky panu ing. Hoøenkovi,
který pøipravil velmi propracovaný materiál o
historii místního názvosloví, se tato otázka
dostala také na poøad jednání zastupitelstva
obce a vyvolala celkem vzrušenou debatu nad
oficiálními názvy jednotlivých oblastí naší obce.
K jednoznaènému závìru však nevedla.
Pravdou je, že užívání názvù je nejednotné, a tak
jiná pojmenování najdete v turistických
mapách, jiná v úøedních dokumentech a
prùvodce pro cyklisty uvádí pak pojmenování
úplnì odlišná. Sjednocení názvù jednotlivých
èástí obce je však nezbytné, už kvùli
zjednodušení práce záchranáøù,

záøí 2011

policistù i hasièù, èi kvùli turistùm a
návštìvníkùm naší obce, kteøí tu obèas bloudí a
hledají cestu kudy dál. A nakonec i my samotní
se musíme rozhodnout, které z názvù budeme
oficiálnì užívat. Pøispìjete-li v této diskuzi
svou „troškou do mlýna“,urèitì za ni budeme
moc rádi.
Prázdniny a doba dovolených pomalu
konèí a pro vìtšinu z nás se život vrací do
zabìhlých kolejí. Vìøím, že jste si dny volna užili
i pøes bláznivé poèasí, které letošní léto
provázelo, a že jste naèerpali nové síly pro další
každodenní stereotypy. Rodièùm školákù, pøeji
pevné nervy pøi zvládání školních povinností a
všem ostatním hodnì sil a chuti do pracovních
dnù.
Hana Navrátilová, starostka
Obecní úøad Líšnice
Hana Navrátilová, starostka
Pondìlí 14:00 - 16:00
(pøedem dojednané schùzky)
Úterý 16:00 - 18:00
Støeda 09:00 - 11:00
Ing. Petr Gottwald, místostarosta
St 14:00 – 17:00
(pøedem dojednané schùzky)
Simona Vondrušová, administrativa, CzechPOINT
Po 09:00 – 12:00
St 09:00 – 12:00
14:00 – 16:00

Zprávy z úøadu
Kontejnery a nebezpeèný odpad
V sobotu 15.10.2011 ráno budou v Líšnici u
hasièské zbrojnice, na Varadovì u penzionu, na
Vandrlici pod rybníkem a ve ètvrti Svatopluka
Èecha u kontejnerù pøistaveny kontejnery na
objemný komunální odpad. Kontejnery budou
pøistaveny ráno mezi 8. a 9. hodinou a odvezeny
budou mezi 16. a 17. hodinou téhož dne. V
pøípadì naplnìní kontejneru bude kontejner
odvezen døíve.
V sobotu 15.10.2011 probìhne též mezi 8-9
hodinou pøed hasièskou zbrojnicí sbìr
nebezpeèného odpadu.
Nebezpeèným odpadem se rozumí: barvy, laky,
oleje, akumulátory, lednice, mrazáky, monitory,
televize, poèítaèe, pneumatiky atd. Žádáme
obèany, aby na místo sbìru odpadu nenosili
stavební odpad (zejména eternit a lepenku ze
støech). Nebezpeèný odpad prosím pøinášejte
na místo sbìru až v den jeho svozu.
Drobná zmìna v organizaci úøedních hodin
Vzhledem k tomu, že jsou pondìlní úøední
hodiny (14-16) obèany využívány
zøídka, budou urèeny pro pøedem dojednané
schùzky. Schùzku si mùžete
sjednat na tel. è. 775 922 135.
Další krùèek k postupnému zlepšování
dešové kanalizace o obci
Bìhem prázdnin si prudký déš vymlel koryto
pøes cestu ve spodní èásti místní obslužné
komunikace pod školou. Pøi velkých deštích se
voda valí pøes hlavní komunikaci (krajskou
silnici tøetí tøídy) a teèe po silnici k rybníku.
