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Vážení sousedé líšniètí, varadovští a
vandrliètí,
rok se s rokem sešel a je tu advent a
pøed námi Vánoce a Nový rok. Dìti se už jistì
tìší a každý den nedoèkavì odtrhávají
jednotlivá políèka v adventních kalendáøích.
Vìtšina z nás „dospìlákù“ má asi plnou hlavu
starostí s tím, aby všechno klaplo a hlavnì s tím,
co nás v tom novém roce èeká. Nìkde na
internetu jsem se doèetla, že: „Nový rok pøinese
narozeným v témìø každém hvìzdném
znamení pozitivní zmìnu v životì. Zmìna se
mùže týkat kariéry èi mezilidských vztahù,
podstatou ale zùstává, že úèinek nastávajícího
roku bude pro velkou èást pøípadù pozitivní.“ A
já Vám všem ze srdce pøeji, aby nám tato
prognóza vyšla!
Pro odlehèení a odreagování jsme pro
Vás opìt pøipravili nìkolik pøíjemných
pøedvánoèních akcí. Vìøím, že Vám pomohou se
zklidnit, zastavit a popovídat si s ostatními
sousedy a pøáteli. Veškeré podrobnosti a
pozvánky naleznete uvnitø zpravodaje. Budu
moc ráda, pokud se v co nejvìtším poètu
setkáme tøeba u rozsvìcení vánoèního stromu a
kelímku dobrého svaøeného vína, na které vás
srdeènì zveme. Velmi nás také potìší, když se u
obecního vánoèního stromku setkáme též se
sousedy z Varadova a Vandrlice.

Konec roku vždy vybízí k bilancování
a podìkování. Vážím si ochoty každého, kdo
jakkoliv pomáhá a pøispívá tím k rozvoji naší
obce. V první øadì bych moc ráda podìkovala
všem sponzorùm a dárcùm, protože bez jejich
pomoci by se mnoho oblíbených akcí vùbec
nemohlo konat. Omlouvám se, že je nebudu
jednotlivì jmenovat, stejnì tak nebudu
jmenovat mnoho dalších pøátel a dobrovolníkù,
kteøí naší obci pomáhají. Mám totiž obavy, že
bych na nìkoho zapomnìla, což bych opravdu
nechtìla. Jedno velké podìkování však bude
adresné. Patøí Výboru pro mládež, kulturu a
spolkový život za organizaci kulturních a
spoleèenských akcí. Do výboru pøibyly mladé
posily a všichni spoleènì se snaží o to, aby
kultura v naší obci nezakrnìla. Velký dík jim
patøí za dùstojné zorganizování piety u
pomníku padlých v Líšnici a slavnostní
vysazení lípy v Den vzniku samostatného
Èeskoslovenského státu. Tato akce sklidila od
spoluobèanù a návštìvníkù naší obce mnoho
pozitivních ohlasù. Velice ráda bych také
podìkovala hasièùm za jejich ochotu a pomoc
vždy, když bylo potøeba.
Na závìr Vám všem pøeji klidné
Vánoce plné rodinných setkání a pohody a
šastný celý nadcházející rok 2012. Pøeji do
nového roku hodnì úspìchù a co nejvíce
šastných chvil.
Hana Navrátilová, starostka

Zprávy z úøadu
Informace obecního úøadu pro rok 2012
V pøíštím roce naši obec opìt neèekají
žádné zásadní zmìny. Poplatek za svoz
komunálního odpadu a systém jeho sbìru
zùstává stejný, tedy 500 Kè roènì za trvale
hlášenou osobu a 500 Kè za rekreaèní objekt. Na
obecním úøadì je možné zakoupit i plastovou
popelnici o objemu 120 l za 540 Kè/kus.
Poplatek za psa zùstává také ve stejné výši (100
Kè za prvního psa a 150 Kè za každého dalšího).
Dùchodci zaplatí za prvního psa 50 Kè a za
každého dalšího 150 Kè. Splatnost poplatku za
komunální odpad a psa je od 3. 1. 2012 do 31. 3.
2012.
Daò z nemovitosti také zùstává ve stejné výši
jako v letošním roce, koeficient pro výpoèet
danì z nemovitosti se pro rok 2012 nezvyšoval.
Stejnì jako v letošním roce nebudeme na výše
uvedené poplatky zasílat složenky! Úhradu
mùžete provést buï složenkou na poštì, která
je na našem úøadì pøipravena k vyzvednutí, èi je
možné poplatek uhradit na Obecním úøadì v
úøedních hodinách v hotovosti a nebo
pøevodem na bankovní úèet è.
388057379/0800. Variabilní symbol je èíslo
nemovitosti a pøíslušný rok (napø. 1752012).
Prosíme o dùkladné a správné vypsání
variabilního symbolu, abychom dokázali vaše
platby správnì identifikovat.
Kalendáø historických fotografií Líšnice –
„Líšnice na dobových pohlednicích“
Stále máte možnost si zakoupit
kalendáø „Líšnice na dobových pohlednicích“.
Tento kalendáø se mùže stát také vhodným
vánoèním dárkem. Cena kalendáøe je 50 Kè a k
dostání je na Obecním úøadì, v knihovnì a v
restauraci Lískovka. Prodávat jej budeme též na
vánoèním trhu, který probìhne u pøíležitosti
rozsvícení vánoèního stromu (více informací
najdete v pozvánkách uvnitø zpravodaje).

