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Tentokrát si přečtěte o veteránech
a závodě Zbraslav- Jíloviště
na dvoustraně 12 – 13

Foto: Ing. Karel Žbánek,
MUDr. Ondřej Kopecký,
Veronika Štastná

Škola

AKADEMIE S ŠOKUJÍCÍ DRAŽBOU
Školáci se rozloučili se školním rokem tradiční akademií. Prvňáčci zakončili
svůj tématický indiánský rok jak jinak než indiánským tancem, třeťáci sehráli
nádhernou zpívanou Červenou Karkulku, páťáci zdramatizovali svůj školní
den a mimo to byl k vidění a slyšení pěvecký sbor Verči Kopecké, taneční kroužek Oly Machové, rokenrolový kroužek Kačky Rathausové, flétnisté a klavíristé
a mnoho dalšího.

nezvládli. Paní učitelky společně s grafičkou, fotografkou a maminkou v jedné
osobě, paní Bárou Kuklíkovou, vytvořily
originální dražební předměty. Dražily se
hrnečky a polštářky s fotografiemi jednotlivých tříd a kalendář s fotografiemi

Celý program byl obohacen o občerstvení,
které připravili a nezištně zrealizovali manželé Effenbergerovi. Kromě servírování
limonád, sodovky, točení piva či opékání
špekáčků a klobás paní Effenbergerová trpělivě smažila dětem palačinky až do naprosté tmy. Za to vše jim patří velký dík!
Po skončení akademie proběhla netradičně dobročinná dražba ve prospěch
naší školy. V letošním roce nám totiž
odešla profesionální myčka nádobí
a koupě nové myčky je velká investice,
kterou bychom bez sponzorských darů
Prvňáčci ukončili svůj indiánský rok stylově

Úspěšní dražitelé jednoho z upomínkových školních předmětů. Děkujeme všem, i těm, kteří nedražili a přispěli prostě jen tak.

Pátá třída se loučila parodií na všechny a na všechno :-)

učitelek. Dražbu jsme pojali spíš vtipně
a s nadhledem, ale její průběh a výsledek
nás doslova šokoval. Přes veškeré naše odhady nebo tajná přání totiž vynesla neuvěřitelných 60 000 korun českých! Děkujeme
proto každému, kdo jste přispěli ke zdárnému výsledku naší dražby. Děkujeme
nejen vám, kteří jste přispěli finančně, ale
i vám, kteří jste povzbuzovali, drželi dražitelům palce a jejich finanční příspěvek škole
ocenili potleskem. Právě spojení naší práce
a našeho snažení s tak skvělými rodiči a jejich podporou dělá naši školu jedinečnou.
Krásné léto všem,
ALENA FIALOVÁ & spol.
Foto: Bára Kuklíková

Závěr rokenrolové smrště kroužku Kačky Rathausové
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Úvodní slovo

Vážení sousedé líšničtí, varadovští, vandrličtí,
začalo opravdové léto, prázdniny a doba dovolených. Většina
z vás má již určitě naplánováno, jak tyto dny sami nebo s rodinou
strávíte a kam všude se podíváte. Ještě než všechno vypukne,
ráda bych vás seznámila s tím, co se dělo, děje a bude dít během
letních měsíců u nás v Líšnici.
V sobotu 13. 6. proběhl již třetí ročník meziregionální akce Hry
bez hranic. Podrobnější reportáž naleznete uvnitř zpravodaje. Ráda bych poděkovala soutěžnímu týmu za reprezentaci
obce a hlavně také vám „líšničákům, kteří jste nás přijeli do
Mníšku svým fanděním podpořit. Náš tým obsadil krásné 3. – 4.

místo a opět se nezapomenutelně zapsal do myslí všech zúčastněných.
Náš obecní úřad bude během prázdnin fungovat bez omezení
úředních hodin. Je možné, že nastanou pouze drobné změny,
které nyní nelze předvídat. Proto prosím sledujte webové stránky obce nebo vývěsku obecního úřadu, kde budou tyto případné
změny vždy zveřejňovány.
Přeji vám krásné dny volna a odpočinku a hlavně šťastné návraty
domů, do Líšnice.
Hana Navrátilová, starostka

Zprávy z úřadu a z obce

Náves
před kolaudací
Projekt „Náves“ je zdárně dokončen a během letních měsíců proběhne kolaudace
stavby. Vzhledem k nutným úpravám projektu, výměně odvodňovacích trubek pod
rybníkem a veřejnému hlasování o výběru
zastávky se realizace projektu protáhla o jeden měsíc.
Ráda bych poděkovala Stavebnímu výboru
za pravidelný dozor, který na stavbě provádí a zodpovědně řeší všechny problémy,
kterých je při každé stavbě celá řada a nevyhnuly se ani nám. Jeden z nich mluví za vše.
Stavební společnost vybudovala vyšší nástupní ostrůvky na autobusových zastávkách, než bylo uvedeno v projektu. Nastupování do běžných autobusů by tak bylo
sice příjemnější, ale moderní nízkopodlažní
autobusy díky tomu nemohly otevřít dveře
a musely zastavovat ve vozovce. Ostrůvky
tak bylo nutné kompletně předělat. Inu,
i mistr tesař…
Vzhledem k tomu, že náves bude sloužit
ještě několika dalším generacím, považovali
jsme za důležitější všechny práce odvést pořádně a poctivě i za cenu prodloužení termínu dokončení stavby. Omlouváme se všem,
kterým práce na návsi způsobily potíže, zejména pak dotčeným sousedům.
Děkujeme také všem občanům, kteří se
zapojili do ankety na výběr autobusové zastávky. Z celkového počtu 90 odevzdaných
hlasů (na úřadě i na webových stránkách)
byla 44 hlasy vybrána následující varianta
zastávky (viz obrázek).

Zvolený typ autobusové zastávky na naši novou náves (ilustrační foto výrobce)

V průběhu realizace výstavby se také řešila
otázka povrchu, tedy žulových kostek. Zastupitelka Jana Mašková poukázala na fakt,
že náves je dlážděna již použitými žulovými
kostkami. Ve své námitce zpochybnila funkčnost použité dlažby a zdůraznila cenový rozdíl mezi starou a novou žulovou kostkou.
Abychom předešli dalším nedorozuměním, rádi bychom vysvětlili, že žulová
dlažba byla záměrně vybrána již použitá
a to z důvodu jak bezpečnostního, tak estetického. Nová žulová kostka má ostré hrany, při špatném došlapu pak hrozí pád a případně tržná rána. Použitá dlažba má úplně stejné užitné a jakostní vlastnosti jako
dlažba nová, navíc po instalaci vypadá lépe
a vytváří dojem ucelenější plochy. I proto se

použitá kostka velmi těžko shání, protože je
památkáři upřednostněna při dláždění historických cest a ploch. Cenový rozdíl je proto
opačný, použitá dlažba bývá dražší než nová.
Jsme rádi, že v našem případě se podařilo
zajistit použitou dlažbu za cenu nové. Věříme, že se nám všem po ní bude lépe chodit.