Podali jsme žádost o dotaci z havarijního fondu
S t ø e d o è e s k é h o k r a j e n a v y b u d o vá n í
odtokového kanálku dešové vody a její svedení
do kanálu, který ústí do stoky pod hlavní silnicí a
vede dále do rybníka.
Inzerujte v našem zpravodaji!
Cena plošné inzerce:
1/8 (osmina strany) - 175 Kè
1/4 (ètvrtina strany) - 350 Kè
1/2 (polovina strany) - 750 Kè
1/1 (celá strana) - 1500 Kè

zpravodaj@obeclisnice.eu
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Nové webové stránky obce
Bìhem prázdnin jsme se intenzivnì vìnovali
pøípravì nových webových stránek obce a nové
podobì informaèního zpravodaje. Doufáme, že
stránky i zpravodaj splní naše a snad i vaše
oèekávání, a že si každý z nás, a už na stránkách
webu, nebo na stránkách zpravodaje najde
informace, které potøebuje.
Nové webové stránky byly spuštìny zaèátkem
záøí. Snažili jsme se o to, aby stránky byly
uživatelsky pøíjemné a obsahovaly všechny
informace, které jednak podle zákona
obsahovat musí, ale hlavnì ty, o kterých si
myslíme, že Vás budou zajímat. Oproti
pùvodním stránkám obsahují mnoho nových
rubrik a také komunikaèních nástrojù, jako jsou
ankety, kalendáø kulturních akcí, odebírání
novinek èi funkèní fotogalerii. Jednou z novinek
bude též umístìní „Geoportálu“. Jedná se o
mapový portál, na nìmž si každý návštìvník
mùže zobrazit vektorovou mapu, èísla popisná a
evidenèní, WMS služby, ortofotomapu a dále
mapu BPK, vedení inženýrských sítí a
kompletní grafické zobrazení územního plánu.
Pro stránky byl vytvoøen nový grafický design,
který je shodný s novou grafikou zpravodaje.
Kronika obce Líšnice
Byla dokonèena kniha è. 5 kroniky naší obce.
Kniha zahrnuje období let 2001 až 2005 a jejím
dokonèením se s funkcí kronikáøe na vlastní
žádost rozlouèil pan. Ing. Vilibald Hoøenek.
Dovolte mi, abych i za vás panu Hoøenkovi
podìkovala za práci, kterou vìnoval a stále
vìnuje naší obci, za jeho nasazení a preciznost
pøi zapisování líšnické historie, kterému se
vìnoval po mnoho let.
Zároveò bych moc ráda podìkovala manželùm
Petru a Danuši Šulcovým a jejich nakladatelství
Pierot, kteøí knihu è. 5 svázali a vydali ve tøech
výtiscích.
Novým kronikáøem byl na zasedání
zastupitelstva obce dne 8.6.2011 jmenován
Miloš Navrátil, na kterého èeká mnoho práce pøi
retrospektivním zápisu do knihy è. 6 za období
let 2006 až 2010 a dále s vedením autentických
záznamù od roku 2011.
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Zprávy z úøadu
Rekonstrukce školy
Nejvìtší akcí letošního léta byla nepochybnì
rekonstrukce budovy základní školy, která
zároveò øeší prostor pro budoucí mateøskou
školku. Na takto rozsáhlou rekonstrukci a zásah
do budovy školy bylo velmi málo èasu, a proto
jsme moc rádi, že jsme školu stihli pøedat dìtem
vèas, pouze s jednodenním posunem zahájení
školního roku.
A co se vlastnì ve škole dìlo?
Bylo rozšíøeno schodištì až do pùdních prostor
budoucí školky a s tím zároveò došlo k nové
pøístavbì budovy zastavìním pùvodního
balkonu. Aby bylo možné schodištì rozšíøit,
bylo nutné pøesunout sociální zaøízení, které již
tak bylo ve velmi špatném stavu. Dále byla
vybudována nová školní šatna.
První etapu máme tedy zdárnì za sebou.
Dokonèení druhé etapy díla, tedy vestavba
školky, je stále závislá na finanèních
prostøedcích. Budeme znovu žádat o dotaci a
doufáme, že tentokrát bude naší žádosti
vyhovìno. Zároveò budeme žádat o finanèní
prostøedky na zateplení a novou fasádu budovy
školy.
