září 2012

Vážení sousedé líšničtí, varadovští a vandrličtí,
úvodní slovo v tomto zpravodaji věnuji nenápadné osobě, která se narodila a žije v
Líšnici, ale zásluhy má vpravdě mezinárodní. Možná jste si všimli cedulek s logem
londýnské paralympiády a nápisem „Líšnice fandí Áně“, které se na přelomu srpna a
září objevily na dopravních značkách na obou koncích vesnice. Áně, tedy Anně Luxové,
je 15 let a kromě toho, že bydlí v Líšnici, má doma titul juniorské mistryně světa v
atletice tělesně postižených a před pár týdny se vrátila z londýnské paralympiády.
Aničce patří ohromná gratulace od nás všech, kdo jsme jí v Londýně (tedy vlastně v
Líšnici) drželi palce. 5. a 6. místo v běhu na 200 a 100 metrů je obrovský úspěch a tím
spíš, že si Áňa na obou tratích dokázala překonat i svůj „osobák“. Více o tom, jaké to je
běžet na olympijském stadionu před 80 tisíci bouřícími diváky a jaká byla atmosféra v
Londýně, se dozvíte ve velkém rozhovoru s
Obecní úřad Líšnice
Aničkou, který připravujeme do některého
z dalších zpravodajů. Nebo se jí prostě
Hana Navrátilová, starostka
Pondělí 14:00 - 16:00
zeptejte sami, až ji potkáte. Příležitost
(předem dojednané schůzky)
budete mít určitě 22. září na tradičním
Úterý 16:00 - 18:00
líšnickém festivalu.
Středa 09:00 - 11:00
Ing. Petr Gottwald, místostarosta
St 14:00 – 17:00
(předem dojednané schůzky)
Simona Vondrušová, administrativa, CzechPOINT
Po 09:00 – 12:00
St 09:00 – 12:00
14:30 – 16:30

Aničko, ještě jednou moc gratulujeme a
vážíme si toho, že máme takovou sousedku.
Za všechny sousedy
Hana Navrátilová, starostka a fanynka

Zprávy z úřadu
Prázdniny v Líšnici: Okurkám se nedařilo,
dotacím ano!

Máme místo pro varadovské hřiště

Prázdniny většinou bývají tzv. okurkovou
sezónou. Letos jsme si ale okurky moc neužili a
Líšnice naopak prožila docela rušné léto. Díky
dotacím a grantům, které se nám podařilo získat
na jaře, jsme se teď mohli pustit do realizace
několika velkých projektů a některé z nich i
dokončit.

Od pozemkového fondu se nám podařilo zajistit
pronájem travnatého pozemku podél silnice na
Varadově, kde chceme vybudovat víceúčelové
sportoviště a hřiště. Prosíme varadovské
sousedy, kteří se chtějí na budování hřiště
podílet, aby mezi sebou našli zástupce, s nímž
může obecní úřad řešit konkrétní plán výstavby
a spolupráce. Děkujeme.

Počítač v knihovně, knihovna v počítači

Zelená má zelenou

Díky projektu podpořeného Krajským úřadem
Středočeského kraje z Fondu obnovy památek a
kultury, jsme pořídili do knihovny software,
který zpřehlední knihovnický fond a zajistí vám
lepší informovanost o všech knižních titulech,
které v naší knihovně máme.

Jistě jste si všimli opraveného křížku nad
rybníkem, lešení kolem křížku u cesty ke
hřbitovu nebo zahalené kapličky u rybníka.
Kompletní a velmi pečlivou renovaci těchto
památek provádí paní restaurátorka Olga
Dušková v rámci projektu na opravu a
rekonstrukci sakrálních prvků, na který jsme
získali dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj

Projekt obnovy a údržby zeleně v obci je na
samém počátku, ale start to bude rychlý.
Zastupitelstvo schválilo zadávací dokumentaci
a požádali jsme zkušenou autorizovanou
společnost o realizaci výběrového řízení na
dodavatele. Ten by měl být znám v polovině
října, aby ihned mohl začít s prvními zásahy. Je
jasné, že kromě ošetření a prořezání stromů
dojde např. i ke kácení poškozených dřevin, což
u někoho zřejmě vyvolá negativní reakce. Proto
jsme pro vás připravili podrobnější informace o
projektu v samostatné příloze zpravodaje a na
obecním úřadě vám také rádi ukážeme a
vysvětlíme kompletní plán prací. Finance na
tento projekt jsme získali z Operačního
programu životního prostředí.