Zavedení obèanských prùkazù s kontaktním
elektronickým èipem a s tím související
opatøení
Pøipomínáme obèanùm, že s platností
od 1.1.2012 bude možné vydávat takzvané
elektronické obèanské prùkazy („e-OP“) –
obèanské prùkazy se strojovì èitelnými údaji a s
kontaktním elektronickým èipem. Standardnì
se i nadále budou vydávat obèanské prùkazy
bez èipu.
Stávající obèanské prùkazy zùstávají v
platnosti!
Novì nebude možné od 1.1.2012 žádat o
žádné OP na Mìstském úøadu Mníšek pod
Brdy, pøíjem žádostí a výdej OP bude
realizován pouze na oddìlení osobních
dokladù správního odboru Mìstského
úøadu Èernošice v Podskalské 19, Praha 2!
V souvislosti s provedením technické
zmìny systému OP bude nutná odstávka všech
systémù a dojde k omezení provozu jak na
obcích s matrièními úøady, tak na pracovišti
Mìstského úøadu Èernošice na Praze 2, v
Podskalské 19.
Bližší informace o odstávkách,
vydávání OP a e-Pasù jsou zveøejnìny na našich
webových stránkách www.obeclisnice.eu, na
úøední desce a dále na informaèní tabuli na
Varadovì.
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
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Základní škola
Nezáživné „rodièáky“? U nás už ne!!!
Èas utíká jako voda, školní rok je v
plném proudu a z našich prvòáèkù jsou již
zdatní školáci! Získali spoustu jednièek, razítek
a pochval, šikovnì poèítají a dokonce již zaèínají
èíst. Ale i jejich starší spolužáci udìlali od
zaèátku školního roku kus práce, což se nyní
ukázalo pøi tzv. individuálních konzultacích. Ty
jsme u nás ve škole zavedli místo tradièních (a
zpravidla nezáživných) tøídních schùzek.
Scházíme se totiž zvláš s každým žáèkem a jeho
rodièi, probereme chování, pracovní nasazení i
dosažené výsledky a spoleènì se dohodneme,
na co se v další práci zamìøíme. Poprvé jsme
tento typ setkávání zkusili v loòském roce a
velice se osvìdèil. Pravdou je, že jde o velmi
nároènou formu spolupráce školy a rodiny,
hlavnì pro nás – vyuèující. My však vìøíme, že
stojí za to.
O tradicích jen neèteme, my je prožíváme…
Kromì proslulých akcí, které se
každým rokem opakují (drakiáda, fotbalové
utkání rodièù a dìtí), jsme letos rozjeli celoroèní
projekt „Tradice“. Holky a kluci tak poznávají i ty
zvyky, které již z bìžného života vymizely. Ve
škole jsme slavili posvícení, pekli koláèe, v
rámci dušièek jsme vzpomínali na naše pøedky,
kteøí tu už s námi nejsou, a vyrábìli svícínky,
které jsme pak rozsvítili na opuštìných
hrobech. Na sv. Martina dìti hledaly prapùvod
slavení tohoto svátku a ve škole ochutnaly
svatomartinskou husu. Nyní se chystáme na
svátek sv. Barbory a sv. Lucie a samozøejmì na
Vánoce.