Rozbory vody
na webu
Na základě žádosti občanů jsme na webové
stránky obce pod složku Obecní úřad přidali položku „Rozbory vody“. Zde budeme
pravidelně uveřejňovat rozbory vody z naší
úpravny, která je dodávána občanům obecním vodovodem.

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ  Čtvrtletník, ročník 2015, číslo 2, vychází 20. 7. 2015 Vydává Obec Líšnice, Líšnice č. p. 175, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČ 00241440.  Příspěvky jsou přijímány průběžně na adrese
zpravodaj@obeclisnice.eu,poštou nebo osobně na adrese obecního úřadu. Přetiskování jakýchkoliv článků a jejich částí je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Přesná pravidla pro
uveřejňování příspěvků najdete na webu obce www.obeclisnice.eu/zpravodaj. Právo rozhodnout o otištění či neotištění příspěvku si vyhrazuje redakční rada.  Kontakt na příjem inzerce:
na adrese mirsa@mirsa.cz  REDAKČNÍ RADA: Tomáš Fiala (šéfredaktor), Mgr. Hana Hrazdirová, Věra Hanešková, Ing. Tomáš Humhal, Zdeněk Lebl. Tisk a grafické zpracování: MIRSA Bohemia s.r.o.
Evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 19173. Náklad 500 ks. Zdarma . Uzávěrka příspěvků pro další číslo je 30. 8. 2015 v 17 hodin.

Červenec 2015 / Strana 1

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Zprávy z obce

Hledáme
brigádníka
Obec Líšnice přijme brigádníka na údržbu
obce jako zástup za nemocného pracovníka. Náplň práce - údržba zeleně, úklid obce
a drobné opravy obecního majetku. V případě zájmu kontaktujte Martina Žbánka,
tel. 608 221 076.

Parkování u dálnice
2. června proběhlo na zastávce linky č. 318
Řitka hl. silnice (u dálnice), směr Řitka místní šetření zaměřené na parkování osobních
automobilů přímo v prostoru zastávky autobusu. Šetření se zúčastnil Odbor dopravy Černošice, Dopravní inspektorát Praha
venkov, Správa a údržba silnic, společnost
ROPID a firma Martin Uher. Výsledkem šetření je rozhodnutí, že celý prostor autobusové
zastávky bude z důvodu zajištění plynulosti autobusové dopravy osazen značkami
„Zákaz zastavení“ s úsekem platnosti a dodatkovou tabulkou „Mimo BUS“ od začátku zastávkového zálivu ve směru z Líšnice
do vzdálenosti 8 m za zastávkový označník.
Víme, že tento prostor někteří z vás využívají k parkování při cestě do Prahy a toto
rozhodnutí vás proto nepotěší. Musíme ale
respektovat rozhodnutí vlastníka komunikace a podřídit se mu. Bezpečnostní riziko
vznikající v současnosti tím, že autobusy
nemohou zajíždět do zastávky, je neoddiskutovatelné. Obec bohužel nedisponuje
žádným pozemkem v okolí zastávky, který
by mohl být využit k parkování.

Veřejné osvětlení
na Vandrlici
Během následujících měsíců dokončíme
projekt rozšiřování veřejného osvětlení
v horní části Vandrlice. Osadíme ještě zbývajících 5 světelných míst. V letošním roce
také začneme s přípravou projektové dokumentace na výstavbu veřejného osvětlení
od bojovského nádraží podél asfaltové cesty a jeho napojení na stávající síť osvětlení
v horní části.

Dopravní omezení
na R4
ve směru do Prahy
Po červencových svátcích začalo omezení dopravy na komunikaci R4. Byl uzavřen
úsek mezi obcemi Klínec (za OC Koloc před
Klíncem) až Jíloviště (před mostem) ve směru do Prahy. Doprava je svedena do jízdní-

Kostelní zeď po nejnutnější opravě

ho pásu (ve směru Příbram) v režimu 2+1,
kdy ve směru Příbram jsou 2 jízdní pruhy
a ve směru do Prahy 1 jízdní pruh. Uzavírka by měla skončit 8. 8. 2015. V souvislosti
s uzavírkou R4 dojde ve směru do Prahy
k úplné uzavírce zastávek Klínec, škola a Trnová, rozcestí. Z toho důvodu došlo ke změně jízdních řádů linek 317 a 318 ve směru
do Prahy. Obyvatelé využívající zastávku
Klínec – škola mohou během uzavírky využívat zastávku Klínec – u hřiště, která bude
ve směru do Prahy posílena spoji linky 318
a také linky 317. Linka 317 bude částečně
odkloněna z dálnice a některé spoje budou
během týdne i víkendů projíždět obcemi.
Výlukové jízdní řády naleznete na webových stránkách obce.

Od září další spoj
linky 318
Při zářijové změně jízdních řádů dojde,
po dohodě s obcí Klínec, k posílení autobusového spoje linky 318 a to v 8:04 směrem do Prahy. Vzhledem k tomu, že Líšnice
hradí náklady na spoj, který obcemi projíždí
po 10. hodině, bude tento nový spoj plně
hradit obec Klínec.

Opravíme
několik silnic
Aby nám uzavírka R4 nepřinesla jen negativa, dojednali jsme s ŘSD možnost odkupu
vyfrézované vrchní vrstvy asfaltu, který využijeme v obci na opravu některých místních
komunikací. Během měsíce července opraví-
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me silnice, na jejichž rekonstrukci nemáme
podanou žádost o dotaci a které svou polohou a stavem umožní položení recyklátu.

Údržba obce
Naši pracovníci se i nadále pravidelně starají o údržbu obce ve všech jejích částech.
Také jsme využili zednické zkušenosti jednoho z nich a ve spolupráci s farou se pustili
do opravy a zpevňování hřbitovní zdi kolem
kostela. Děkujeme za pozitivní reakce, které
na jejich adresu stále přicházejí.