Kalendáø historických fotografií Líšnice
„ Obec Líšnice v dobových pohlednicích“
Bìhem letních mìsícù jsme pro Vás pøipravili
kalendáø „Obec Líšnice v dobových
pohlednicích“, který vznikl díky nìkolika
nadšencùm a milovníkùm historie naší obce.
Jsem moc ráda, že se nám ve velmi krátké dobì
podaøilo tento kalendáø sestavit. Velké
podìkování za jeho vznik patøí zejména panu
Jaroslavu Volfovi z Klínce, který nám zapùjèil
èást své sbírky historických pohlednic. Stejnì
tak dìkujeme Ing. Vilibaldu Hoøenkovi, který
jednotlivé pohledy opatøil popisky a rokem
jejich vzniku. Díky sponzorùm - Golfovému
klubu Líšnice, restauraci Lískovka a Selský mlýn
a spoleènosti EDC Group a.s., kteøí na výrobu
kalendáøe pøispìli èástkou v celkové výši 13 500
Kè, jej mùžeme nabídnout za pøíznivou cenu 25
Kè. Doufáme, že kalendáø udìlá radost Vám i
všem Vašim blízkým a pøátelùm!
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Sousedský festival v Líšnici
V sobotu 17. 9. 2011 od 14.00 hodin se v naší
obci uskuteèní Líšnický festival, 2. roèník
sousedského hudebního setkání s
doprovodným program pro dìti i dospìlé. Na
pódiu u místní hasièárny vystoupí øada
místních hudebních uskupení i zavedených
kapel jako napøíklad skupina FAK, mladé
formace Blue Mysteries a Snow Job, ale také v
obci legendární dechovka Podlesanka. Jako host
se pøedstaví Martin Hrubý – frontman skupiny
Bùhví. Celé odpoledne bude probíhat malá
škola Pétanque pod vedením mistrù z
líšnického klubu Lesklých koulí a malý jarmark
s nabídkou rukodìlných pøedmìtù a všelikých
dobrot. Pro posedné dìti je pøipraveno od 16.00
dìtské divadlo. Uvidíme pøedstavení divadla
Toy Machine s názvem Praprapra… Pohádka,
kde se dìti dozví, odkud jsme se vlastnì vzali,
zda opravdu chodili po zemi dinosauøi, èi jestli
nosí dìti èáp. Ty neposedné dìti si mohou
zaskákat na trampolínì, na ponících nebo na
pódiu pøi nesoutìžní pøehlídce dìtských
zpìváèkù.
Vpravdì sousedská akce, která se koná letos již
podruhé, nechce nijak konkurovat obøím
hudebním festivalùm, její smysl je totiž
mnohem vyšší. Snahou organizátorù líšnických nadšencù, hasièù a kulturních
aktivistù - je poskytnout obyvatelùm naší
malebné vesnice a okolních osad pøíležitost
sejít se, popovídat si a pobavit se. Díky
sponzorským darùm z rukou místních
podnikatelù a mecenášù bude program bohatý
a bude opìt zdarma (a to vèetnì párku v
rohlíku)! Urèitì pøijïte, je na co se tìšit.
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Líšnický znak a prapor
Znak a prapor Líšnice
Naše obec historicky nikdy nemìla vytvoøené žádné obecní symboly - tedy znak a prapor obce. Jsme
proto moc rádi, že se právì my všichni mùžeme podílet na vytvoøení tìchto symbolù, které již navždy zùstanou s
naší obcí neodmyslitelnì spjaty. Požádali jsme heraldika pana Ing. Jaroslava Vernera z Pøíbrami, aby pro nás
vytvoøil nìkolik návrhù. Z 9 variant jsme vybrali 3 výsledné, ze kterých bychom mìli vybrat tu, která se vìtšinì z
nás bude líbit nejvíce.