Vánoèní koncert v kostele i v televizi!
S Vánoci se pojí již tradièní vánoèní
koncert v kostele Všech svatých v Líšnici, který
se letos koná v pátek 16.12. od 18:00 a srdeènì
vás na nìj zveme. Za doprovodu hudebního
tìlesa tvoøeného rodièi souèasných i minulých
žákù školy zazní oblíbené tradièní, ale i zbrusu
nové vánoèní koledy. Našemu vystoupení v
kostele bude pøedcházet vystoupení v Èeské
televizi. V rámci benefièního koncertu Nadace
Podepsáno srdcem zazpívají dne 3.12. od 21:00
na programu ÈT2 naše dìti v pøímém pøenosu
nìkolik vánoèních písní. Možnosti vystupovat v
televizi si velmi vážíme a dìkujeme za ní
pøedevším panu Vladimíru Mertlíkovi, který
nás s touto nabídkou oslovil. Pro dìti to bude
nezapomenutelný zážitek!!!
Krásné a klidné prožití vánoèních svátkù a
pøedevším zdraví v celém roce 2012 Vám
všem pøeje za kolektiv zamìstnancù ZŠ
Líšnice
Alena Fialová

Každý si upekl svùj posvícenský koláè.

Skonèilo hlasování o znaku a praporu obce!
V polovinì listopadu bylo ukonèeno hlasování, kterým
jsme vybírali nejhezèí ze tøí pøedložených návrhù na prapor a
znak naší obce. Celkem hlasovalo 311 návštìvníkù líšnických
webových stránek, pøièemž s výsledkem 51,4% zvítìzil návrh è.1.
Nyní musí návrh oficiálního znaku a praporu schválit
obecní zastupitelstvo, a pak pùjde do Poslanecké snìmovny Èeské
republiky. Tam podvýbor pro heraldiku a vexilologii projedná a
doporuèí návrhy znaku a praporu obce Líšnice ke schválení.

Líšnický zpravodaj
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Kultura v Líšnici
Uctìní památky padlým spoluobèanùm

Letošní podzim byl v naší obci spoleèensky bohatý. Po záøijovém Líšnickém festivalu se v
øíjnu, v Den vzniku samostatného Èeskoslovenského státu, uskuteènilo pietní setkání u pomníku
padlých v Líšnici. Kromì milých a moudrých slov pana faráøe Jana Dlouhého zaznìl i velmi zajímavý a
emotivní pøíspìvek pana ing. Vilibalda Hoøenka. Ten zavzpomínal jmenovitì na jednotlivé padlé
spoluobèany, jejichž rodiny dodnes v Líšnici bydlí, èi mají k Líšnici blízko. Celý projev je ke stažení na
webových stránkách obce. Program, kterému na dùstojnosti dodala èestná stráž èlenù Sboru
dobrovolných hasièù Líšnice a Aktivních záloh Armády Èeské republiky, byl obohacen o hudební
program v podání manželù Veroniky a Ondøeje Kopeckých z Bratøínova, jejichž dcery navštìvují naší
základní školu. Následovalo odhalení nové pamìtní desky a spoleèné vysazení památné lípy u
dìtského høištì. Èeská národní hymna zazpívaná na závìr paní Kopeckou dovedla nejednoho
naslouchajícího k slzám dojetí.