Jednotka sboru
dobrovolných hasičů
vs. Obec vs. Sbor
dobrovolných hasičů
Na zasedání zastupitelstva byl na pořadu
jednání bod – Obnova zásahové jednotky,
zřizovací listina. Zásahová jednotka v Líšnici
bohužel v minulosti nebyla zřízena správně,
se všemi náležitostmi, které k jejímu zřízení patří a tudíž není možné ji využít k tomu,
k čemu ji obec potřebuje. Jednotka Sboru
dobrovolných hasičů spadá do kompetence starosty obce a za normálních okolností
provádí hašení požárů a záchranné práce
při živelních pohromách i jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém
územním obvodu. Zastupitelstvo obce považuje za důležité zásahovou jednotku mít,
proto se rozhodlo, že učiní všechny potřebné kroky k její obnově a její existenci uvede
do souladu s platnou legislativou.
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Zprávy z obce

Upozornění k povinnosti
udržování pozemků
Připomínáme všem vlastníkům pozemků povinnost vyplývající
ze zákona „o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů“ omezovat výskyt a šíření plevele. Povinnosti
vlastníka pozemku nebo osoby, která pozemek užívá z jiného
právního důvodu (nájem, atp.), omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů včetně plevele, jsou stanoveny ust. § 3 odst.
1 písm. a) zák. číslo 326/2004 Sb., v platném znění.
Nad plněním povinností podle
tohoto zákona, kam určitě spadá
i sekání travních porostů, dohlíží orgány státní správy ve věcech
rostlinolékařské péče. Konkrétně
se jedná o orgány obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
pro nás tímto úřadem je Městský
úřad Černošice. Tento úřad může
podle § 73 projednávat přestupky
a jiné správní delikty proti zmíněnému § 3 odst. 1 písm. a) – tj. vý-

skyt a šíření plevelů, které se šíří
z neobdělávané zemědělské půdy
a neudržované nezemědělské půdy
(neudržovaných pozemků) a které ohrožují zdraví lidí nebo zvířat.
Těm, kteří si neplní své povinnosti
udržovat pozemky, které vlastní,
případně užívají, lze uložit pokutu
do výše 30 000 Kč, právnické osobě
až do výše 500 000 Kč.
SIMONA VONDRUŠOVÁ,
pracovnice OÚ

TRÁVNÍK NENÍ
PARKOVIŠTĚ
„Ta vaše Líšnice je fakt krásná a hlavně zelená!“, slýchám často od přátel, když přijedou na návštěvu.
Člověk si to ani neuvědomí, ale málokterá obec se
může pochlubit takovým množstvím stromů a zelených ploch jako ta naše. Proto se snažíme zelené
plochy udržovat a rozšiřovat. A proto nás (a určitě
i vás) štve a „vytáčí“, kolik aut parkuje ve vsi na našich
trávnících. Máme čerstvě zrekonstruovanou náves
a svah pod rybníkem je nově osetý trávou. Plocha
návsi je tak velká, že by na ní zaparkoval i kamión,
a přesto máme po pár týdnech ulámané obrubníky
a rozježděnou trávu, která ještě ani nestačila pořádně zakořenit. Podobně to vypadá u dětského hřiště nebo pod kostelem v době nedělní bohoslužby.
A přitom není takový problém najít v okolí místo
vhodné pro parkování. Je jasné, že na trávnících
nám parkují především návštěvníci naší obce, nikoliv my, místní občané, ale tím spíš je na nás, abychom si to nenechali líbit a měli naši Líšnici stále tak
krásnou a zelenou. Proto prosím, upozorněte své
návštěvníky, ať vám neparkují na vašem obecním
trávníku.
HANA NAVRÁTILOVÁ

Proč máme v naší obci dobrovolné hasiče?
Vážené čtenářky, vážení čtenáři Líšnického zpravodaje, v tomto čísle bych vás
rád seznámil s informacemi, které se týkají činnosti Sboru dobrovolných hasičů v Líšnici, jelikož se domnívám, že někteří spoluobčané a bohužel i někteří
zastupitelé obce nevědí, proč hasiče v obci vůbec máme.
Hasičský sbor v Líšnici je tradiční spolek, který
byl založen již v roce 1877 a je po léta nedílnou součástí naší obce. Nejedná se pouze o volnočasovou aktivitu, ale jde především o organizovanou složku začleněnou do integrovaného záchranného systému. Dobrovolní
hasiči kromě hašení požáru zasahují také při
povodních, živelním pohromách, dopravních
nehodách či jiných mimořádných událostech.
Jsou to činnosti, od kterých ostatní dávají ruce
pryč, protože se jedná často o vysoké riziko
zranění zasahujících hasičů. Líšnice není až
tak klidná lokalita, kde se nic neděje. Dle mých
záznamů zde každoročně buď hoří, dochází
k lokálním záplavám a nebo k polomu stromů
po silných větrech. Sbor je organizován, zásahy jsou prováděny pod jednotným velením,
což značí, že velící hasič dává pokyny, které
jednotka plní. Samozřejmě, že velící hasič
musí mít znalosti, zkušenosti a zodpovědnost
za jednotku. Znalosti se získávají teoretickým
a praktickým výcvikem pod vedením profesionálních hasičů.
Někdo může namítat, že máme v republice
profesionální hasiče, tak proč dobrovolné
sbory. Znalosti vlastní obce a také výjezdové

časy jsou kolikrát rozhodující při samotném
zásahu. Navádění profesionálních hasičů
po příjezdu do obce a spolupráce při hašení to
je zásada, kterou zastávají jak profesionální,
tak dobrovolní hasiči. Vždy jde o čas, který zachraňuje majetek anebo život občanů.
Dobrovolní hasiči provádějí činnost zcela
zdarma, to znamená, že chodí do zaměstnání
a dobrovolnou hasičinu berou snad ještě někteří jako svůj koníček.
Hasičský sbor v Líšnici je i významný spolek,
co se týče kulturního a společenského života
v naší obci, snaží se pro občany připravovat
tradiční a zajímavé akce. Začátkem roku je to
tradiční masopust, dále pálení čarodějnic a stavění máje. V minulosti jsme pořádali i akce pro
školu „dětský den“ a „mikulášskou nadílku“.
Bohužel současné vedení líšnické školy není
pro tyto akce nakloněné, což je velká škoda.
I děti naší školy by se mohly seznámit např.
v rámci dětského dne s činností hasičů, hasičskou technikou, hasičskou výstrojí anebo si
jen tak zahrát na hasiče. Každoročně na jaře
nebo na podzim hasiči provádějí záslužnou
činnost a to sběr kovového šrotu po celé obci.
Hasiči 7x do roka reprezentují vlastní sbor
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a zároveň i obec na výročních schůzích okolních sborů, mladí hasiči se zase každoročně
účastní okrskových soutěží v požárním sportu,
úspěšně pořádáme vlastní námětová cvičení,
která prospívají jak nám, tak obci. Např. byly
odhaleny a následně opraveny hydranty, ze
kterých se nedala čerpat voda. Líšnický sbor
před dvěma lety pořádal námětové cvičení
7. okrsku, kde se sjelo 6 okolních sborů. Všichni hodnotili cvičení velmi kladně. Dále pořádáme alespoň 1x do roka brigádu na drobné
opravy hasičské zbrojnice. Společně se sousedními sbory pořádáme náhodně výlety, jako malou odměnu za naši činnost. A na co
jsme pyšni? Je to naše verze sekyrkového cvičení, kterou provádíme při vlastních výročích,
ale i pro sousední sbory.
V době líšnické pouti to byla po léta pořádaná
hasičská pouťová zábava v kolibě na golfu.
Členové SDH v hasičském stejnokroji osobně
zvali občany na pouťovou zábavu. Bohužel
tento prostor již několik let nefunguje a další
možnost místnosti pro tanec a zábavu naše
obec nenabízí.
Závěrem bych uvedl, že jsme hrdi na to, co
děláme.
Nikdo nemůže dopředu vědět, kdy bude dobrovolné hasiče potřebovat . . .