Podle § 5 zákona 367 ÈNR ze dne 4.9.1990 o obcích, a stejnì tak i podle § 5 nového zákona 128/2000
mohou obce disponovat vlastními obecními symboly, to znamená znakem a praporem. Pokud obec nemá
historicky øádnì udìlený znak èi prapor (což platí o všech obcích, které nebyly pøed rokem 1990 mìsty èi
mìsteèky), má právo požádat Parlament ÈR resp. jím zøízený odborný heraldický podvýbor, o jejich udìlení.
Pøi vytváøení nových obecních symbolù je pøitom nutno dbát stanovených zásad heraldické a
vexilologické disciplíny a dále respektovat nutnost tìsného významového vztahu znaku a praporu k obci, jíž má
reprezentovat.
Existuje nìkolik základních tématických okruhù, kterými se tvorba nového znaku a praporu mùže
vést. V prvé øadì se jedná o vytvoøení tzv. mluvícího znamení, èi o navázání na historickou peèetní a razítkovou
symboliku obce. Není-li možno nalézt otisk peèeti èi razítka, pøípadnì je-li vyobrazení na peèetním poli
nevhodné pro svou pøílišnou složitost k pøepisu do znaku, nastupují alternativní tématické okruhy, jako
napøíklad symbolické vyjádøení místního svìtce èi patrona, odkaz na význaèné události èi povìsti v dìjinách
obce, na erby nìkdejší vrchnosti, na výraznì jedineèný charakter obce, pøípadnì specifické historické èi souèasné
zamìstnání obyvatel, nebo na urèitou pøírodní zajímavost v okolí obce apod.
Obecní prapor musí odpovídat podobì obecního znaku. Ideálním pøípadem je kombinace pruhù barevnì
odvozených z tinktur znaku - ovšem v souèasnosti jsou již tyto možnosti témìø vyèerpány. Proto se vìtšinou
pøistupuje k tzv. opakování znaku, což znamená, že prapor obce má stejnou èi velmi podobnou kompozici jako
obecní znak.

Do užšího výbìru jsme zvolili varianty znakù a praporù, které najdete i s podrobným
popisem na následující stranì.
Výbìr znaku a praporu obce Líšnice:
1)Variantu, která se Vám nejvíce líbí vystøihnìte a vhoïte do schránky na obecním úøadì.
2)Hlasujte e-mailem na adresu zpravodaj@obeclisnice.eu.
3)Hlasujte prostøednictvím ankety na webových stránkách obce www.obeclisnice.eu.
Hlasování bude ukonèeno 15.11.2011, výsledky budou zveøejnìny ve zpravodaji è. 2, který vyjde
zaèátkem prosince 2011. Dovolujeme si vás upozornit, že každý prapor dùslednì vychází z
podoby znaku a není tedy možné libovolnì kombinovat znaky a prapory z pøedložených variant.
VÝUKA ANGLIÈTINY
Nabízím výuku angliètiny pro dìti i dospìlé. Výuka obecné angliètiny, business
English, pøíprava na mezinárodnì uznávané zkoušky, pøíprava na maturitu.
Cena za 60/90 minut:
280 Kè /420 Kè (výuka u uèitele)
300 Kè /440 Kè (výuka u studenta)
Tìší se na Vás
Marcela Matušinská
KONTAKT:
Mgr. Marcela Matušinská
Tel.: 605 588 062
E-MAIL: marcimat@volny.cz
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Líšnický znak a prapor
Varianta 1
Popis znaku:
Zlatým kosmým bøevnem zeleno-modøe dìlený štít, nahoøe šikmá vìtvièka lískového keøe
se tøemi svìšenými oøíšky (2+1) a dvìma listy, dole støíbrná lilie.
