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Vážení sousedé líšničtí, varadovští, vandrličtí,
Rok uběhl jak voda a zase už míří ke svému konci. Měla jsem z pověrčivosti trošku
strach, jaký ten rok 2013 pro naši obec bude, a s úlevou musím konstatovat, že byl
rozmanitý, aktivní a vcelku úspěšný. Soudím tak podle toho, že letos jsme absolvovali asi rekordní počet kontrol a závěrečných vyhodnocení dotací na projekty, které
jsme realizovali za poslední dva roky. Všemi kontrolami včetně auditu hospodaření
jsme prošli s čistým štítem, což znamenalo i to, že jsme mohli získat zbývající
finanční prostředky z čerpaných dotací, které jsou vázány právě na výsledky kontrol ze strany poskytovatelů dotací. V našem případě to je Krajský úřad Středočeského kraje (školka) a Státní fond životního prostředí (zeleň).
I pro příští rok plánujeme celou řadu aktivit k dalšímu rozvoji obce, takže si přejme,
ať se nám společně vše daří a naše Líšnice vzkvétá.
Těším se na Vás v neděli 15. 12. na návsi při tradičním zdobení našeho obecního
stromu a jarmarku. Program i kupón na svařák zdarma najdete uvnitř zpravodaje.
Hana Navrátilová, starostka

Obecní úřad Líšnice
Hana Navrátilová, starostka
Pondělí 14:00 - 16:00
(předem dojednané schůzky)
Úterý 16:00 - 18:00
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

Zprávy z úřadu
A naše školní budova letos vzdělává
rekordní počet dětí ve své historii, což
podtrhuje i veskrze pozitivní závěr
hloubkového šetření České školní inspekce
na konci tohoto roku.

JAKÝ BYL ROK 2013
V letošním roce jsme realizovali projekt
obecní zeleně, který byl 30. září 2013
dokončen. Ještě celý příští rok bude následnou péči na zeleni provádět zhotovitel,
který projekt realizoval. Líšnice si letošní
rok bude pamatovat i díky záplavám, které
postihly prakticky celé území katastru
obce. Záplavy také jasně ukázaly, které části
v našem katastru potřebují okamžitý zásah.
Pročistili jsme několik propustů vody, na
některých místech jsme vhloubili nové
škarpy a dodnes probíhá rekonstrukce
budovy úpravny vody. Ta byla zaplavena
kompletně a projevily se zde mnohé závady,
které vznikly již při její výstavbě, jako je
např. problém s izolací zdiva nebo střechy
budovy. S krocením dešťové kanalizace
však zdaleka nekončíme, příští rok bude
následovat příprava projektové dokumentace pro Varadov nebo řada dalších zemních prací. V letošním roce jsme dali do
pořádku kontejnerová stání ve vsi a potřebná parkovací stání za školou. Na kontejnerové stání na Varadově se chystáme hned po
dořešení příkopu pro dešťovou kanalizaci v
příštím roce. Na Vandrlici jsme se pustili do
projektu rozšíření veřejného osvětlení,
nyní finalizujeme projekt trasy a s realizací
chceme začít již v příštím roce. Za velké
vítězství považujeme to, že po mnoha
letech usilovných vyjednávání a tlaků se
konečně začíná připravovat stavba protihlukové stěny v oblasti Varadova.

A NA CO SE CHYSTÁME V ROCE 2014?
I příští rok se budeme plně věnovat pracím
souvisejícím s dešťovou kanalizací a chceme je dokončit. Plánujeme podávat žádosti
o dotaci na rekonstrukci prostoru před
hasičskou zbrojnicí, zpevnění ploch, výměnu zastávky a doplnění přístřešku nad
zastávkou směrem na Mníšek pod Brdy.
Budeme pokračovat ve snaze získat finanční prostředky potřebné na opravu místních
obslužných komunikací, zejména silnice
pod kostelem. Stejně tak budeme žádat o
dotaci na rekonstrukci dalších dvou křížků,
tentokrát křížku pod golfem a nad úpravnou vody. Díky digitalizaci katastrálního
území naší obce můžeme nyní identifikovat
majitele pozemků označených a někdy i
využívaných jako komunikace. Je naším
společným zájmem se s majiteli domluvit
na možnosti převodu komunikací na obec.