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

KAREL MAŠEK, velitel SDH

SDH Líšnice – reakce | K zamyšelní
Článek „Proč máme v naší obci dobrovolné hasiče“ obsahoval kritické poznámky na adresu zastupitelů obce a vedení ZŠ. V souladu s pravidly vydávání Líšnického zpravodaje redakční rada požádala dotčené osoby o reakci, kterou uveřejňujeme níže.
Dovolím si reagovat na článek velitele hasičů
Karla Maška s názvem „Proč máme v naší obci
dobrovolné hasiče?“. Autor článku, nejspíš nevědomky, zaměňuje základní pojmy a tak vytváří dojem toho, že občané a zastupitelé obce
„neví, k čemu jsou v Líšnici hasiči“. Ráda bych
proto uvedla celou situaci na pravou míru. Jak
zaznělo na červnovém zasedání zastupitelstva
(viz informace z úřadu), není možné zaměňovat Jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce
(dále JSDHO) a Sbor dobrovolných hasičů (dále
SDH). Jsou to dva odlišné subjekty:

SDH
Sbor dobrovolných hasičů (SDH) je zájmový
spolek (dříve občanské sdružení), zaregistrovaný u Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Právní forma je tedy podobná jako TJ Sokol,
sdružení zahrádkářů, Kuliš nebo Ženy 50+.
Hlavní náplní jeho činnosti je prevence v oblasti požární ochrany, práce s mládeží, v dnešní době také požární sport a jiné společenské
a kulturní akce. V čele SDH stojí starosta sboru
a výkonným orgánem je výkonný výbor sboru.
Jedná se o samostatně hospodařící organizaci,
která je z velké části finančně závislá na okolních subjektech, může být např. podpořena
obcí jako jiné zájmové spolky. Členové spolku SDH (pokud nejsou zároveň členy JSDHO)
se ze zákona nesmí podílet na hašení požárů,
likvidaci povodní, ani na záchranných pracích
a jiných mimořádných událostech.

JSDHO
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
je naproti tomu organizační složkou, která je
zřizována obcí, je začleněna do záchranného
hasičského systému a smí být nasazena do záchranných prací. JSDHO je zcela závislá na rozpočtu obce. Veškerá technika, výstroj a výzbroj
pořízená pro činnost jednotky jsou majetkem
obce. Aby jednotka mohla být akceschopná,
musí členové JSDHO projít odbornou přípravou ve stanoveném počtu hodin (dle funkce,
kterou daný člen v JSDHO vykonává), musí absolvovat pravidelné zdravotní prohlídky a především musí mít s obcí podepsanou dohodu
o členství v jednotce, která vymezuje práva
a povinnosti obou stran (obce i člena JSDHO).
Povinností je rovněž příslušné pojištění a potřebné odborné znalosti. Činnost JSDHO je
čistě represivní. V čele této složky je velitel jednotky, který je zodpovědný ze své funkce starostovi obce.
Mezi oběma organizacemi je téměř vždy určitá
provázanost. Členové zásahové jednotky obce
jsou většinou vybíráni z členské základny SDH,
protože tito lidé jsou již od útlého věku vedeni nejen k preventivní, ale i represivní činnosti
v oblasti požární ochrany, ochrany majetku
a záchrany životů.
JSDHO obce Líšnice v současné době bohužel
nesplňuje zákonné podmínky tak, aby mohla
být akceschopná. Zastupitelstvo obce na za-

sedání 27. 5. potvrdilo zájem obnovit JSDHO
a na zasedání 25. 6. rozhodlo, že aktivně podpoří velitele pana Karla Maška při obnově JSDHO,
poskytne potřebnou legislativní a administrativní spolupráci při naplnění zákonných podmínek pro řádné fungování zásahové jednotky.
Zastupitelstvo obce bez ohledu na legislativní
otázky kolem JSDHO podporuje SDH Líšnice,
stejně jako všechny ostatní zájmové spolky,
které pořádají kulturně společenské aktivity
v obci.
HANA NAVRÁTILOVÁ, starostka
V článku „Proč máme v obci dobrovolné hasiče“ je uvedeno, že „současné vedení líšnické
školy není pro tyto akce nakloněné, což je velká škoda.“ Ráda bych touto cestou uvedla, že
veškerých akcí, které SDH Líšnice v minulosti
pořádal pro naše děti, jsme se účastnili rádi
a v hojném počtu. Za uplynulých 15 let, co
působím ve škole, bylo takových akcí mnoho
a pro děti i náš sbor to byla tradice, na kterou
jsme se vždycky těšili. Pokud by se hasiči rozhodli obnovit tradici mikulášských nadílek,
dětských dnů a dalších akcí a nabídnout nám
možnost účasti, budeme jedině rádi. O naší
podpoře svědčí např. hojná účast dětí a kompletního učitelského sboru na letošním masopustu. Můžeme se těšit, že letos přijde hasičský
Mikuláš?
ALENA FIALOVÁ, ředitelka ZŠ a MŠ Líšnice