Zdobení letos obohatí jarmark
V pøedvánoèním èase, pøesnì v nedìli 18. 12. od 15:00, nás èeká Vánoèní zdobení a jarmak
na návsi pøed hasièárnou. Líšniètí hasièi, kteøí s akcí vydatnì pomáhají, ozdobí horní èást stromeèku
ozdobami, které jste pøinesli v loòském roce, a spodní èást stromeèku bude k dispozici pro vaše
letošní dekorace. Proto neváhejte, vyrobte èi kupte vánoèní ozdobièku a pøijïte na výborný svaøák,
horkou èokoládu, èaj, grilovaný davelský špekáèek èi výbornou klobásku! Ti z nás, kteøí jsou spíš na
sladké, si mohou pochutnat na tradièním Trdelníku. Všichni se urèitì setkáme u stánkù se šperky,
keramikou a dalšími rukodìlnými výrobky. Svùj stánek zde budou mít i dìti z naší školy, které na
vánoèním „sortimentu“ již pilnì pracují. Pøed samotným rozsvícením stromeèku vystoupí i letos
hudební skupina F.A.K. se svým pásmem koled a povídaèek.
V našem zpravodaji najdete též kupón na horký nápoj zdarma, proto neváhejte a urèitì
pøijïte! Tìšíme se na vás!
VŠaK
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Kultura v Líšnici
Líšnické dìti budou v televizi!!!
Nadaèní fond Podepsáno srdcem pøipravil na 3. prosince 2011 již 17. roèník stejnojmenného
benefièního koncertu a dražby, které se konají za úèelem získání finanèních prostøedkù pro realizaci
projektù pomáhajících postiženým Alzheimerovou chorobou a seniorùm se symptomem
bezmocnosti..
Koncertu bude pøedcházet od 20:00 hodin benefièní dražba výtvarných a skláøských dìl
pøedních èeských umìlcù. Díla bylo možné shlédnout již od 28. listopadu až do 2. prosince 2011
na výstavì v galerii Topièùv salon na Národní tøídì 9, Praha 1. Garantem výbìru oslovených autorù
a výstavy je 1. Art Consulting Brno – Praha.
Výèet dárcù dìl je opravdu reprezentativní, kromì mnoha jiných se pøedstaví díla Jiøího
Anderleho, Jiøího Davida, Kristiána Kodeta, Ivana Komárka, Jaroslava Róny a dalších.
Prùbìh slavnostního koncertu tradiènì vysílá Èeská televize v pøímém pøenosu pod
názvem Podepsáno srdcem: Viva, Frank Sinatra! Za doprovodu orchestru Golden Big Band
Prague, øízeného Petrem Sovièem, vystoupí Leona Machálková, Monika Absolonová, Peter Lipa,
Jitka Zelenková, Richard Nedvìd, Iva Pazderková, Vojtìch Kotek, Ondøej Ruml, Shahab
Toulouie, David Deyl, Martina Bártová, Petr Soviè a Dìtský soubor Kožíšky, který je tvoøen žáky
naší základní školy. Veèerem budou provázet Vojtìch Kotek a Iva Pazderková. Diváci se mohou k
pomoci pøipojit prostøednictvím zasílaných DMS na èísle 87777 v podobì DMS ALZHEIMERSTOP.
Více se dozvíte na www.podepsanosrdcem.org.
Tak našim dìtem držte palce a urèitì se dívejte v sobotu 3.12. od 21:00 na ÈT 2!!!