Školka ve finiši

Další uzavírka Strakonické

Nejvíce očekávaný a finančně nejnáročnější
projekt v naší obci je bezesporu vestavba
mateřské školky do půdního prostoru základní
školy, projekt podpořený Krajským úřadem
Středočeského kraje z dotačního programu
FROM. Proto jsme rádi, že stavba byla
dokončena a 30. srpna jsme mohli zahájit
kolaudaci. Prostor školky je krásný a velký. Nyní
zbývá dokončit legislativní náležitosti potřebné
pro provoz a především vybavit školku tak, aby
se v ní našim nejmenším líbilo. Provoz školky
bude zahájen 8. října. Rekonstrukce budovy
školy, která začala již v roce 2002, je tak po 10
letech téměř hotová. Poslední etapou je
zateplení budovy a fasáda, což je náš cíl pro
příští rok - získat dotaci z programu Zelená
úsporám Státního fondu životního prostředí..

ŘSD na nás chystá další uzavírku R4 a to od 19. 9.
do 31. 10. Ve směru Praha – Příbram bude
uzavřen celý pravý pás a provoz bude veden
dvěma protisměrnými jízdními pruhy v levém
jízdním pásu. Zároveň bude uzavřena pravá
větev MUK Řitka, tzn. sjezd na Řitku od Prahy a
nájezd od Řitky na R4 směr Příbram. Přestože
přes Líšnici není vedena objízdná trasa,
můžeme očekávat v obci razantní zvýšení
provozu. Během trvání uzavírky dojde k
omezení autobusové dopravy, Líšnice bude
úplně vyloučena z trasy linky 317 a přes obec
budou pravděpodobně jezdit autobusy 320 a
321. O zajištění náhradní dopravy pro Varadov
se v tuto chvíli snažíme. Sledujte prosím webové
stránky obce, kde vás budeme ihned informovat
o nových zjištěních.

Co se skrývá pod lešením?
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Zprávy z úřadu
Dráty patří pod zem, ne na nebe

Sběr železného šrotu

Sloupy elektrického vedení a dráty protkané od
domu k domu jsou dobré pro vlaštovky, ale naši
obec hyzdí a především jsou zdrojem poruch a
velkých ztrát. Společnost ČEZ bude proto na
dvou poměrně rozsáhlých místech v obci
přesouvat kabely elektrického vedení ze sloupů
do země. Bohužel to znamená přechodné
rozkopání komunikací téměř v celé obci. Jedná
se o úsek od trafostanice proti hasičárně po
hlavní silnici a dále za školou pod kostel. Tam
bude vybudována nová trafostanice, která
umožní posílení příkonu ve škole, školce a v
některých dalších nemovitostech v okolí. Další
úsek bude veden od trafostanice proti hasičárně
po hlavní silnici směrem ke golfu a také na
některých částech komunikace kolem dětského
hřiště. Je nám jasné, že tento projekt některým z
nás způsobí nepříjemnosti, ale prosíme o
trpělivost. Naším dlouhodobým cílem je
přesunout rozvody do země postupně v celé
obci. Děkujeme za pochopení.

V sobotu 20. 10. 2012 proběhne tradiční sběr
železného šrotu organizovaný SDH Líšnice.
Prosíme všechny, kdo jsou ochotni přispět
dobrovolným hasičům starým železem, aby
ráno od 8,00 nachystali šrot u branky. Těžké
nebo neskladné kusy starého železa, staré kotle
a podobně si hasiči vynesou sami.
Upozorňujeme, že šrot nesmí obsahovat zbytky
elektroniky a jiný nebezpečný odpad.
Sběr proběhne ve středu obce, obyvatele
Vandrlice prosíme o svoz starého železa na
sběrné místo, kde jej hasiči vyzvednou.