K zamyšlení

JAK JSEM SE STAL OBECNÍM ÚDRŽBÁŘEM
Tak jsem 1. 4. letošního roku i přes odpor několika našich spoluobčanů nastoupil jako obecní technický pracovník. Spolu s kolegou jsme se začali starat o údržbu, pořádek a vzhled naší vísky.
Už naše první úkoly nás „prověřily“ jestli vůbec zůstaneme. Úklid
letitého nepořádku za kostelem spolu s nevyužitelnými zbytky
po kácení tújí (dle hesla s kmeny zatopíme a zbytkem znečistíme okolí kostela) na hřbitově u kostela nebyla zrovna prácička snová. Další příjemnosti nás čekaly při klestění křovin kolem
zdi našeho hřbitova. Tolik nepořádku, kolik jsme našli v letitých
porostech ostružin a šípků, se na tyto řádky snad ani nevejde.
S úklidem těchto nánosů nám hodně pomohla četa líšnických
dobrovolníků při akci „ukliďme Česko“. Po pročištění části koryta potoka protékajícího centrem naší obce jsme se začali věnovat „pravidelnému“ sečení trávy po obci. Pravda, posekat všude
a v dostatečné kvalitě nestíháme ve všech částech a uličkách obce.
Snad se na nás kvůli tomu dotčení spoluobčané moc nezlobí.
Dále se snažíme udržovat pořádek kolem stání kontejnerů na tříděný odpad. Pokud zrovna někdo „omylem“ nevyhodí fritézu do kontejneru na papír a starou rozbitou sekačku neopře o kontejner
na sklo, není to nejtěžší práce. Myslím, že každý z nás najde někde
v garáži či na zahradě koutek, kde takový odpad může v klidu počkat na velkoobjemový a nebezpečný odpad, který nechává obecní
úřad likvidovat 2x ročně.
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Plechovky, láhve a různé obaly od pokrmů není nutné odhazovat
do křoví nebo příkopů. Je lepší je donést domů, případně do jednoho z několika košů, které máme v centru obce.
Kameny a jiné zábrany volně ložené na veřejných prostranstvích
sice brání vozidlům ve vjezdu na trávníky, ale zároveň nám stežují
nebo znemožňují sekání trávy. Pokud tedy máme trávník okolo cest
sekat, prosíme o jejich odstranění, abychom měli volný průjezd.
Suchá a posekaná tráva ze zahrady by měla skončit na kompostu
nebo v kompostárně, ne na obecním pozemku. Pravdou je, že likvidace bioodpadu stále není v obci vyřešena, ale pokud máte s likvidací bioodpadu skutečně problém, zajděte za starostkou nebo za
mnou. Vyjdeme vám vstříc a pomůžeme problém vyřešit.
Vím, že údržba obce má do dokonalosti hodně daleko, ale já i kolega pro ni děláme maximum. Pomocí by pro nás určitě bylo méně
odpadků volně poházených po obci. Uvítám i různé informace
o počínajících skládkách, náměty na vylepšení a samozřejmě i kritiku, pokud jsme někde údržbu zanedbali.
Během léta budeme mít na programu krom „pravidelné“ údržby
obce rozsáhlejší opravy dětského hřiště Oříšek, dětských hřišť u školy
a pročištění polní cesty „na haldu“. Rád bych se ještě letos pustil do obnovení cesty “za humny“. Tato akce ale nejspíš bude běh
na delší trať. Přesto věřím, že se nám podaří doběhnout do cíle.
MARTIN ŽBÁNEK, zastupitel a obecní údržbář

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Zprávy z obce

STAVĚNÍ MÁJE
JARNÍ TRADICE

Poslední dubnový den odpoledne se před hasičskou zbrojnicí v naší obci konala jarní tradice – stavění máje v režii Sboru dobrovolných hasičů Líšnice.
Tomuto aktu předcházel pečlivý výběr vhodného stromu a přivezení pomocí traktoru
K. Kabrny před hasičskou zbrojnici. Poté
strom hasiči zbavili kůry, J. Hájek upletl věnec, který se v den stavění máje zavěsil pod
špici. Nezbytnou součástí bylo také nazdobení špice a zavěšeného věnce krepovými
stuhami. Nakonec následovalo vztyčení
májky pomocí techniky a její bezpečné
ukotvení. Po celou noc parta nadšenců májku hlídala a uhlídala. O její předčasné pokácení se nikdo ani nepokusil a tak se májka
tyčila nad naší obcí a zdobila ji po celý měsíc
květen.
Dne 30. května v podvečer za přítomnosti hasičů a obdivovatelů této tradice byla
májka úspěšně pokácena a společnými
silami odnesena před hasičskou zbrojnici.
Následovalo večerní posezení, kde se vzpomínalo na tradice v naší obci, např. na stavění máje klasickým způsobem za pomoci lan
a žebříků, hlídání májky do ranních hodin
nebo stavění hranic a pálení čarodějnic.

Příští rok naši hasiči připravují pro širokou
veřejnost skácení májky sekyrami nebo ruční pilou, jak má být správně zvykem.
Mgr. JANA MAŠKOVÁ, zastupitelka
Foto: Eva Rendeková

OMLUVA
a OPRAVA
V minulém čísle Zpravodaje (květen 2015) jsme neúmyslně udělali několik chyb, za které se tímto
autorům omlouváme a uvádíme
je na pravou míru.
REDAKČNÍ RADA.
Str. 4: Líšnický košt, autor a foto: Dalibor Matušinský, foto degustace je
z jednoho z předchozích koštů
Str. 6: Obecní kronika za rok 1945,
autor Ing. Vilibald Hořenek
Str. 10: Vznik hasičského sboru v Líšnici, autor: Karel Mašek, velitel SDH
Líšnice
Str. 11: Výroční volební valná hromada, autor: Mgr. Jana Mašková, zastupitelka obce, foto: Eva Rendeková
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Noc Kostelů, Slavnost Božího těla

Noc kostelů a Dny víry

v kostele Všech svatých v Líšnici
Dne 29. května 2015 proběhla v celé republice Noc kostelů. Hlavním důvodem této akce je otevření kostelů pro širokou veřejnost a to nejen v době bohoslužeb ale i v čase jiném. Náš kostel byl otevřen od 18 do 22 hodin.
O veškerou organizaci se starali farníci z Líšnice a okolí. Tito lidé kostel uklidili, připravili
program a strávili v kostele čas, který věnovali přicházejícím hostům. Celý večer byl zajímavý a plný přátelské atmosféry.
Program Noci kostelů byl bohatý. Každý
z přicházejících si mohl zapálit svíčku a zavzpomínat na své zemřelé. Každou půlhodinu se četlo čtení z Bible (nejvíce prodávaná
kniha na světě). Pan Hůla zahrál na housle
skladby od J. S. Bacha: Allemande z Partity
d moll pro sólové housle a od G. F. Tellemana 2 části z Fantazie pro sólové housle. Poté
zahráli s J. Novákem píseň Ach synku, synku.
Od 19 hod. se zpívaly Mariánské písně. Každý, kdo vešel, byl přivítán a následně seznámen s historií kostela.
Farnost je prvně výslovně doložená roku

1369. Původní líšnický kostel stál na místě
dnešního barokního kostela Všech svatých
v horní části návsi a byl ve středověku chráněn z obou stran. Na jižní straně býval umělý příkop, který byl později zavezen a nahrazen cestou. Na severní straně je chráněn
přirozeným příkopem. V dřívějších dobách
se obec zaměřovala pouze na zemědělství,
veškerá obydlí ve vesnici byla dřevěná. Pro
ochranu vesnických staveb před požáry
byla umístěna do kostela socha sv. Barbory.
Pro úspěšnou sklizeň socha sv. Notburgy.
Tyto sochy stojí u oltáře sv. Anny doposud.
V kostele se zastavila např. jedna cyklistka, která projížděla vesnicí, měla zájem
o historii a pak se sama rozpovídala o svých
návštěvách kostelů. Když má nějaký problém, přijde si sednout do tichého prostře-

dí, v hlavě si srovná myšlenky. Je ráda, když
jí nikdo neruší při rozjímání. Není věřící, ale
klid a duchovní podpora ji osloví. A právě
pro takové lidi stojí za to Noci kostelů připravovat.
Ve stejném duchu pokračovaly od 30. května do 6. června Dny víry. Kostel byl otevřen
od 17 do 19 hod. Těchto akcí se účastnilo 77
občanů.
Velké poděkování patří všem, kteří ve svém
volném čase denně odpovídali na dotazy
návštěvníků a dělali vše pro to, aby tyto
akce byly pro lidi poutavé a zajímavé.
Ing. MÁRIA NOVÁKOVÁ