A v neposlední řadě se zaměříme na získání
dotace na zateplení budovy školy, jelikož
energetické úniky zbytečně zvyšují provozní náklady budovy. Stejně jako každý rok
nebudeme zapomínat ani na obecní kulturní a společenský život a kromě tradičních
„setkávacích“ akcí jako festival nebo jarmark plánujeme další překvapení… :-)
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Zprávy z úřadu
Líšnice nezdražuje
Na příští rok nechystáme zvýšení poplatků ani zvýšení daně z nemovitosti. Výše poplatku a
systém úhrady za svoz odpadu zůstává nezměněn. Tedy poplatek je možné uhradit ve dvou
splátkách. Za úhradu celoročního poplatku do 31. 3. 2014 obdržíte roční známku, pokud
chcete platit ve dvou splátkách, obdržíte dvě půlroční. První splátka je splatná do 31. 3. 2014
a druhá do 30. 9. 2014. Poplatek za psa zůstává ve výši 100 Kč za prvního psa a 150 Kč za
každého dalšího. Důchodci zaplatí za prvního psa 50 Kč a za každého dalšího 150 Kč.
Připomínáme, že stejně jako v letošním roce nebudeme na výše uvedené poplatky zasílat
složenky. Ty si můžete vyzvednout na Obecním úřadě nebo uhradit poplatky rovnou v hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet č.
388057379/0800. Variabilní symbol je číslo nemovitosti a příslušný rok (např. 1752014).
Prosíme o důkladné a správné vypsání variabilního symbolu, abychom dokázali vaše
platby správně identifikovat.

sousedy, že začátkem prosince opět navezeme štěrk na již známá místa na Vandrlici i na
Varadově.

ZIMNÍ ÚDRŽBA
horor se šťastným koncem
Po neblahých zkušenostech z minulé zimy a
dlouhém beznadějném hledání jiných možností zajištění zimní údržby jsme s prosbou
o její zajištění pro letošní rok oslovili našeho souseda pana Martina Šťastného a jeho
firmu. Pan Šťastný nás vyslyšel a kromě naší
obce bude letos ošetřovat také silnice v
Klínci. Velkou výhodou je, že pan Šťastný
katastr obce velmi dobře zná a dokáže přesně instruovat své zaměstnance, kteří budou
zimní údržbu provádět. Přesto si opět dovolím Vás požádat o shovívavost a trpělivost,
zejména při prvních testovacích výjezdech.
Ráda bych touto cestou panu Šťastnému
poděkovala, že se této nevděčné úlohy ujal.
Těší mě, že heslo „Líšnice sobě“ u nás funguje a přeju si, abychom letošní zimu zvládli
bez větších karambolů. Závěrem jen ujišťuji

PROTIHLUKOVÁ STĚNA NA VARADOVĚ
20. listopadu proběhlo na našem obecním
úřadu jednání o předání staveniště pro
výstavbu protihlukové stěny (PHS) vedoucí
oblastí Varadova od politické školy k benzinové stanici Benzina. PHS se bude stavět v
obou směrech, tedy na straně Líšnice i Klínce. Jednání se zúčastnili zástupci ŘSD, Obce
Líšnice a Klínec, firmy Valbek (projektant
stavby), Skanska a.s., závod Uherské Hradiště (zhotovitel). Podle dohody práce
započnou již v letošním roce a to vykácením
stromů a dřevin a přípravnými činnostmi.
Se samotnou výstavbou se začne začátkem
roku 2014 a to hned, jak to bude možné.
Upozorňujeme, že po dobu výstavby PHS
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Zprávy z úřadu
MIKULÁŠ VE ŠKOLE I VE ŠKOLCE
dojde k omezení provozu na R4, což může
vést ke zvýšenému provozu v obci. O průběhu výstavby a případných opatřeních vás
budeme ihned informovat.