Dne 15. 9. 2012 nás opustila Vlasta Šimonová,
nejstarší občanka Líšnice. 7. listopadu by
oslavila úctyhodné 92. narozeniny.
Paní Šimonová a její rodina, původem z Prahy, v
roce 1952 zakoupili v Líšnici domek, který si
opravili a využívali ho jako útočiště před
Prahou.
Avšak Líšnice jim
přirostla k srdci a tak
časem se tu usadili na
trvalo.
Paní Šimonová do
posledních chvil
bydlela s rodinou své
dcery Marie
Ďarmekové ve
stejném domku,
který si před šedesáti
lety zamilovala.
Vlasta Šimonová
7. 11. 1920 - 15. 9. 2012

Líšnický zpravodaj
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Konečně máme znak a prapor
25. června jsme spolu s několika desítkami obcí
převzali z rukou předsedkyně sněmovny, paní
Miroslavy Němcové, dekret k užívání znaku a
praporu obce, který jste vybrali vy, občané
Líšnice. Slavnostní akt proběhl v Poslanecké
sněmovně Parlamentu ČR. Nyní již tedy
můžeme znak oficiálně užívat. Každý, kdo se
zúčastní líšnického festivalu (viz. str. 5) dostane
od obce k této významné události malou
pozornost.

Co Vás ještě tento rok v Líšnici
čeká?
8.10. Otevření školky “Lísteček”
26.10. Vítání občánků
17.11. Lampiónový průvod
16.12. Vánoční zdobení a jarmark
21.12. Vánoční koncert
24.12. Štědrodenní procházka

Základní škola
Bez dvou kopa dětí, půltucet nových tváří a
věrtel novinek
V letošním školním roce jsme u nás přivítali 10
prvňáčků. Starší spolužáci pro ně měli, jako již
tradičně, připraveny spousty dárků, a tak
prvňáčci odcházeli domů s plnými kornouty
sladkostí a hraček. První třída je letos třídou
Hvězdičkovou a děti se společně s paní učitelkou
Sylvou Strnadovou vydávají na dobrodružnou
plavbu rozbouřeným oceánem učení. Přejeme
jim, aby je, tak jako správné námořníky, hvězdy
dovedly bezpečně až do cíle.
V letošním roce tedy ve škole máme celkem 58
dětí, což je v novodobé historii absolutní rekord.
Děti jsou nově rozděleny do čtyř tříd a stará se o
ně dohromady 7 členek pedagogického sboru. V
letošním roce ve škole působí mnoho nových
tváří, kromě již zmíněné paní učitelky Sylvy také
paní učitelka Kamila Ehrenbergerová, Kateřina
Hozmanová a Lenka Veverková. Nový kabát
dostala i školní družina, ve které pracují dvě
paní vychovatelky Mirka Šťastná z Líšnice a
Hanka Subhanová z Varadova. Program družiny
je oproti minulým rokům znatelně bohatší a
věříme, že do ní děti budou chodit rády.
Odkud jsem?
Letos se v celoročním projektu s názvem
„Odkud jsem“ zaměříme na zkoumání historie
školy, obce i rodin každého žáka a kromě pátrání
v kronikách nás čeká i spolupráce s
dobřichovickým archivem. Doma prolezeme
půdy, šuplíky a truhly s poklady minulosti a
budeme pátrat po hmatatelných důkazech
existence našich předků. Kromě toho máme i
řadu projektů krátkodobých. Nyní se např.
věnujeme životu Svatého Václava a naše snažení
vyvrcholí v neděli 23. 9. v 15.00 na hřišti za
školou, kde proběhne Svatováclavská pouť. Pro
děti bude připravena řada soutěží a drobných
odměn, rodiče se mohou zúčastnit klání o
nejlepší buchtu, společně si posedět a
popovídat.
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Tělocvik pořádně
Změny nás také čekají ve výuce tělesné výchovy.
Na podzim budedme jezdit do tělocvičny na
Klínci, kde děti získají základy gymnastiky a
cvičení na nářadí, poté bude následovat plavání
v Příbrami a na jaře budeme opět chodit na golf.
Jeden kroužek za druhým
Od října ve škole startují zájmové kroužky,
kterých je letos 13. Děti mohou hrát na flétnu,
tančit, programovat, vařit, rybařit, zpívat, hrát
divadlo a mnoho dalšího. Nově nabízíme i výuku
angličtiny s rodilou mluvčí, která za námi bude
do školy dojíždět každý týden. Kromě výuky ve
škole nabízí lektorka též individuální výuku
jednotlivců (maminek na mateřské v
dopoledních hodinách a pracujících v
podvečerních hodinách). Máte-li zájem, napište
nám na mail zslisnice@zslisnice.cz a my vám
zašleme podrobné informace. Výuku zajišťuje
černolická jazyková škola Easyspeak.
Předškolním dětem nabízíme účast v kroužcích
flétny a tance (maminky, pište, volejte).
Po pracovně náročných prázdninách, během
nichž v podkroví školy vyrostla zbrusu nová a
krásná mateřská školka, už to ve škole žije
naplno. A pokud i vás zajímá, jak vaše obecní
škola a školka funguje, přijďte se podívat. Rádi
vás provedeme.
Přejeme našim dětem, jejich rodičům i nám
samotným úspěšný školní rok a mnoho sil při
zvládání všech povinností, které školní
docházka přináší.
Alena Fialová