SLAVNOST BOŽÍHO TĚLA
Ve čtvrtek 4. června v 18.00 hod. se v kostele Všech Svatých v Líšnici konal církevní svátek dle křesťanské tradice Slavnost Těla a Krve Páně, lidově zvaný
„Boží Tělo“, aby se zdůraznila reálná přítomnost Ježíše Krista. Tento svátek
byl v naší obci obnoven po třicetileté pauze v roce 1998 a od té doby se každoročně koná. Letošní mši celebroval generální vikář M. Slavík z pražské arcidiecéze.
Náhodní pozorovatelé a ti, kdo do kostela jaktěživ nezavítali, mohli být zaskočeni
zvláštním průvodem, který za doprovodu
muziky, troubení a zpěvu obcházel ves kolem líšnického kostela. Co je to za slavnost?
Čtvrtek je den, kdy Ježíš slavil se svými
apoštoly poslední večeři a při ní poprvé
proměnil chléb (proměněná hostie) a víno
ve svoje tělo a svoji krev. Pro slavnost je
typické podávání přijímání věřícím pod
obojí - hostie se namáčí ve víně (tělo v krvi).
Po mši svaté v kostele se koná zvyklost,
kdy průvod vychází z kostela. Čelo průvodu tvoří přenosná stříška zvaná baldachýn nebo nebesa, pod kterou nese
kněz nejsvětější svátost (proměněnou
velkou hostii) v monstranci. (Monstrance
je lesklý předmět, někomu může připomínat malé sluníčko.) Kolem baldachýnu jdou ministranti. Procesí se zastavuje
u jednotlivých předem vyzdobených oltářů,
kde se konají krátké pobožnosti. V naší obci

to byly vyzdobené oltáře u p. Breyera, u kapličky vedle rybníka a před kostelem. Mladá
děvčata (družičky), která jsou slavnostně
oblečená, sypou pod nohy kněze z košíčků
okvětní lístky většinou z růží a pivoněk,
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ale i z lučního kvítí. Kvítím posypaná cesta
je jedním z výrazů úcty k Ježíši nesenému
v průvodu.
Zúčastnění se po obchůzce vrátili zpět
do kostela a i když k věřícím zrovna nepatříte, mohli všichni přijmout závěrečné slavnostní požehnání. Po slavnosti věřící odešli
na faru, kde se podávalo malé občerstvení.
JOSEF HÁJEK,
Mgr. JANA MAŠKOVÁ, zastupitelka
Foto: Eva Rendeková
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Škola | Školka

BRDSKÝ KOS I LETOS DOMA! TEDY VE ŠKOLE!

V sobotu 31. 5. se
v zámecké zahradě
v Mníšku konal další
ročník pěvecké soutěže
Brdský kos a naše
škola měla již tradičně
v soutěži
velké zastoupení.
I přes dopolední průtrž
a takřka zimní teplotu
vydrželi všichni soutěžící
až do konce.
A nutno říci,
do vítězného konce!
Pěvecký sbor naší
základní a mateřské
školy pod vedením
sbormistryně paní
Veroniky Kopecké
vyzpíval 1. místo
a přivezl domů další
cennou trofej v podobě
Brdského kosa.
GRATULUJEME!
Foto: Jaroslav Volf

KONEC ZVONEC VE ŠKOLCE
V mateřské škole se konec školního roku
nesl v duchu příprav na závěrečnou besídku, která se konala ve středu 24. 6. Na besídce zatancovaly malé tanečnice pod ve-

dením Oly Machové, malí flétnisté zahráli
pod vedením Kačky Rathausové a všichni
společně předvedli mnoho básniček a písniček. Konec besídky patřil našim deseti před-

Pasování předškoláků na školáky

školákům, kteří od září zasednou o patro níž
do školních lavic. Byli slavnostně pasováni
na školáky, složili slib školáka, dostali šerpy
a malý dárek na památku.
Předškolákům přejeme šťastný vstup do
školy a věříme, že na svá léta v mateřské
školce budou rádi vzpomínat.
ALENA FIALOVÁ, ředitelka ZŠ a MŠ Líšnice
Foto: MUDr. Ondřej Kopecký
Pohádka o kohoutkovi a slepičce
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Hry bez hranic

Na HRÁCH
BEZ HRANIC

jsme opět nezklamali
Hry bez hranic mníšeckého mikroregionu se již staly tradicí
a každoročně očekávanou červnovou akcí. Před letošním třetím ročníkem stálo ještě začátkem června několik otazníků:
Podaří se organizátorům z Mníšku pod Brdy překonat předloni
v Kytíně a loni u nás vysoko nasazenou laťku? A obhájí i letos
družstvo z Mníšku již dvakrát získané první místo? Bez otazníku však byla letošní účast Líšnice.
Líšnický tým skládající se z kostýmních návrhářů dresů, architektů reprezentačního stánku obce, scénáristů a režisérů
divadelního představení a specialistů závodníků byl tvořen
výhradně dobrovolníky - občany a přáteli Líšnice. Na letošní
Hry bez hranic konající se v Mníšku 13. června se připravoval
jako každoročně pilně a svědomitě. Proto nepřekvapí, že již
po první ze čtyř disciplín D(R)ÝM TÝM útočil na přední pozice
a po závěrečném divadelním vystoupení bylo jasné minimálně
o morálním vítězi her.
Spolu s týmem z Hvozdnice se nakonec náš tým rozdělil nejen
o celkové třetí a čtvrté místo, ale i o speciální cenu za nejlepší
představení obce (to mělo oproti loňským ročníkům konkrétní
zadání - divadelní hra, pohádka či bajka vycházející z historie
obce).
Líšnický tým her bez hranic 2015 velice děkuje všem občanům
Líšnice a okolních obcí, přátelům a kamarádům za to, že přišli do Mníšku fandit a organizátorům za poctivou a kvalitní
přípravu letošních her. Poblahopřejme také Klínci k vítězství
a Nové Vsi pod Pleší popřejme hodně zdaru s organizací v roce
2016.
Mgr. HANA HRAZDIROVÁ, Foto: Veronika Šťastná
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Úvodní slovo

Svěřte prodej nemovitosti profesionálům
PROdáVáTe nebo PRONajímáTe?
Nabízím férové a profesionální jednání
Nabídněte mi svou nemovitost
Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

& 722 490 490

certifikovaný realitní makléř.
Jaroslav pýcha Váš
Tato lokalita je i mým domovem.
Naši klienti v této lokalitě hledají:
Rodinný dům i před rekonstrukcí
Byt v OV s balkonem nebo terasou
Chatu zděnou nebo dřevěnou
PROdej restaurace s bytem
4+KK,539m2,
Dobřichovice Praha-západ