NĚKDO SÁZÍ, JINÝ SKLÍZÍ A NĚKOMU JE
LÍŠNICE UKRADENÁ
O rozšiřování obecní zeleně informujeme
pravidelně a jsme rádi, že si změn všímáte i
vy sami kolem sebe. Někdo chválí, jiný kritizuje, na což má samozřejmě právo, ale jsou
mezi námi i další… Při závěrečné prohlídce
a kontrole poskytovatele dotace na projekt
bylo zjištěno, že byla ukradena řada nově
vysazených keříků a rostlin. Mě by taková
věc na mé zahrádce asi netěšila. A některým lidem je asi ukradená celá Líšnice.
Soudě podle způsobu parkování, majiteli
tohoto černého Lexusu určitě.
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Zprávy z úřadu
OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Připomínáme občanům, že na obecním úřadě poskytujeme mimo běžnou agendu i tyto
služby:
- Vidimaci – ověření dokumentů (30,- Kč za každou stranu velikosti A4)
- Legalizaci – ověření podpisů (30,- Kč za každý podpis)
VÝPISY Z CZECH POINTU:
- Výstup z katastru nemovitostí (100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další
stránku)
- Výpis z rejstříku trestů fyzické osoby (100,- Kč za vydání výpisu)
- Výpis z rejstříku trestů právnické osoby (100,- Kč za vydání výpisu)
- Výpis z obchodního rejstříku (100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další
stránku)
- Výpis ze živnostenského rejstříku (100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou
další stránku)
- Výpis z bodového hodnocení řidiče (100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou
další stránku)
- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (100,- Kč za první stránku a 50,- Kč
za každou další stránku)
- Výpis z insolvenčního rejstříku (100,- Kč za první stránku a 50,- Kč za každou další
stránku)
DATOVÉ SCHRÁNKY:
- Zřízení datové schránky fyzické a podnikající fyzické osoby
- Povolení/zrušení dodávání dokumentů od datové schránky
- Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům nebo vedoucím
orgánům veřejné moci
- Oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
- Oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
- Oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby
- Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
- Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
- Žádost, aby datová schránka plnila/neplnila funkci orgánu veřejné moci
- Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky.
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Škola a školka
hodinách. Dětem, které se chystají na přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, nabízíme zdarma kroužek přípravy a pro žáky 4. a
5. ročníku jsme otevřeli kroužek angličtiny
„navíc“. I ten je pro všechny zájemce zdarma
a začíná v 7.00 ráno. Jsme mile překvapeni,
že i přes časnou ranní hodinu bývá ve třídách docela plno.

CO SE U NÁS DĚJE
Čas utíká velmi rychle a za námi je již bezmála pět měsíců nového školního roku. Za
tu dobu jsme toho ve školce i ve škole stihli
velmi mnoho. Děti viděly spoustu divadelních představení, která shlédly buď u nás ve
školce, nebo za nimi došly do mateřské
školky na Řitce či dojely do Mníšku pod
Brdy. Školkáčci, školáci i jejich rodiče se
pobavili při Svatováclavské pouti, Drakiádě
či lampiónovém průvodu. Děti si užily výlet
do Prácheňského muzea v Písku a paní
učitelky si nesmírně užily především kontrolu České školní inspekce, která nás navštívila v říjnu. Naštěstí vše dopadlo výborně a
inspektorům se na naší škole velmi líbilo.
V září a říjnu jsme v rámci výuky tělesné
výchovy jezdili do tělocvičny TJ Klínec a od
listopadu jezdíme do Příbrami na plavání.
Vodní živel milují školní i školkové děti a
jelikož chodíme na plavání společně, každý
čtvrtek dopoledne je příbramský aquapark
jenom náš. Fotografie z tělocvičny i z plavání najdete na webových stránkách školy.

TĚŠÍME SE NA VÁNOCE
Celá škola i školka již déle než týden žije
vánoční atmosférou. V pátek 13. prosince se
chystáme na výlet na Karlštejn, kde si prohlédneme výstavu betlémů a každý z nás si
vyrobí vánoční svícínek. Děti však již minulý týden vyzdobily vánočně celou školní
budovu, ve velké třídě základní školy již
stojí krásná borovička a školou se nesou
vánoční koledy, které malí i velcí pilně trénují na koncert v kostele. Ten se letos uskuteční v pátek 20. prosince v 18.00. Všechny
Vás srdečně zveme! Vystupte na chvíli z
předvánočního kolotoče a přijďte se zaposlouchat do známých i méně známých
vánočních melodií. V kostele vystoupí děti z
mateřské i základní školy.