Líšnický zpravodaj

Kultura

Líšnický zpravodaj
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Rozhovor

K oltáři je cesta dlouhá…

Po řadě polských farářů, kteří v líšnickém
kostele Všech svatých odsloužili poslední
léta, ujal se zdejší kněžské práce
neobyčejně vzdělaný, původně strojní
inženýr, páter Mgr. Ing. Jan Dlouhý, který z
civilu „zběhl“ k oltáři, neboť své poslání víc
než ve světské roli spatřuje na duchovním
poli.

Zdobí vás dva vysokoškolské tituly. Je pro vás
některý z nich důležitý pro výkon kněžské
služby?
Myslím, že jsou důležité oba. Profesí strojního
inženýra jsem získal určitou praxi ve společnosti
a nemůžu říct, že by mě tahle práce přestala
bavit. Bylo to nutné ke komunikačním
zkušenostem, k odstupu z pozice idealistického
mládí k střízlivějšímu pohledu na život.
Po sametové revoluci se pro mě otevřela
možnost studovat teologii denním studiem,
takže jsem skončil v projekci a jako školáček se
věnoval studiu kněžství. Obě školy k sobě patří –
proč ne – na faráře se mnou študovali i
elektroinženýři, muzikanti, dokonce lékaři… A
tenhle trend přetrvává.
Takže to i u vás byla otázka vývoje?
Časem jsem rozeznal, že ona duchovní služba
bude v Čechách důležitější.
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Kro m ě d o m ov s kéh o M n í š ku m á te k
duchovnímu obhospodařování ještě svatyně
v Trnové, Kytíně, Čisovicích, na „Malé svaté“,
na Skalce a u nás v Líšnici. To už je panečku
fuška, sehnat týden co týden své ovečky do
houfu…
Fuška to je a já ani nevím, jak je do houfu shánět.
Ovečky jsou dnes opravdu zatoulané…
Mí předchůdci jezdili k vám do Líšnice sloužit
mši svatou i v týdnu. Když já jsem nastoupil a
oslovil přátele v kostele, zjistil jsem, že taková
potřeba ve všední dny už není.
Bývaly doby, že mší začínával den.
To už dávno neplatí. I děti se ráno stavívaly v
kostele na mši, a teprve pak pokračovaly na
cestě do školy.
A navečer?
Tak to už vůbec ne – lidé chodí pozdě z práce,
mají ty a ty starosti…
Nebo ty a ty televizní seriály…
Hmmm – víte, shánění oveček je hlavní starostí
církve, a nejen katolické. Úpadek věřících pořád
narůstá. Čím dál víc lidí neprojevuje zájem o
duchovní svět.
A co agitační aktivita Svědků Jehovových?
Řečeno z prken divadla Járy Cimrmana –
ti vám dnes vlezou všude!
My jsme na teologii probírali evangelizační
činnost, třeba chodit dům od domu. Právě to
mně připomínalo Jehovisty, já bych nedokázal
někomu něco nutit. Mám tendenci spíš nabízet
to, co je dobré.
Kde tedy hledat zakopaného psa rozrůstající
se nevíry?
To je problém nefungování zajeté praxe, která
tady dávno existovala. Čím víc se Evropa
odkřesťanšťuje, tím rychleji uvolňuje pozice pro
jiné typy zbožnosti, viz expanzi islámu. Oni se
ani tak necpou, jako tyto uvolněné pozice prostě
obsazují…