PROdej obchodního nebo
kancelářského prostoru, 103 m2,
ul. Věštínská, Praha 5 - Radotín

jaroslav.pycha@re-max.cz
pr o d á n o

PROdej RD 8+2KK, 264 m2, pozemek
780 m2, ul. K Tenisu, Dobřichovice

PROdej RD 3+1, 106 m2,
pozemek 1202 m2, ul.
U Potoka, Karlík, Praha – západ

www.otherm.cz

MIMOŘÁDNÉ

JARNÍ
SLEVY
Y

PLASTOVÁ, DŘEVĚNÁ
A HLINÍKOVÁ OKNA
Obchodní partner:

U Národní galerie 468
156 00 Praha 5 - Zbraslav
Telefon: +420 604 9956 940
e-mail: info@novaoknadvere.cz
zbraslav@otherm.cz

Prodej RD 3+KK, 145 m2,
pozemek 847 m2, ul. U Tenisu,
Všenory, Praha – západ

PROdej RD 7+1, 236 m2, pozemek
1005 m2, ul. Slunečná, Černošice,
Praha - západ

Kultura
Úvodní
slovo

Máme léto, většina divadel má divadelní prázdniny, ale v našem regionu běží
kultura na plné obrátky. Vybrala jsem pro vás několik zajímavých akcí:

Ve dnech 21. 6. až 25. 7. probíhají v Dobřichovicích
Většina akcí se koná na zámeckém nádvoří.
Z programu:

4., 5., 6. 7. Mátový nebo citron / komedie
10. 7. Hospodkál aneb boj o pípu
12. 7. Dasha & Jan Smigmator / swingový koncert
15,16,17. 7. Tři mušketýři
23. 7. Iksypsilonzet / kabaret
25, 26. 7. Tři mušketýři / Lesní divadlo Řevnice
Více informací www.dobrichovice/kultura

3 až 6. 7. Slaměný klobouk
DS Řevnice, Lesní divadlo Řevnice
7., 8., 14., 15. 8. Utrpení žáka Hubičky

aneb … jak pozvat holku na rande, Zač. 19.00
9.,15. 8. Utrpení žáka Hubičky Zač. 18.00
1. 8. Rocabilly Rumble / koncert Lesní divadlo Řev.
25. 8. Racek / hraje Dejvické div. Lesní div. Řev. Zač. 20.00
26., 27. 8. Ucpanej systém / Dejv. div. Lesní div. Řev. Zač.20.00
28. 8. Dabing street / Dejv. div. Lesní div. Řev. Zač. 20.00
19. 9. Houbyfest celý den
1. podbrdský kulinářsko-kulturní festival na téma houby

Koná se v celých Řevnicích (náměstí. Kino, Lesní divadlo)
Více informací www.revnice/mesto/kultura/

1. 8. / 19.00 Chantal Poullain se skupinou Chansons / zámek Mníšek
12. 9. Bára Basiková( přesný termín nemám dostupný)
21., 22. 8. Skalka fest 2015
Víkendový hudební a divadelní festival v areálu
Skalka v 18.30 Divadelní společnost Křoví,
Křovácká besídka... nejlepší, dá se říci až zlidovělé hity
a scénky Ds Křoví
5. 9. Festival divadla a hudby pro celou rodinu ŠTRŮDL
Festival začíná v 10.00, pohádkou, po obědě divadla pro malé
i velké, truhlářská dílna, koncert skupiny Byl Pes
Žijte kulturně, vám přeje líšnická k řovačka Věra Hanešková
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Historie

 POZOR V LÍŠNICI  POZOR NA TRATI  POZOR V LÍŠNICI  POZOR NA TRATI
Na neděli 6. září je naplánovaná vzpomínková jízda veteránů „Zbraslav – Řídká – Jíloviště“. Předpokládáme účast asi 60 vozidel vyrobených do roku
1939, tedy opravdových skvostů. Přes poledne bu-

dou vozy vystaveny u fotbalového hřiště na Jílovišti, po poledni vyrazí na vzpomínkovou jízdu přes
Líšnici až na Dobříš, kde bude na nádvoří zámku závěrečné defilé všech vozidel.

Veteráni v Líšnici
SOBOTA 5. 9.
Závod do vrchu
o pohár Elišky Junkové

V sobotu 5. září se i letos jako obvykle pojede na Zbraslavi závod do vrchu Zbraslav
– Jíloviště o pohár Elišky Junkové. První
ročník tohoto závodu se jel v roce 1908,
druhý následoval v roce 1911, třetí v roce
1913 a poslední předválečný v roce 1914.
Po válce byl závod obnoven až v roce 1921
a s pravidelností se konal až do roku 1931
mimo rok 1928, kdy byl zrušen pro špatný stav vozovky. Už v následujícím roce se
ale podařilo dát trať do takového stavu, že
v dubnu 1929 byl tento závod zahajovacím
podnikem mistrovství Evropy. Po roce 1931
se závody začaly jezdit na nově budovaných
okruzích a i tento závod ztratil na popularitě. V roce 1968 se závod podařilo vzkřísit
Veteran Car Clubu Praha a letos se pojede
již 48. ročník. V posledních letech se opravdové skvosty dvacátých a třicátých let z tohoto podniku vytrácely a postupně je vytlačila mladší vozidla, tzv. youngtimery, tedy
vozy z šedesátých i sedmdesátých let. Tato
skutečnost celý podnik dost deklasovala,
a proto se letos pojede Zbraslav – Jíloviště
v trochu jiném duchu. Zapsaná mohou být
pouze vozidla vyrobená do roku 1939.

Kudy se jede v sobotu

Trasa závodu vedla nejprve od Zbraslavského náměstí na tzv. Cukrovou horu, později
byl cíl prodloužen až do Jíloviště. Tam se vozidla shromáždila a společně jela na druhé
kolo po stejné trati do Zbraslavi. Jezdila se
tedy dvě kola a to na čas, tedy co nejrychleji. Původní trať je nyní od horních Baní
předělena rychlostní silnicí R4 a tak se závod musel zkrátit na úsek Zbraslav – Baně,
kde se vozidla otáčí a jedou na druhé kolo
po rychlostní silnici přes spodní odbočku

Karikatura vozu Bugatti z dobového tisku 1922

na Lipence zpět na start na Zbraslavské náměstí. Z důvodu bezpečnosti se nyní jezdí
na pravidelnost, tedy dvě kola s nejmenší

Eliška Junková, vítězka z roku 1927

časovou odlišností a to rychlostí maximálně
50 km/hod.