Budete-li nás chtít vidět dříve, přijďte určitě na Vánoční zdobení v neděli 15. prosince.
Tam bude mít základní i mateřská škola
svůj stánek a pokud si u nás něco vyberete,
uděláte dětem velikou radost.
Dovolte mi, abych Vám jménem pedagogického sboru školy a školky, všech ostatních
zaměstnanců i jménem dětí popřála krásné
a klidné vánoční svátku a šťastné vykročení
do přicházejícího roku 2014.

DĚTEM SE VĚNUJEME NAD RÁMEC
VYUČOVÁNÍ
Naše škola je známá především otevřeným
a vstřícným přístupem k dětem a širokou
nabídkou zájmových kroužků. Snažíme se,
aby děti mohly být ve škole co nejdéle a svůj
čas trávily smysluplně. Proto jsme letos
otevřeli jedenáct kroužků, ve kterých děti
tančí, hrají na flétnu, sestavují elektrické
obvody, tvoří z hlíny, šijí, cvičí a mnoho dalšího. Každý čtvrtek mají děti družinový den,
během kterého jezdí na výlety, chodí do
lesa, dělají táborák a jinak dovádí s paní
vychovatelkou Evou. Od listopadu jsme
svoji nabídku rozšířili i o kroužky v ranních

Za pedagogický sbor školky i školy,
Alena Fialová
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Historie
Čím líšničtí občané žili v letech 1954 – 1957
Vážení čtenáři,
toto čtyřleté období jsem vybral proto, že navazuje na předchozí článek, a i když jde jen o pár
roků, je bohaté na významné a zajímavé události v obci. Posuďte sami.
Po volbách do místního národního výboru (MNV) 16. 5. 1954, se stal předsedou František
Hrachovec, 65 letý důchodce bydlící ve čtvrti Svatopluka Čecha, tajemníkem Karel Vavřina,
zemědělským referentem Bohumil Vlk, finančním referentem Josef Zamrazil, školským
referentem Marie Havlíčková a technickým referentem Josef Novák (čp. 2). Tři byli členové
KSČ, tři bezpartijní. Pro úplnost, funkci účetního vykonával Josef Černý, pokladníka Antonín
Ejem. Potřebný počet hlasů nezískali Václav Vavřina, František Matuna a Antonín Mestek.
V následujícím roce se František Hrachovec pro nemoc funkce vzdal. V doplňovacích volbách (3. 4. 1955) byl zvolen jediný kandidát Augustin Seidl, 54 let, zaměstnáním kontrolní
orgán maloobchodu, bydlící v Jiráskově čtvrti. Ze zapsaných 272 voličů mu dalo hlas 235, 37
se voleb nezúčastnilo.
19. 5. 1957 se konaly v celé republice volby do místních, okresních a krajských výborů. Do
MNV Líšnice kandidovali Augustin Seidl, Antonín Ejem, Karel Vavřina, Antonín Lebl, Antonín Majer, Josef Novák (čp 2), Josef Liška, Bohumil Vlk, Karel Pojer, Josef Obermajer (čp. 46) a
Jiří Vozka (6 členů KSČ a 5 bezpartijních). Většina voličů volila manifestačně, bez použití
zástěny a jakéhokoliv škrtání na kandidátkách. Všichni navržení získali nadpoloviční většinu hlasů.