Líšnický zpravodaj

Rozhovor
Protože jsme v sobě dobrovolně popřeli
starodávné tradice. Místo toho vyznáváme
povrchní, zmrzačenou formu náboženství
značek, klubů, rekordů a vzýváme je jako
modly.
Jak někdo moudrý řekl – člověk je ve své
podstatě náboženský a potřebuje nějaký kult.
Jestliže zaužívaný kult křesťanství vyvane, lidé si
najdou kult nový. Třebas chtějí zůstat svobodní,
potřebují někoho ctít.
Ostatně český národ vždycky uznával
kazatele.
Je to všeobecně lidská touha – být veden. Fakt, že
se kazatelů nedostává, je i vlivem mazané
ideologie.
Která lidi vytěsnila z chrámů, ale oni Boha
beztoho hledají jinde – třeba v lesním tichu
mezi stromy. Netrápí vás tedy poměrně nízký
počet věřících, kteří do kostelíků či kaplí
chodí?
Ani moc ne.
Teď jste mně zkazil otázku. Já čekal žalostné
vzývání věřících.
To by bylo zbytečné trápení. Hlavně když tam je
aspoň někdo! Zoufalství je, pokud nepřijde
nikdo. Stalo se mi to dvakrát, třikrát, kdy jsem
byl v kostele nebo kapli sám – to je opravdu
trapný pocit.
Takže stačí jeden človíček?
Určitě – i ten vytváří dialog, jakým pobožnost
vlastně je. Naopak, když jsem zůstal u oltáře
sám, zamrzelo mě to samé, co kardinála Berana
v internaci, totiž zvolání – Pán s Vámi, tedy
pozdrav lidu, který mu ono „i s Tebou“
neodpověděl, protože tam žádný lid nebyl…
V civilním světě když do biografu nepřijde ani
noha, tak se prostě nepromítá.
Protože šlo o vyhlášenou mši, konal jsem ji,
třebaže se žádný nedostavil. Pokud přijde hrstka
lidí, je to pro mě naděje, že pořád někde někdo je,
že někdo existuje. A když někde někdo je,
znamená to, že se Něco může rozvinout. Na
jednoho se nabaluje druhý, pak další… a k tomu
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bohoslužby vlastně jsou, aby lidi ve víře
spojovaly ve společenství.
Pane faráři, věříte, že přijde doba, kdy budou
kostely praskat ve švech?
Z historie známe vlny, s nimiž se věřící vrátili, ale
i jejich odliv, jaký prožíváme teď. Já věřím, že
potřeba duchovna přivede i do líšnického
kostelíku lidí víc.
Já dnes už coby pamětník vzpomínám na
faráře Josefa Javůrka, který si nás děti získal
svým světským přístupem k životu na vesnici
a později trefnými anekdotami na komunisty.
Jak vy ovlivňujete nové duše?
Specialisty na mládež jsou salesiáni, ale i ti
zjistili, jak těžké je současnou mládež něčím
na dchnout . K romě počít a čů. Ale čím
nadchneme dospělé? Jedině tak, že pochopí, že i
já coby kněz chci pro město nebo obec, v níž
sloužím, jen dobré věci.
A víte, že mám ještě z té javůrkovské doby
dlouhou svíčku upomínající na první svaté
přijímání?
To je hezké. I když to bylo na sklonku 50. let, i tak
to byla dobrá doba a já se nedivím, že na ni díky
mému předchůdci P. Javůrkovi řada lidí
vzpomíná.
Jaké koníčky má farář z Mníšku pod Brdy?
Když mě navštíví spolubratři, uděláme si třeba
společný „vejšlap“ na Brdy. Být rád ve svém kraji
nebo v kraji, jemuž jste byl přidělen – i to je ona
praktická zbožnost.
Řekl byste, že jsou Líšničáci zbožní?
Vaše ves je naprosto výjimečná při Vzkříšení, a
to hojnou účastí lidí, kteří chodí v procesí po celé
vsi, od jednoho improvizovaného oltáříčku k
druhému. Sjíždějí se sem při této příležitosti
rodáci, pro které je to událost duchovního
rozměru.
Zdeněk Lebl
Foto: autor
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Historie
Líšnice v době Protektorátu Čechy a Morava
(15. 3. 1939 – 5. 5. 1945)
Ve svém krátkém článku chci čtenářům přiblížit některé dopady šestileté poroby našeho národa na
občany naší obce.
Začátkem roku 1939 měla Líšnice 364 obyvatel. Spravovalo ji 12cti členné obecní zastupitelstvo v čele
se starostou Františkem Zamrazilem. Na místní obecné škole byl řídícím učitelem Jaromír Tobola,
farářem P. Josef Fořtel.
Líšnice byla zemědělskou vesnicí. Hospodařilo se na 566 ha polí, 13 ha zahrad, 32 ha luk, 31 ha
pastvin a 74 ha lesů. Podle soupisu všeho zvířectva (3. 12. 1943) bylo v obci přihlášeno 16 tažných
koní, 2 hříbata, 40 volů, 1 býk, 136 krav, 132 kusy mladého hovězího dobytka, 1 kanec, 14 prasnic, 198
prasat, 1 kozel, 59 koz, 986 slepic, 314 kuřiček, 17 houserů, 84 chovných husí, 17 kachen, 20 krůt, 9