Líšnický zpravodaj
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Rozhovor

Oáza kvality a pohody

Bezesporu každého – chodce i motoristu, kteøí
do Líšnice míøí od Øitky èi Klínce – upoutá
vemlouvavý název restaurace Lískovka s
netypickým písmenem S, pøipomínajícím
ženské køivky. Kralují tu však dva muži – Josef
Maxa a Lukáš Sommer.
Jak jste pøišli k názvu Lískovka?
V Líšnici v minulosti rostla øada lísek, které
pozdìji daly obci jméno. Název Lískovka je
originální a my jsme na nìj pyšní.
Kdo jsou to „my”?
J. M. Jako Mníšeèák jsem spjatý s Líšnicí pøes svého
dìdu Josefa Kadlece – bydlel pod kostelem. Druhý
mùj „koøen“ spoèívá v tom, že jsem v rámci
náhradní vojenské služby spolupracoval se zdejší
školou. Profesnì zapadám do oblasti gastronomie.
L. S. Já jsem se narodil na Náchodsku ve
východních Èechách a s Josefem jsem dìlal v jedné
pražské francouzské restauraci. Mùj líšnický
pøíbìh tedy v Lískovce teprve zaèíná…
Jaké vùbec byly vaše zaèátky?
„Já jsem si je užíval,“ vzpomíná Josef Maxa, „práce
byla spousta. Rok zavøený lokál jsme museli
pøetvoøit k obrazu svému. Zatímco pùvodní
restaurace fungovala spíš coby rodinná a øada vìcí
potøebných k provozu tu chybìla, museli jsme
rovnìž investovat. Ale vìøili jsme, že budeme mít
úspìch.“
Zmìnila se po vašem pøíchodu klientela?
Vìøíme, že o sto procent! Døív sem chodili
kamarádi, známí, a my vìdìli, že pokud budeme
platit nájem, musí se to zmìnit a pøijít noví hosté.
Vìdìli jsme koho chceme oslovit a jakým smìrem
jít.
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A ten smìr je jaký?
Jsme absolutnì nekuøácká restaurace, takže jsme
vstøícní k rodinám s dìtmi. Zamìøujeme se na
hosty, kteøí ocení dobrou gastronomii z
kvalitních surovin a jsou za to ochotni zaplatit
adekvátní èástku.
Prý k vám obèas zavítá mediální gastrohvìzda
Zdenìk Pohlreich…?
Ano – máme tu èest, že nás jednou za týden èi dva
pan Pohlreich navštíví, aby si dal nìco k jídlu.
Vážíme si toho a považujeme to za ocenìní naší
práce. Navíc je to pro nás velká reklama.
A co ostatní – chodí posedìt a pojíst?
Tøeba teï už tøetí víkend za sebou bez pøedešlé
rezervace témìø nemáte šanci. Lidé se
objednávají i mìsíc dopøedu, což nás tìší, ale i
zavazuje.
Mìli jste letos dovolenou?
„Naše dovolená se odbývá tak ve dvou, tøech
dnech,“ usmívá se Lukáš Sommer, „jinak jsme tu
od rána do veèera.“
Jaká je specialita šéfkuchaøe?
Touhle cestou my nejdeme, za specialitu
považujeme každé naše jídlo. Rádi bychom
pomohli odstranit zažitý pocit, že se do
restaurace jdeme – s prominutím – „nažrat“… A to
ve stylu co nejlevnìji, co nejvíc, a co nejdøív
odejít. A to je špatnì!
Vy opravdu vaši profesi chápete jako poslání?
„Urèitì,“ pøikyvují oba pánové. „Francouzi si jdou
do restaurace popovídat s èíšníkem, pøijde za
nimi kuchaø pochlubit se tím, co dnes uvaøil…
Dají si pøedkrm, hlavní jídlo, dezertík, posedí u
láhve vína s pøáteli. O tom je restaurace!“
A èeský host?
Zaplapámbu se už taky zajímá, co jí, jak a proè to
jí…
Máte nìjaký „lískovkový“ sen?
Aby se do povìdomí širokého okolí dostal fakt, že
do líšnické Lískovky se chodí na dobré kvalitní
jídlo a pohodu.
Zdenìk Lebl
Foto autor
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Knihovna
Vážení spoluobèané, v pátek 11.11.2011 byla
otevøena Obecní knihovna v Líšnici. Navštívili ji
první dìtští i dospìlí ètenáøi. Vìøím, že si
najdete èas, pøijdete se podívat a vybrat si
knihu na dlouhé zimní veèery. Knihovna je
otevøena každý pátek od 17 do 19 hodin. Zde je
malá ukázka z výmìnného fondu Mìstské
knihovny Pøíbram, který si u nás, mimo jiné,
mùžete také zapùjèit:
KOVAØÍKOVÁ, Blanka
Herecké romance: dùvìrná setkání s èeskými
herci a jejich láskamiPraha: Brána 2006. 181 s.
Nostalgické vzpomínání na èeské herecké
osobnosti.
WRIGHT, Eric
Tøikrát Charlie Salter: z angl. orig. pøel. B.
Kuèerová, M. Trubaèíková, M. Švejda. - Vyd. 1.
Frýdek-Místek: Alpress, 2000. 528 s. (Klokan)
Tøi kriminální pøípady øeší spolu s místní policií
sympatický kanadský štábní inspektor.
HOPKINS, Cathy
Hledá se nejkrásnìjší kluk: z angl. orig. pøel. V.
Volhejnová : il. L. Bárta.
1. vyd. - Praha: Mladá fronta, 2004. 133 s.
(Klukùm nepøístupno) Dívèí román ze školního
prostøedí o lásce, pøátelství a trampotách kolem
dospívání.
Tìším se na vaši návštìvu
Helena Žbánková, knihovnice

Sloupek
Podnikání na Líšnici
Blízkost Prahy nabízí obyvatelùm
Líšnice spoustu výhod pøedevším ve spojení se
snadným a rychlým pøístupem po rychlostní
silnici èi velkým množstvím pracovních
pøíležitostí v metropoli. Je tudíž velmi snadné
nakoupit potraviny na rodinnou veèeøi cestou z
práce, zajít do kadeønictví o polední pauze,
nebo uspoøádat narozeninovou oslavu v
jednom z velkých pražských barù.
Aè tento komfort moderní doby
pøináší spoustu výhod, okrádá vesnice a
malomìsta nejen v okolí Prahy o cosi z jejich
koloritu. Ty tam jsou doby, kdy bylo možné
nalézti v katastru každé obce kováøe, truhláøe èi
ševce. Navzdory dobì a omezené podpoøe státu
se nám však na Líšnici podaøilo uchovat velké
množství øemeslníkù èi (øeèeno dnešním
jazykem) podnikatelù.
Buïme tedy rádi a podporujme naše
podnikatele. Pøeci jen… Která vesnice naší
velikosti mùže nabídnout toliko služeb? Kde
jinde naleznete podnikatele, kteøí vám postaví
dùm od základù po støechu, nabídnou vám jídlo
i pozdì veèer, upraví vaše kadeøe na maturitní
ples, nauèí vás anglicky, pøipraví vaše jízdní
kolo na zimní odpoèinek èi vytvoøí propagaci
vašim aktivitám? Zkrátka, možností je tu
mnoho a ani tento sloupek by k jejich
pøedstavení nestaèil.
Na závìr bych rád našim
podnikatelùm podìkoval za jejich práci a také
za to, že Praha pro mì mùže být místem, kde
studuji, ale Líšnice je místem, kde žiji.
Jiøí Beneš