Jednotné zemědělské družstvo
Ke zhodnocení prvního roku společného hospodaření se členové družstva sešli v hostinci „U
Mestků“, v březnu 1954. Všeobecnou nespokojenost vyjádřilo 42 zemědělců podáním
odhlášky z družstva. Podle stanov družstva mohli vystoupit až ke konci hospodářského
roku (30. září). Věřili, že jim budou vráceny jejich původní pozemky a na vlastním budou
hospodařit sami. Po žních byli sice propuštěni, ale pozemky byly sceleny v hony a na nich
vysety různé plodiny. Při rozměřování docházelo k hádkám mezi těmi, kteří v družstvu
zůstali a odcházejícími. Vyměřování se protáhlo do prosince. Na některých polích nebyly
včas vysety ozimy. Cituji kronikáře: „Kdysi klidná hladina líšnického života byla rozvlněna
všeobecnou nespokojeností, sousedské soužití zmizelo, lidé se vzájemně nenáviděli.“
Hromadný výstup zemědělců z družstva nemohly místní a okresní orgány nechat bez
povšimnutí. Pomocí pracovníků patronátního závodu byl v dubnu 1955 organizován průzkum příčin. Družstevníci si stěžovali na špatné vedení družstva, na to, že představenstvo
nereaguje na jejich podněty a stížnosti, na opožděné vydávání naturálních dávek, na to, že je
obilí sváženo do stodol větších zemědělců, že nadřízené úřady neplní sliby dané při založení
JZD, zejména pak nižší předpis dodávek v rostlinné výrobě, na nízké hodnocení manuelní
práce proti práci s potahy.
Vzhledem k malé členské základně a značnému fyzickému stáří družstevníků, uvažovalo se i
o rozpuštění družstva. Řešení se hledalo v přechodu družstva na III. typ, ve kterém jsou
členové odměňováni podle vykonané práce a nikoliv podle výměry půdy, s kterou do družstva vstoupili.
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Historie
Návrh narážel na řadu odpůrců, ale i potíže s ustájením dobytka.
Do hospodářského roku 1956 vykročilo 26 družstevníků v čele s novou předsedkyní a zároveň skupinářkou paní Marií Myslivečkovou. Obhospodařovali 160,78 ha členské půdy.
Oseto pšenicí bylo 14,82 ha, žitem 33,89 ha, ječmenem 16,14 ha, ovsem a směskou 24,2 ha,
olejninami 4,86 ha, jetelovinami 42,64 ha. Brambory byly vysázeny na 24,23 ha.
Z 1 ha sklidili 26,4 q pšenice, 33,6 q žita, 25 q ječmene, 23 q ovsa a směsky, 10,6 q olejnin, 61
q brambor. Povinné dodávky splnili u žita a ječmene, menší výnosy pšenice uhradili ječmenem a chybějící množství brambor přebytkem žita.
Členové si rozdělili 88,4 q pšenice, 216,4 q žita, 69,55 q ječmene, 231,5 q ovsa a směsky a
530 q brambor.
Dlužno připomenout, že v době žní a sklizni brambor družstevníkům pomáhali brigádnici z
patronátního závodu ČKD Modřany, kteří nelitovali svých volných neděl a vydatně pomáhali. Ceněna je pomoc traktorové stanice.
Aby přiměli družstevníky k větší pracovní aktivitě, usnesli se členové stanovit nejnižší počet
pracovních jednotek, které musí každý podle své výměry půdy odpracovat prací rukou,
potahy a výkonem funkce.
V ročním hodnocení se uvádí, že nad svoji povinnost nejvíce jednotek odvedli, prací rukou
Růžena Pojerová 131, Čeněk Kalousek 91, Karel Vavřina 72 a Marie Lišková 63. V práci s
potahy František Stuchlík 363, Václav Dvořák 320, Bohumil Vlk a Růžena Mestková 255. Za
každou pracovní jednotku dostali přidáno 6 Kč. Paní Myslivečková zlepšila nejen organizaci
práce, ale i evidenci výkonů a částečně sjednotila kolektiv. Nejen družstvo, ale i samostatně
hospodařící zemědělci se potýkali se značným nedostatkem pracovních sil. Odčerpala je
mohutně se rozvíjející průmyslová výroba. Především mladým poskytovala daleko lepší
pracovní podmínky, vyšší výdělky a byty. Navíc rodiče poznali nutnost vzdělání svých
potomků a daleko více chlapců a dívek odcházelo do učení, na střední i vysoké školy. Větším
sedlákům odcházely námezdní síly, v mnoha rodinách scházel mužský potomek. Samostatně hospodařící zemědělci se snažili ze všech sil splnit stále vyšší dodávkové povinnosti, jen
aby dokázali, že umí lépe hospodařit než družstvo.