liliputek, 244 králíků, 47 úlů včel.
Dlouhotrvající válkou ubývalo zásob, nedostávalo se jídla a jiných věcí denní potřeby. Bylo zavedeno
řízené hospodářství, každý dostal lístky, na něž si mohl koupit přesně stanovené množství potravin
nebo cokoliv jiného. Od roku 1940 byl vyhlášen každý pátek bezmasým dnem.
Zemědělcům byly předepisovány dodávky (kontingenty) obilí, mléka, masa, vajec, slámy, sena,
brambor, dokonce i medu. Docházelo k četným hospodářským kontrolám. Za asistence českého nebo
německého četníka zpravidla okolo 8 úředníků prohlíželo sýpky, chlévy, sklepy a na zemědělcích
vymáhali nové a nové dodávky. O probíhající kontrole v obci se občané rychle vzájemně informovali.
Při kontrole slepic nastal „slepičí poplach“. Nepřihlášené se musely rychle někam schovat. V říjnu 1940
byl prováděn soupis šrotovníků, šrotování obilí bylo zakázáno a všechny šrotovníky byly četnictvem
zaplombovány. Následovalo pečetění mačkadel na vikev, i zrezivělých, bylo jich celkem 20, pokračoval
soupis mlátiček. Následující rok četníci zapečetili odstředivky na mléko a máselnice. Od konce roku
1942 mohli zemědělci jezdit do mlýna jen první a třetí středu v měsíci, a to společně. S povozem mohl
jet jen kočí a celou zásilku z obce doprovázel pouze 1 důvěrník.
Zvýšení dodávek mléka mělo ovlivnit školení chovatelů krav. 20. ledna 1944 byla svolána schůze všech
majitelů dojnic. Nějaký mladík učil hospodáře dojit algavským způsobem. Na stole stála čtyřnožka s
gumovým vemenem a za to všichni museli tahat. „ Algavský skot je plemeno hnědého skotu, který
pochází z Algavska v Bavorsku“.
Kronikář pečlivě sledoval počasí a jeho vliv na místní zemědělskou výrobu. Připomenu některé
epizody. V roce 1940 byl srpen velice deštivý, obilí hnilo na polích, žita nebylo ani na semeno. Červnové
krupobití v roce 1942 poničilo 70 % žita, 40% pšenice, 30 % ječmene a ovsa. V roce 1943 bylo málo
sena, olejnatou řepku sekali hospodáři na krmení, zelené krmení bylo upraženo na stojato. 20.
července se teplota vyšplhala na 34 stupně C, 3. srpna na 37 stupňů C ve stínu. Obilí dalo dobrou úrodu,
zato brambor bylo tak málo, že byl vydán zákaz jimi krmit.
O situaci v zásobování obyvatelstva kronikář zaznamenal:
„Obživa vesnického lidu - dík obcházení předpisů a sabotáží dodávek - byla celkem zajištěna. Hůře však
bylo s obživou lidí ve městech, kde byli odkázáni toliko „na lístky“. Zástupy lidí přicházely do obce a
nabízely oděv, prádlo, obuv a jiné věci denní potřeby, jen aby získaly mouku, maso, mléko nebo tuky.
Mnoho venkovanů těžilo z bídy městských lidí a prodávali své výrobky za ceny nesmyslně vysoké. Výši ceny
si však zaviňovali měšští lidé sami, protože horentní ceny sami nabízeli.“
Přes různé potíže se v roce 1940 objevil první samovaz v obci u Stuchlíků, v následujícím roce u Pánků,
v listopadu 1941 dodávaly vodu první automatické vodárny DARLING usedlostem Františka Pánka a
Františka Zamrazila.
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Již 19. 3. 1939 vyšlo nařízení o odevzdání všech zbraní. Vojenské velitelství převzalo od líšnických
občanů 42 kusů. Později majitelům vrátilo lovecké pušky, 7 revolverů si ponechalo.
Pro válečné účely byly ze hřbitova u kostela odstraněny staré litinové kříže o celkové váze 400kg
(1941). Následující rok byly z věže kostela Všech svatých sejmuty dva zvony, z nichž jeden pocházel
z roku 1603. Po válce nebyly vráceny. Naše nejcennější 340 let stará historicko-umělecká památka,
pocházející z původního z části dřevěného kostela, která přečkala i první světovou válku, skončila
dílem fašistického Německa někde v nenávratnu.
S cílem znesnadnit poslech zahraničního rozhlasu musely se ze všech radiopřijímačů odstranit
„krátké vlny“. V Líšnici 11. – 13. 5. 1943 v hospodě U Křížů byl učiněn zásah do 48 přijímačů. Majitelé
obdrželi potvrzení, navíc na ovládací knoflík museli upevnit následující výstrahu:“ Pamatuj, že
poslouchání zahraničního rozhlasu se trestá káznicí nebo i smrtí“. Přesto však lidé tajně poslouchali
cizinu, čili jak říkali „Kroměříž“.