Pozdrav našim sousedùm chataøùm a všem obèanùm Líšnice, Klínce, Bojova i Èisovic!
Vrátil se Vám Spálený mlýn a zve Vás k návštìvì. Chceme, abyste se dozvìdìli, že Spálený
mlýn nenabízí Vám, místním, jen hluk pøi akcích a svatbách, ale má také nìco pro Vás: sousedské
pøedvánoèní pondìlky se slevou všech jídel na jídelním lístku ve výši 20%. Pøijde ochutnat a
pøitom si popovídat.
Tìší se na Vás kolektiv Spáleného mlýna pod vedením Jany Vítkové.
Více na stranì 10...
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Mladý svìt
Pijete také Èeské pivo?
V roce 1842 uvaøil bavorský sládek Josef Groll výhradnì z èeských surovin v novém
Mìšanském pivovaru v Plzni (dnes Plzeòský Prazdroj, a.s.) první várku nového piva, které jasnì
definovalo nový standard moderního piva – pivo plzeòského typu. To se ihned stalo dobovým
bestsellerem a inspirovalo ostatní èeské pivovary. Od té doby má èeské pivo jasnì dané parametry,
které pøetrvaly dodnes. Hlavní pilíøe této technologie jsou následující – výhradnì èeské suroviny
(jeèmen a chmel), dekokèní postup rmutování (spoèívá v oddìlení èásti rmutu, který se povaøí –
vìtšinou dvakrát, jen u Plzeòského prazdroje tøikrát), použití kvasinek spodního typu kvašení v
dvojstupòovém kvašení (v prvním stupni probíhá samotné kvašení, kde vzniká hlavnì alkohol a oxid
uhlièitý, a v druhém stupni pak dokvašování, kde vznikají charakteristické vonné a chuové látky).
S pøíchodem globalizace a s pøevzetím velkých èeských pivovarù zahranièními korporacemi se
nìkteré pivovary odvrátily od tohoto èeského fenoménu. Naštìstí v roce 2008 Sdružení Èeské pivo
vybojovalo v EU ochranné oznaèení, které definuje specifické parametry èeského piva od surovin až
po výsledný dojem po napití. Ne všechny pivovary si od té doby mohou dovolit toto oznaèení,
protože jejich suroviny nepocházejí z èeských krajù, postup vaøení piva je infuzní (bez povaøení
rmutu) a kvašení se pøibližuje podmínkám prùmyslových lihovarù. Aby èeský konzument nepoznal
rozdíl a svoje oblíbené pivo pøijal, zavádìjí výrobci tyto zmìny postupnì. Ty se pak projevují v
malých odchylkách od „pùvodní“ chuti. Chuová pamì èlovìka patøí mezi nejslabší, a tak není tìžké
zapomenout, jak chutnalo pivo „tenkrát“. Dalším aspektem je, že èeský pivaø je vìrný své znaèce a
málokdy si pøizná, že to „jeho“ pivo už není to, co bývalo. Naštìstí se v dnešní dobì rozšíøil nový
fenomén èeského piva – restauraèní minipivovary. Zde si každý, a už je to opravdový labužník nebo
pøíležitostný konzument piva, pøijde na své. V tìchto minipivovarech mají vìtšinou sládci „svobodu“
ve vaøení a mohou svému pivu dopøát kvalitní suroviny, tradièní postup vedení výroby piva a hlavnì
se zde zpravidla projeví láska k øemeslu, která je pro pivovarství nejdùležitìjší.

Kam v okolí do minipivovaru:
Pivovar MMX (Dobøichovická 452, Lety u Dobøichovic), Pivovar Berounský medvìd
(Tyršova 135, Beroun), Jihomìstský pivovar (Podjavorinské 1602/11, Praha 4)
Pivovary, které mají certifikaci èeské pivo:
Plzeòský prazdroj, Krušovice, Bernard, Èerná Hora, Mìšanský pivovar Havlíèkùv Brod,
Mìšanský pivovar v Polièce, Primátor, a.s., Vyškov
Další chránìná oznaèení èeských piv:
Èeskobudìjovické pivo, Budìjovické pivo, Budìjovický mìšanský var, Èerná Hora, Chodské pivo,
Starobrnìnské pivo/Brnìnské pivo, Znojemské pivo, Bøeznický ležák (øízení probíhá)
Tomáš Humhal
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EUROSIGNAL
Vážení líšniètí, varadvští a vadrliètí!
Je nám potìšením využít možnosti informovat vás o novinkách, které jsme jako Družstvo EUROSIGNAL v oblasti telekomunikaèních
služeb realizovali nebo se chystáme realizovat.
Jelikož se blíží konec roku, pøipravujeme pro všechny klienty vánoèní dárek v podobì SMS brány s jednorázovým bonusovým
kreditem na 5 SMS zpráv, tzn. klienti budou moci prostøednictvím klientského úètu zasílat SMS zprávy na všechna mobilní telefonní
èísla v ÈR.