Zdùvodnìní znaku:
Varianta s využitím zlatého kosmého bøevna jako pøipomínky Zlaté stezky i R4 . Kosmý
smìr bøevna je podle smìru bøeven ze znaku cisterciáckého znaku.Trojice zlatých oøíškù
symbolizuje jméno obce a èásti obce patøící do jejího katastru – vlastní Líšnici, ètvr Svatopluka Èecha se
Spáleným mlýnem a Jiráskovu ètvr – zvanou též Varadov. Dvojice lístkù symbolizuje to, že obec je rychlostní
silnicí rozdìlena na dvì èásti.Lilie je jednak atributem Panny Marie i èástí znaku cisterciákù. Modrá barva
symbolizuje barvu ze znaku cisterciákù i barvu pláštì Panny Marie.Zelená barva symbolizuje okolní lesy i
zemìdìlství a též pøipomíná golfové høištì – tzv.green. Zlatá barva kosmého bøevna i figur oøíškù pøipomíná i
tìžbu zlata v katastru obce. Støíbrná barva lilie pøedstavuje lilii Panny Marie.
Popis praporu:
List tvoøí 5 kosmých pruhù žlutý, zelený, žlutý, modrý a bílý v pomìru 2 : 3 : 2 : 3 : 2.
Varianta 2
Popis znaku:
Zlatou obrácenou vidlicí dìlený štít s modrým levým a pravým horním polem a zeleným
spodním polem. Vpravo zlatá lilie, vlevo tøi zlaté lískové oøíšky (2 + 1) s tøemi zlatými listy,
dole støíbrná koule.
Zdùvodnìní znaku:
Znak je rozdìlen zlatou obrácenou vidlicí, která heraldicky opisuje spojení dvou tras Zlaté
stezky do jedné hlavní trasy. Zlatá lilie je èástí znaku cisterciákù. Lilie je zároveò atributem Panny Marie. Trojice
zlatých oøíškù s tøemi listy symbolizuje jméno obce a èásti obce patøící do jejího katastru – vlastní Líšnici, ètvr
Svatopluka Èecha se Spáleným mlýnem a Jiráskovu ètvr – zvanou též Varadov. Modrá barva horních èástí štítu
symbolizuje barvu ze znaku cisterciákù i barvu pláštì Panny Marie. Zelené dolní pole pøedstavuje barvu
golfového høištì tzv. greenu i okolní lesy i zemìdìlství. Støíbrná koule symbolizuje golfový míèek a tím i tradici
golfu v obci. Lilie a koule pøipomínají i znak cisterciáckého kláštera ve Zbraslavi zvaný AULA REGIA, který užíval
svùj vlastní znak, kterým byl èerný štít, v nìm stojící èervenì odìný král se zlatou korunou a zlatým žezlem v
každé ruce, jedno ukonèeno kulovitì, druhé liliovité.
Popis praporu:
Modrý list se žlutou žerïovou vidlicí, jejíž ramena vycházejí u žerdi z horního a dolního rohu listu. Šíøka ramen
vidlice je jedna pìtina šíøky listu. Zelený žerïový klín zasahuje do jedné tøetiny délky vlajky. Horní cíp listu tvoøí
žlutý rovnoramenný trojúhelník vycházející z tøí pìtin šíøky vlajícího okraje, dolní cíp listu tvoøí žlutý
rovnoramenný trojúhelník vycházející ze dvou pìtin šíøky vlajícího okraje.
Varianta 3
Popis znaku:
Ve zlatém štítì zelená vìtévka lískového keøe se tøemi vztyèenými lískovými oøíšky
pøirozené barvy a dvìma listy. Na listu napravo od stonku støíbrná lilie, na listu nalevo od
stonku støíbrná koule.
Zdùvodnìní znaku:
Zlatá tinktura štítu symbolizuje polohu obce na Zlaté stezce a dávnou tìžbu zlata v katastru
obce. Vìtévka lískového keøe symbolizuje jméno obce. Jméno Líšnice je odvozeno od léšèí, tj. lískových køovin.
Trojice zlatých oøíškù symbolizuje jméno obce a èásti obce patøící do jejího katastru – vlastní Líšnici, ètvr
Svatopluka Èecha se Spáleným mlýnem a Jiráskovu ètvr – zvanou též Varadov. Støíbrná lilie je atributem Panny
Marie a figura lilie je i èástí znaku cisterciákù. Støíbrná koule symbolizuje golfový míèek a tím i tradici golfu v obci
Lilie a koule pøipomínají i znak cisterciáckého kláštera ve Zbraslavi zvaný AULA REGIA, který užíval svùj vlastní
znak, kterým byl èerný štít, v nìm stojící èervenì odìný král se zlatou korunou a zlatým žezlem v každé ruce,
jedno ukonèeno kulovitì, druhé liliovité.