Kulturní činnost byla důsledně sledována
německými úřady. Místní osvětové komise byly
zrušeny a místo nich byla v každé obci tak zvaná
osvětová služba. V Líšnici divadelní činnost převzal
dramatický odbor hasičského sboru. Zásluhou
učitelů byla ochotnická činnost v obci vždy dobrá.
Udržela se i za Protektorátu. Ze vzpomínek ředitele
školy Jaromíra Toboly uvádím:
„ I v té kruté době se v obci sehrálo několik
divadelních představení. Podílel jsem se na nich jak
výběrem her, tak i režií, sepsáním německé žádosti o
povolení, malováním kulis, stavbou jeviště,
obstaráním kostýmů a konečně i jako nápověda. Je až
ku podivu, že jsme se pouštěli do takových her, které
jsou nad síly ochotníků. Musím však přiznat, že v obci
bylo několik divadelních nadšenců, s nimiž jsem se
nebál uvést na malém jevišti v hostinci U Křížů
divadelní hry jako Jiráskovou Lucernu, Vrchlického
Noc na Karlštejně, Maryšu bratří Mrštíků, Směry
života od mníšeckého rodáka F. X. Svobody, či hru
Jana Drdy Jakož i my odpouštíme. Vedle těchto
vážných her se hrálo i několik lehčích představení,
zejména tehdy líbivé operety se zpěvy.“
Divadelní ochotnice Jindra Mesteková
Řadu rolí sehrála žijící pamětnice Jindra
Mesteková. Na všechny ráda vzpomíná, zejména na roli královny, ženy Karla IV. Na půjčovné za kostým
jí přispěla maminka.
V lednu 1942 byly zahájeny v hospodě „U Mestků“ taneční hodiny. Přihlásilo se 70 párů. Následující rok
se na stejném místě pokračovalo.
Společenskou událostí byly oslavy 10. výročí založení sportovního klubu S. K. Líšnice (1943).
Fotbalový turnaj na Korýtkách zhlédlo asi 600 diváků.
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Nedělní bohoslužby v kostele Všech svatých se po celou dobu okupace konaly pravidelně. Farář P.
Josef Fořtel do svých kázání vkládal věty, které utvrzovaly věřící v protinacistickém smýšlení. Ani v
době největší Hitlerovy slávy se nebál zdůraznit, že žádný strom neroste do nebe. Půlnoční mše svaté
se v letech 1940-1942 nekonaly. Na zatemnění kostela neměla farnost prostředky. Na nátlak řiteckých
věřících a na náklady obyvatelek zámku byl kostel zatemněn a půlnoční mše obnoveny. V roce 1942 a
1943 jsou vzpomínána „kázání v polích“.
Kronikář poznamenal. „Na rozkaz se dostavilo asi 150 lidí z Líšnice, Řitky, Klínce, Černolic, Trnové a
Jílového“.
V roce 1943 byla na faru ubytována 5ti členná rodina Doležalova nuceně vystěhovaná z Benešovska.
Měla v pronájmu i farské pozemky.
V době okupace se počet žáků na zdejší obecné škole značně zvýšil, protože mnoho rodin z pohraničí
přesídlilo do obvodu naší školy. Omezená návštěva „hlavní školy“ v Mníšku měla na to rovněž vliv.
Koncem války přešlo pro nebezpečí náletu mnoho pražských dětí na venkovské školy. Učitelstvo
podléhalo dozoru německého inspektora a bylo všemožně šikanováno. Hlavní cíl byl zaměřen na
vyučování němčině. Žáci museli sbírat kovy, papír, textil, kosti, šípky, kaštany, pecky, makovice a jiné. O