Zde bude reklama Eurosignal

Všem klientùm se službou internetu bude pøidìleno zdarma VOIP telefonní èíslo s jednorázovým bonusovým kreditem 5,-Kè. Klienti
si tak budou moci telefonování prostøednictvím internetu (VOIP) vyzkoušet pøímo ze svého poèítaèe. Pro využití telefonování pøes
internet bez použití poèítaèe bude klientùm pøedstaveno øešení, které využívá VOIP brány s drátovým nebo bezdrátovým telefonním
pøístrojem. Telefonováním pøes internet nejste nuceni platit žádné mìsíèní paušály, systém je kreditový. Novì pøipravované služby
klientùm v oblasti VOIP telefonie umožní nastavit pøesmìrování hovorù, plný dohled nad svými úèty za telefon – podrobné výpisy
telefonních hovorù ihned po uskuteènìní hovoru, hlasovou schránku se zasíláním zanechaného vzkazu jako audio soubor do e-mailu
atp. Pøi této pøíležitosti bude zveøejnìn i nový ceník hovorù s bezkonkurenèními cenami.
Další pøipravovanou novinkou bude možnost použití platební karty k navýšení stavu klientského úètu platbou pøes internet. Systém
vám umožní z tepla vašeho domova provést úhradu za služby internetu nebo zaslat kredit pro zasílání SMS, telefonování pøes
internet nebo k platbì za služby v sekci zábava. Jsme rovnìž pøipraveni svým zákazníkùm poskytnout IPv6 adresy (internetový
protokol verze 6). IPv6 je oznaèení nastupujícího protokolu pro komunikaci v souèasném internetu resp. v poèítaèových sítích, které
internet vytváøejí. IPv6 pøináší zejména masivní rozšíøení adresního prostoru a zdokonalení schopnosti pøenášet vysokorychlostnì
data – tj. zajištìní kvalitního multimediálního pøenosu dat, pøenosu IPTV, VOIP telefonie a videokonferenèních pøenosù.
S poèátkem letošního podzimu bylo pøipraveno kompletní nové portfolio služeb pro lokality s vybudovanou síti FTTH (fiber to the
home ) – optika do bytu zákazníka. Služby nesou název EuroFIBER a zákazníci, kteøí byli již døíve pøipojeni na FTTH sí, dostali dle
typu služby dárek ve formì o stupeò vyššího tarifu pøi stejné mìsíèní výši platby. Prostøednictvím tohoto optického vlákna je možné
poskytovat internetové pøipojení o rychlostech až 1Gbps. Optická vlákna jsou využitelná také pro kamerové a zabezpeèovací
systémy.
V lokalitách s vybudovanou FTTH infrastrukturou jsme v prùbìhu letošního roku zaèali nabízet televizní služby – IPTV. Máme pro
Vás pøipraveny obsahovì rùzné balíèky televizních programù s možností rozšíøení o tzv. tématické televizní balíèky (napø. dìtské
programy, sportovní programy atd.). Navíc má každý zákazník možnost využít tzv. videopùjèovnu, kde si budou moci zapùjèit a
shlédnout svùj oblíbený film, a službu nahrávej s možností shlédnout již odvysílané poøady. Spolu s VOIP telefonii nabízíme tyto
služby v jednom balíèku pod obchodním názvem Triple Play služby.
V letošním roce se nám také podaøilo opìt navýšit rychlosti nìkterých tarifù na kabelových i bezdrátových sítích. V neposlední øadì
jsme rádi, že jsme mohli finanènì podpoøit také letošní roèníky pìvecké soutìže Brdský kos, které jsme byli generálním partnerem, a
tradièní Skaleckou pou.
V nadcházejícím období se chceme zamìøit na zvyšování kvality a stability poskytovaných služeb. Máme pøipraveno mnoho nových
projektù zasíování bytových domù spolu s rozvojem páteøní optické sítì a rozvojem bezkonkurenèního technologického øešení –
sítí FTTH. Pro tento rozvoj páteøních optických sítí, tzn. zvýšení komfortu služeb všem zákazníkùm, je však nezbytnì nutné, aby jej
majitelé objektù (SVJ, SBD aj.) podpoøili a nebránili prùchodu páteøního optického kabelu a umístìní aktivní technologie v jejich
nemovitosti.
Pro zvýšení informovanosti zákazníkù již nyní pracujeme na pøípravì vzhledovì nových internetových stránek s interaktivnìjším
prostøedím, které budou obsahovat nejen spoustou nových informací a služeb, ale budou se také zabývat øešením a zajištìním
úspory v oblasti hlasových služeb pro malé i velké firemní zákazníky. V souvislosti s používanou bezkonkurenènì nejlepší
technologií v oblasti pøenosu vysokorychlostních dat budou v neposlední øadì obsahovat také informace o výhodách spojené s
výstavbou sítí FTTx.
Závìrem bychom chtìli uvést na pravou míru nepravdivé informace, které o nás rozšiøuje konkurence. V poslední dobì se k nám od
nìkterých z Vás dostaly zprávy o podivných zpùsobech jednání obchodních zástupcù konkurenèních telekomunikaèních
spoleèností. Obchodní zástupci konkurence šíøí zprávu o konci pùsobnosti Družstva EUROSIGNAL na telekomunikaèním trhu. Tyto
informace jsou lživé a jde pouze o nekalou obchodní praktiku. Chceme Vás ubezpeèit, že Družstvo EUROSIGNAL nepøestává pùsobit
na telekomunikaèním trhu, neomezuje svùj rozvoj a v žádném pøípadì ani neuvažuje o prodeji svých zákazníkù , resp. sítì, jinému
operátorovi. Naše vyjádøení prosím berte jako reakci na výše zmínìné skuteènosti. Vzhledem k tomu, že nevíme, jaké informace
mohou být ještì rozšiøovány, považujeme za dùležité vás souèasnì ujistit, že naše finanèní zdraví a moderní technické zázemí jsou v
naprostém poøádku.
Vážení obèané a zákazníci Družstva EUROSIGNAL, dìkujeme vám za dosud zachovanou pøízeò a vìøíme, že spousta informací
uvedených v tomto èlánku vás potìšila a znovu pøesvìdèila o tom, že Družstvo EUROSIGNAL je ten pravý partner pro pøístup do svìta
elektronických komunikací – svìta zábavy, zajímavostí a jiných potøebných informací pro každodenní život.
Pøeje vám pøíjemné prožití svátkù vánoèních a hodnì štìstí, zdraví a úspìchù v nadcházejícím roce 2012.
Tým Družstva EUROSINAL
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Vzpomínka na podzim (Líšnice a její okolí, 2011)