Popis praporu:
List tvoøí pìt svislých pruhù žlutý, zelený s bílou lilií vysokou dvì pìtiny šíøky listu, žlutý, zelený s bílým kruhovým
polem o prùmìru jedné pìtiny šíøky listu a žlutý v pomìru 1 : 2 : 1 : 2 : 1.
Zpracoval: Ing. Jaroslav Verner
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Rozhovor

Kronika je pamì obce

Ujmout se vesnické kroniky je nejen èestný
úkol, ale zejména chvályhodné a šlechetné
poslání. V Líšnici se mu po dlouhá léta s
dùkladnou péèí vìnoval ing. Vilibald
Hoøenek, který tìm nìkolika knihám vtiskl
osobitou tváø. Patøí mu za to podìkování nás
všech!
Kdy vlastnì zapoèala vaše líšnická odyssea?
Ve ètyøiapadesátém roce mì „Líšnièanda“
Kvìtuše Pojerová pøedstavila otci, i mamince v
bílé zástìøe a s pekáèem buchet na stole. Tak, jak
jsem byl – v obleku – jsem absolvoval výstup na
mníšeckou Skalku.
A zalíbilo se vám tu…
Však jsem se ètyøi roky nato oženil; tchán v té
dobì pùsobil v Americe a na svatbu pøijel
auákem s rakouskou espézetkou, což ve vsi
zpùsobilo poprask. Když se mnì v následujícím
roce narodila dcera, byl jsem na vojenské
akademii v Leningradì…
Takže jste byl Líšnici nevìrný?
Dokonce jsem šel sloužit tam, kde mi nabídli
bydlení, a to byla Pøíbram. Ale jezdili jsme sem
èasto o nedìlích.
Pamatuju si, když na Pojerovic zahradì
vyrostl pìkný nový domek.
Ten jsme zaèali stavìt v roce 1977, ale natrvalo
jsme tu zaèali fungovat až v devadesátém.
A kdy jste se stal obecním kronikáøem?
O šest let pozdìji jsem spoleènì s nìkdejší její
øeditelkou Janou Èihákovou napsal knížku o
zdejší škole. Starosta Josef Hájek mne pak
pøesvìdèil, abych se do kronikaøení pustil.
Jaké byly zaèátky?
Mìl jsem volnou ruku, tøebaže se našli takoví,
kteøí se ohrazovali, že by kroniku mìl psát
starousedlík, a ne „naplavenina“ jako já…
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To není zrovna nejuctivìjší pobídka k psaní,
že?
Ále…, pøešel jsem to. A vrhnul se na práci –
možná s pøehnanou iniciativou, že o každém
obèanovi by v obecní knize mìlo nìco být. Jenže
– za dobu, kdy kronika nemìla žádného
zapisovatele a èasem se vytrácela obecní
pamì – jsem zpìtnì sbíral události, které se
staly od roku 1980!
To musela být fuška.
Navzdory tomu, že mì starosta vybavil
prùkazem, abych se mohl obèanù vyptávat,
nebylo to jednoduché. Ale tøeba na Varadovì se
mì ujal Václav Pitelka, který se mnou obcházel
pamìtníky, za což jsem mu byl vdìèný.
Skoèil jste do toho po hlavì. Ale jak jste se uèil
psát – kronika je pøece svébytný útvar?
Nejdøív jsem si pøeèetl staré zápisy pánù
Pøibíka i Toboly a naštudoval jsem si pøíruèku,
jak se má kronika vést. Tak jsem do sebe dostal
tu metodiku.