Ke konci roku 1956 se stav družstevníků citelně snížil o 10 členů. Celostátní politika neumožňovala ústup od kolektivního hospodaření. V Líšnici, po dlouhých jednáních, se družstevníci rozhodli k 1. lednu 1958 přejít na družstvo III. typu, kde každý člen bude odměňován podle vykonané práce.
Národní škola v Líšnici si jistě zaslouží větší pozornost, možná samostatný článek ve Zpravodaji. Připomenout školu generální opravou záchodů je zvláštní, ale měla mimořádný
význam. Chátrající, nehygienické a naprosto nevyhovující záchody byly velkým nedostatkem školy. Různé inspekce to sice potvrzovaly, ale nic se neřešilo. Bývalý žák zdejší školy,
technický úředník Jiří Vozka, vypracoval plány na adaptaci záchodů, v nichž počítal také se
zřízením školní dílny a skladištěm uhlí. Řediteli školy se podařilo přesvědčit odpovědné
orgány a adaptace byla zařazena do plánu generálních oprav na rok 1955. ONV Praha jih
jako investor zadal opravu komunálnímu stavebnímu podniku Praha jih. Předpokládalo se,
že tento zahájí práce ihned po ukončení školního roku a ukončí k začátku nového školního
roku. Práce se zpožďovaly natolik, že když 1. září přišly děti do školy,
8
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musely používat jednak záchod v bytě ředitele školy a také záchody v domě rodiny Stuchlíků. 5. listopadu mohly být poprvé použity nové záchody ve škole, avšak bez dveří a oken, tím
do nich pršelo, sněžilo a foukal vítr. Dopis žáků adresovaný vedení komunálního podniku
přinesl nápravu. 7. prosince byly závady odstraněny. V roce 1956 podnik pokračoval stavbou schodiště vnitřkem budovy. Investiční náklady na stavbu záchodů činily 103 000 Kčs.
80. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Líšnice
Místní požární jednota Líšnice (MPJ) - to byl úřední
název, vybrala za hlavní slavnostní den neděli 9. června
1957. Organizační výbor tvořili Josef Novák (čp. 2) předseda, Jaromír Tobola, Josef Rákosník, Antonín Rákosník, František Matys, Antonín Procházka a Josef Novák (čp. 69).
Oslavy vzali za své i místní občané. Nabílili fasády domů,
okna vyzdobili květinami, prostranství před chalupami i
náves čistě zametli.
V předvečer slavnosti – v sobotu 8. června se konal v hostinci „U Křížů“ večer hudby a zpěvu. Účinkovala hudba
osvětové besedy za řízení Františka Macháčka. Hoši a dívky
zazpívali několik písní, nejmladší harmonikáři Vlasta
Rákosníková, Antonín Ejem, Miroslav Bartůněk, Jan Doležal a Josef Melounek předvedli své umění. Na piano zahrála
Předseda MPJ Josef Novák
Jana Macháčková a Bohumila Léblová, na housle František
Macháček a Jaroslav Pánek, na violoncello František Zamrazil. Zúčastnilo se okolo 120 osob.
V neděli se v 10 hodin v hostinci „U Křížů“ sešli místní hasiči, zástupci požárních jednot ze
Zbraslavi, z Klínce, z Trnové a zástupci ONV Praha jih na slavnostní výroční schůzi. Předseda
MPJ Josef Novák uvítal přítomné a požádal tichou vzpomínkou uctít zesnulé členy. Po zprávě
o činnosti za uplynulých deset let, přednesené jednatelem Jaromírem Tobolou, následovalo
předání vyznamenání zasloužilým členům Antonínu Procházkovi, Josefu Rákosníkovi, Františku Macháčkovi, z Řitky Františku Sobotkovi a Antonínu Léblovi.
Následně se účastníci shromáždili před nově upravenou zbrojnicí, kterou předseda MNV
Augustin Seidl předal MPJ do užívání a opatrování.
Odpoledne, před hostincem „U Křížů“ vítala
nastoupené družstvo požárníků družstva z
okolních obcí. Všichni se seřadili do průvodu k
pomníku padlých, kde byl položen věnec.