foto: T. Humhal

Inzerujte v našem zpravodaji!
Cena plošné inzerce:
1/8 (osmina strany) - 175 Kè
1/4 (ètvrtina strany) - 350 Kè
1/3 (tøetina strany) - 500 Kè
1/2 (polovina strany) - 750 Kè
1/1 (celá strana) - 1500 Kè

zpravodaj@obeclisnice.eu

Najdete nás také na

a

Vaše názory a podmìty
mùžete psát na zpravodaj@obeclisnice.eu
Nashledanou v únoru
Váš Líšnický zpravodaj

Restaurace u Krbu
na návsi v Klínci u Prahy
obìdy, veèeøe - hotová jídla, minutky
?
rodinné oslavy, výroèí, svatby
?
firemní akce, školení, prezentace
?

Restaurace U krbu má kromì hlavního sálu také dva salonky vybavené audio-video
technikou vhodné pro prezentace a školení.
Otevírací doba:
pondìlí až pátek 11:00 - 22:00
Sobota 12:00-21:30

Rezervace akcí:
tel.: +420 774 555 886,
restauraceukrbu@seznam.cz

Provoz kuchynì
hotová jídla do 15:00
jídla objednávku až po 15:00

Pøíjemné posezení za rozumné ceny.
Zpravodaj obce Líšnice, vychází ètvrtletnì (500 ks), toto èíslo vychází 1. 12. 2011. Pøíští èíslo vyjde 1. 2. 2012, uzávìrka 15. 1. 2012.
Redakèní rada: Mgr. Alena Fialová, Hana Navrátilová, Zdenìk Lébl, Ing. Tomáš Humhal a Jiøí Beneš.
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