Kroniky jsou tištìné, svázané – všechno nìco
stojí…
Když jsem první knihu pøipravil do tisku, aby to
nemusela platit obec, obešel jsem nìkteré
obèany s prosbou o finanèní pøíspìvek s tím, že
budou v kronice uvedeni jako dárci. Nakonec
jsem vybral tolik, že ještì zbylo do obecní kasy…
Jak se s tìmihle knihami nakládá dál?
Popravdì øeèeno, ty pøedešlé se jen tak
povalovaly… Ale my jsme je nechali zkopírovat.
Zatímco originály jsou uloženy v archivu, v
kopiích mùže listovat každý. To se týká i školní
kroniky, která je ještì starší než obecní.
Jenže ta nejsouèasnìjší kronika už pøed léty
osiøela…
Protože je toho už na mì moc, skonèil jsem s
kronikaøením v roce 2005. Elektronický
pokrok mì zkrátka pøedbìhl.
Jen bych si pøál, aby fotografie, které jistì mají
vypovídací hodnotu, i napøíštì zhusta
doprovázel rovnìž patøièný text, který – na
rozdíl od fotek, jejichž zestárlé nebo zemøelé
aktéry èasem dokáže poznat málokdo èi nikdo –
pamìtníkùm pøipomene a pøíští generace
seznámí s tím, kdo, co, kdy, kde, jak, pøípadnì s
kým a komu uèinil dobrého.
Zdenìk Lebl
Foto: autor
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Knihovna
Zøízení místní lidové knihovny je další z plánù,
který jsme chtìli uskuteènit pro rozvoj
kulturního a spoleèenského života v obci. Poté,
co byly dokonèeny práce v obecním archivu,
bylo možné vyèlenit místnost, kde je již nyní
knihovna zøízena. Pro práci knihovnice jsme
oslovili paní Helenu Žbánkovu, knihovnici na
slovo vzatou, která se práci v knihovnì vìnuje i
ve svém obèanském povolání. A jsme moc rádi,
že se této práce ujala s vervou a s chutí, za což jí
patøí velký dík.
V této rubrice Vám bude paní Žbánková
pravidelnì pøinášet zprávy o novinkách v naší
knihovnì, popø. o knihách, které stojí za to si
pøeèíst.
Hana Navrátilová

Základní škola

Byl to boj!
Zajímá vás s èím jsme ve škole bojovali? S èasem…
Letošní prázdniny byly ve znamení velké
pøestavby, která naší školu výraznì zvelebila,
dìtem i zamìstnancùm zvýšila kvalitu života ve
škole a posunula nás blíže k vysnìné mateøské
školce.

Vážení spoluobèané, milí ètenáøi,
na èervencovém zasedání obecního
zastupitelstva bylo schváleno zøízení místní
lidové knihovny a jejího knihovního øádu.
Knihovna byla následnì zaregistrována
Ministerstvem kultury ÈR. Základ knihovního
fondu tvoøí darované knihy – beletrie a nauèná i
dìtská literatura od Mìstské knihovny Praha.
Smluvili jsme také tzv. výmìnný fond z Mìstské
knihovny Pøíbram, která bude naší knihovnu
zásobovat novì vydanými tituly. Na podzim
bude obec žádat ministerstvo kultury o dotaci
na další vybavení knihovny a také knihovnický
software. Podle knihovnického zákona musí mít
každá veøejná knihovna volnì pøístupné
internetové pøipojení, což obec zajistí z
vlastních zdrojù. Knihovnu bychom rádi
otevøeli v podzimních mìsících, abychom již na
dlouhé zimní veèery mìli pro Vás dostateènou
zásobu krásných knih. Knihovna bude otevøena
každý týden v pátek od 17 do 19 hodin.
Tìším se na vaši návštìvu a vìøím, že si
knihovna v Líšnici získá své ètenáøe a
pravidelné návštìvníky.
Helena Žbánková, knihovnice

Pracovat se zaèalo s prvními prázdninovými dny,
ale když jsme v srpnu pøišli do budovy školy,
nevìøili jsme, že v záøí opravdu zaèneme. Všude
stavební su, ze souèasné šatny zela ven díra jak po
zásahu dìlovou koulí, ve sborovnì stálo koleèko,
štafle a tisíce dalšího náèiní a všechno bylo
pokryto silnou vrstvou jemného stavebního
prachu. Páni dìlníci nás ujistili, že se vše stihne.