Vhodnou básničku přednesla Jarmila Macháčková, projev měl Ing. Sladký z ONV. Na prostranství před kovárnou, velitel MPJ Josef
Liška s družstvem, zaujal přítomné ukázkami
Průvod k pomníku padlým
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výcviku, požárním útokem a hašením pěnou. Také družstvo žáků a dívek předvedlo svou
připravenost. Taneční zábavou v hostinci „U Křížů“ vzpomínkové oslavy skončily. V závěrečném, převážně kladném hodnocení, si pořadatelé přiznali svou vinu za malou účast sousedních jednot v tom, že pozvání jen rozvěšením plakátů nestačí.
Líšnická farnost
V roce 1953 byl farář P. Josef Fořtel po 18 letem působení v Líšnici, ve věku 63 let, přeložen
na faru Šlapanov, která dnes patří k farnímu úřadu Louňovice pod Blaníkem. Později působil
na faře Maková Hora v okrese Příbram, kde ho někteří líšničtí farníci navštěvovali. Zemřel v
roce 1977 ve věku 87 let. Bohužel, místo posledního pobytu jsem nenašel.
Po něm nastoupil P. Karel Kroupa. Z jeho tříletého působení v Líšnici připomenu jeho zásluhu na tom, že od roku 1954 zní z věže kostela opět hlahol tří zvonů. V roce 1942 byly pro
válečné účely odebrány z kostela 2 zvony, třetí „OD OSADNÍKÚ LÍŠNICKÝCH“ z roku 1924 P.
Fořtel zachránil. Jak to udělal, se pravděpodobně již nedozvíme.
P. Kroupa působil v Doupově. Po válce se mu podařilo ze sběrného místa zvonů v Hamburku
převést 3 zvony pro kostel na domovské farnosti. Instalovat je nestačil. Doupov se stal součástí vojenského cvičiště.
Po ustanovení líšnickým farářem, na vlastní náklady dopravil zvony z Doupova do Líšnice. V
roce 1954 byly do věže kostela k stávajícímu zvonu zavěšeny dva z dovezených. Od tohoto
roku zval k pobožnostem ve všední dny zvon největší, o nedělích a svátcích ho doplňuje
druhý největší, nejmenší je používán jako umíráček.
Toto vydání „Zpravodaje“ vychází v předvánočním období. Až o svátcích uslyšíte zvony zvát
k pobožnostem a zvěstovat evangelium, což je radost, vzpomeňte, že v těchto tónech zní naší
obcí 60 let. Přejme si, aby již nikdy neutichly.
Na závěr následující směs některých události:
Aby bylo ulehčeno zdravotnímu středisku na Zbraslavi a pro pohodlí pacientů z Líšnice,
Řitky, Klínce, z Trnové a Jíloviště, byla zřízena v Klínci „na pískách“ v domě paní Kulhavé
pobočka zbraslavského zdravotního střediska. Od 29. června 1954 každé úterý a pátek zde
ordinoval MUDr. František Šikl, ve čtvrtek odborná dětská lékařka.
Koncem roku 1954 byla zahájena stavba stožárů vysokého napětí z hydroelektrárny ve
Slapech do Kladna přes území našeho katastru. Pozemky byly od majitelů vykoupeny, za
zničenou úrodu jim byla vyplacena přiměřená náhrada.
Od 1. 6. 1955 došlo k otevření poštovního úřadu v Řitce. Byl umístěn v domě p. Hniličky
vedle hostince „na Veselce“. Pro naši obec to znamenalo podstatné zlepšení. Prvním doručovatelem byl Antonín Šimonovský.
V roce 1953 byl uzavřen hostinec „U Procházku“, následně „U Smíšků“ a v roce 1955 „U Mestků“. Zůstal toliko hostinec „U Křížů“.
V květnu 1956 byla dána do provozu visutá lanovka z hrudkoven v Mníšku na skládku u
Čisovic. Vysypávání materiálu doprovázely mračna černého prachu, který vystoupil do
značné výše a znečišťoval široké daleké okolí. Občané ho pojmenovali „černidlo“.
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