sběru se podávalo měsíční hlášení. S dětmi bylo uspořádáno 8 divadelních představení a 4 besídky a i
přes zákaz podniknut jeden výlet do Prahy do zoologické zahrady.
V roce 1939 byla v Líšnici zřízena mateřská škola. Byla umístěna ve dvou místnostech naturálního
bytu řídícího učitele. Navštěvovalo ji 26 dětí. V roce 1946 byla pro nedostatek dětí uzavřena.
Na práci v Říši bylo totálně nasazeno 10 občanů obce, mezi nimi 2 ženy, tyto odjížděly 4. 2. 1944.
Jaro 1945 bylo zřejmým koncem německé slávy. Uvádět průběh operací armád z východu a západu
není záměrem mého článku. Připomenu jen, že 14. února 1945 líšničtí občané pozorovali nečekaný
nálet západních spojenců na Prahu. Četné letecké poplachy v Praze vyvolávaly u nich smíšené pocity.
17. 3. 1945 po střelbě spadlo v Líšnici nedaleko obytných domů německé letadlo. Rozletělo se na tisíce
kusů, pilot byl nalezen bez hlavy. Zbytky letadla musely být ve dne v noci hlídány členy místního
hasičského sboru. Později byl pilot identifikován. Pocházel z Norimberka, v Messerschmitdu Bf 109
zahynul krátce před svými 21. narozeninami.
V sobotu 5. května 1945 zavlály prapory osvobozené Československé republiky na domě
Františka Stuchlíka, pak na faře a postupně na dalších budovách.
Dlužno připomenout, že i obec Líšnice měla své odbojáře. Václav Přibík byl členem „Hnutí za
svobodu.“ Pracoval jako zemědělský referent ilegálního revolučního výboru ve Zbraslavi. Manželé
Anna a Drahomír Prokopovi ve svém rozestavěném domku v Líšnici v letech 1942-1945 poskytovali
ubytování nacisty pronásledované rodině Hájkové z Prahy. Paní Růžena Hájková s dcerou Janou žily
pod falešným jménem Jeřábkovi a svůj pobyt zdůvodňovaly léčením plícní tuberkulózy.
Naši největší úctu si zaslouží hrdinové, kteří v boji proti okupantům položili své životy. Václav Kříž,
četař britského letectva byl sestřelen v boji v roce 1941. Je pochován v Anglii, bylo mu 24 let.
Jaroslav Kubelka byl odbojově zapojen v Praze. Zúčastnil se bojů o Československý rozhlas v Praze,
utrpěl těžká zranění, kterým podlehl. Bylo mu 51 let.
Značné množství informací z období Protektorátu jsem mohl vám dnešním čtenářům poskytnout jen
díky pečlivým, podrobným a přesným, v té době nedovoleným záznamům místního rolníka Františka
Pánka. Kroniky se nesměly vést a dosavadní byla odevzdána do archivu země České. V roce 1948 vše
přepsal do obecní kroniky nový kronikář Jaromír Tobola. Poděkování patří Jindře Mestekové za
vstřícnost, dále Jiřímu Vozkovi, senioru, který dochoval „Knihu protokolní Obecního zastupitelstva
Líšnice“ za období let 1935- 1948.
Rád příjmu osobně, nebo na mojí e-mailové adrese horenek.v@seznam.cz případné připomínky.
Ing. Vilibald Hořenek
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Naše sestra Líšnice u Milevska (místní část městyse Sepekov) s 230 stálými obyvateli.
foto: T. Humhal
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