Tak jsme se chopili kýblù, hadrù, košat,
šroubovákù a vrtaèek a pustili se do práce. Dennì
jsme všichni uklízeli do pozdních odpoledních
hodin, a když píši všichni, pak myslím opravdu
všichni. Vìøím, že žádná jiná paní øeditelka na
svìtì neodpracovala tolik hodin s hadrem a s
kýblem jako ta naše! Zapojili jsme i studentku
pedagogické fakulty sleènu Terezu Maškovou,
která do naší školy pøišla na povinnou praxi,
bìhem které myla okna, èistila skøínì a montovala
lavice.
Vše se nakonec opravdu podaøilo a 2. záøí pøišly
dìti do nové, krásné a èisté školy. Pøivítali jsme 14
prvòáèkù, dohromady do naší školy chodí 49 dìtí.
Stavební práce stále pokraèují, avšak v oddìlených
prostorách, a tak mùže vyuèování vcelku nerušenì
probíhat. Koncem mìsíce záøí se tìšíme na nový
vchod ze strany od høištì a na novou øeditelnu.
Dìkujeme zastupitelstvu obce Líšnice a pøedevším
paní starostce Hanì Navrátilové, která celý projekt
vymyslela a s témìø nadlidským úsilím realizuje!
Alena Fialová
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Mladý svìt
Stromy - duše èeské obce
Letité listnaté stromy tyèící se majestátnì v parcích, na hrázích a okrajích cest jsou
charakteristické pro èeské vesnice již od nepamìti. Líšnice není výjimkou. Tyto mnohdy staleté
stromy sázeli lidé s pokorou a uvážením. Avšak v prùbìhu rozvoje vesnice nìkteré stromy musely
ustoupit stranou. Každá generace by mìla alespoò udržovat jakousi harmonii vesnického rázu nebo
v lepším pøípadì zvyšovat estetiènost a pøedevším funkènost celého vesnického komplexu. Naše
generace žije v dobì vysokého technologického pokroku, který mùže sloužit k prospìchu celého
našeho spoleèenství. Tak proè toho nevyužít? Dokážeme vybudovat pìkné a úèelné dìtské høištì,
avšak nìkomu by se mohlo zdát holé. Proè zároveò se spoleèenskou stavbou nezasadit památný
strom èi stromy, které by tuto stavbu více propojily s èeskou vesnicí a pøidaly jí na kráse? Taková
investice by ve srovnání se stavbou byla minimální, avšak její hodnota takøka trvalá. Také západní
pøíjezd (od Øitky) do Líšnice a “spojka” mezi Varadovem a obcí mi pøijde holá a strohá. A pøitom se
tyto úseky pøímo nabízí k vysázení aleje. Zasazením stromu to ale nekonèí. O malé stromky se èlovìk
musí starat, bránit je a brát je za vlastní. Odmìna je sice vzdálená, ale ve výsledku uspokojivá a pro
vesnický ráz nevyèíslitelná. Mùžeme se o nìco pokusit, nebo to odevzdat osudu, který jak víme,
dokáže být krutý a mnohdy nevratný. Vzpomínáte si nìkdo na park v Líšnici? Dnes je z nìho
provizorní parkovištì. Tento postoj k Líšnici jsme si vybrali sami. Vesnice žije, funguje a rozrùstá se.
Individuálnì si zvelebujeme naše pozemky, zahrádky a baráèky. Co to zkusit více spoleènì a s vìtší
zodpovìdností pro budoucí generace a ráz obce? Pojïme vymýšlet a realizovat nové projekty,
pojïme prozkoumávat krásy okolí naší vesnice a nechat se inspirovat… Pojïme žít tak trochu jinak.
Pro sdílení vašich názorù a podmìtù využijte mail: zpravodaj@obeclisnice.eu.
Tomáš Humhal

Líšnice pod lupou (foto: T. Humhal)
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