NEDĚLE 6. 9.
Vzpomínková jízda
Jíloviště – Řídká

Bugatti T 13 Dr. Joana Haimoviče, rumunského konzula v Praze na staru, 1922
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V neděli 6. září proběhne vzpomínková jízda
na jeden z nejstarších a dnes již zapomenutých závodů Zbraslav – Řídká – Jíloviště, který
se jel poprvé v roce 1903 a Jíloviště – Řídká
pořádaný členy Českého klubu automobilistů a Českým klubem motocyklistů v letech
1910, 1912 a 1913. Po válce byl tento závod
obnoven jen do roku 1920. Bohužel se ani
v jedné z dotčených obcí nenašla jediná
zmínka o této soutěži, která se poprvé konala
LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Historie | Myslivci

 POZOR V LÍŠNICI  POZOR NA TRATI  POZOR V LÍŠNICI  POZOR NA TRATI

Jindřich Knapp a závodní speciál pražské automobilky Walter

již v roce 1903, a tudíž ji řadíme jako druhé
nejstarší klání motorových nadšenců v monarchii. Ani tato trasa již nejde projet po původní trati a tak se předpokládaných 60 vozidel, která by se měla účastnit dvoudenní
akce, projede v neděli ze Zbraslavi do Jíloviště, kde budou vozidla vystavena u fotbalového hřiště. Po poledni vyjedou na pohodový výlet přes Klínec a Líšnici do Řitky.
Tam se plánuje pouze průjezd, protože se

Mudr. Češka s dvoulitrovou bugatti na startu, 1929

tou dobou bude opravovat povrch vozovky.
Konvoj bude tedy pokračovat přes Mníšek
až na nádvoří zámku Dobříš, kde bude akce
ukončena závěrečným defilé zhruba od 14
hodin.
Text: JAKUB STAUCH
Foto archiv autora a bugatticlubu.cz
Více informací: www.zbraslav-jiloviste.cz,
www.bugatticlub.cz

Účastníci obnovených závodů z šedesátých let,
Zleva: ?, Eliška Junková, Honza Jáchim, Jiří Šilha,
Ing. Jája Hausmann

Myslivost není jen lov za každou cenu!

Honební společenstvo Čisovice hodnotilo uplynulý myslivecký rok (1. 4. až
31. 3.) na své Výroční valné hromadě 18. 3. 2015. Bylo mimo jiné konstatováno, že negativní trend vývoje stavů drobné zvěře stále pokračuje. Asi
v nenávratnu jsou doby, kdy na výřadech vzdávali myslivci poctu stovkám
kusů ulovené drobné zvěře. Tyto výřady byly vždy velmi pečlivě připravené,
vymezené smrkovou chvojí a za zvuků mysliveckých fanfár při plápolajících
ohních navštěvovány širokou veřejností. Výřad a poslední leč byly i společenskou událostí.
Dnes je tomu trochu jinak. Drobná zvěř (zajíc
polní a kohout bažanta obecného) není lovena již několik let, protože je jí velmi málo,
naopak se zvyšují stavy černé zvěře, která
je lovena na naháňkách a individuálním lovem „na čekané“. Všichni si klademe otázku,
PROČ? Odpověď má několik aspektů.
Stále se zvětšujícími zastavěnými plochami
v honitbě Čisovice, která zahrnuje katastry
obcí Líšnice, Klínec, Čisovice a Mnšek pod
Brdy došlo k tomu, že za posledních 10 let
se zmenšila výměra naší honitby o 50 ha.
Je reálný předpoklad, že tento trend půjde
v nejbližší budoucnosti až do stovek hektarů
(viz. územní plány jednotlivých obcí). Dalším důvodem je pro myslivost nevhodný
způsob zemědělského hospodaření. Obrovské monobloky řepek (bionafta) a kukuřice
(základní surovina do bioplynových stanic)
jsou nevhodné pro drobnou zvěř, která tam
nenachází dostatek potravy. V zemědělství

se dnes téměř nepotkáte se živočišnou výrobou, která v dřívějších dobách přinášela
vhodné aspekty pro myslivost v podobě pěstování různých krmných plodin, které byly
přímo pastvou a krytem pro drobnou zvěř.
Monobloky technických plodin vytvářejí
však ideální podmínky pro zvěř černou, což
je umocněno, když přímo navazují na lesní porosty. Vysoké stavy černé zvěře jsou
v přímé vazbě na nízké stavy drobné zvěře.
Prasata likvidují mláďata zajíců, koloušky,
nepohrdnou ani bažantími vajíčky. Další příčinou nízkých stavů zvěře je člověk. Nejen

v době kladení mláďat a hnízdění je zvěř
rušena nadměrným pohybem lidí v honitbě (motorkáři, čtyřkolkáři, nadměrný pohyb
volně se pohybujících a neovladatelných
psích mazlíčků při venčení). V neposlední
řadě nám dělá velkou starost nadměrný rozvoj motorismu. Na silnicích vedoucích naší
honitbou každou sezónu posbíráme desítky
kusů usmrcené srnčí a zaječí zvěře.
Do budoucna bychom se všichni měli snažit
o to, aby byly výše uvedené negativní vlivy
maximálně ponižovány. Myslivost není přeci jen lov za každou cenu. Myslivost je filozofie, která vyjadřuje, že samo střílení myslivce
nedělá. Myslivec nechová zvěř, jen aby ji
střílel. Loví však zvěř nemocnou, přestárlou
či nadpočetnou proto, aby ji choval a zanechal odkaz a dědictví generacím příštím.
Myslivost byla UNESCEM v roce 2011 zapsána na seznam nehmotného kulturního dědictví České republiky.
Ing. JAROSLAV NOVÁK

Přehled lovu černé zvěře v uplynulém mysliveckém roce:
Okres P-Z (41 honiteb)
Mníšecký region (6 honiteb)
Honitba Čisovice
Úhyn srnčí zvěře na okrese P-Z
Úhyn srnčí zvěře v naší honitbě
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uloveno 1742 ks
uloveno 802 ks
uloveno 63 ks
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úhyn 97 ks
úhyn 51 ks
úhyn 11 ks
442 ks
26 ks

Úvodní
Akce
v obci
slovo

Na Spáleňáku se rybařilo

V sobotu 27. června se na rybníce v osadě Spálený Mlýn konalo Juniorské mistrovství Líšnice v historickém rybolovu. Pokud z názvu akce cítíte jistou míru
nadsázky, děláte správně. To naštěstí pochopili i samotní mladí účastníci, kterých se v sobotu po obědě sešlo u rybníka na třicet. Cílem organizátorů akce,
kterými byli manželé Kulhánkovi společně s členy spolku Kuliš, bylo připravit
pro děti z Líšnice a okolí hezkou první prázdninovou sobotu strávenou v přírodě spolu s ostatními.
Ale zpět k vlastnímu mistrovství - ono se
totiž opravdu závodilo. Ryby se chytaly
na vlastnoručně vyrobené pruty z lískových
či jiných větví, vlasců, splávků z korkových
zátek či husího brka a háčku. Jako návnada sloužilo vařené kolínko se strouhankou.
Závody byly odstartovány bezprostředně
po výrobě posledního z prutů ve tři čtvrtě na tři a ukončeny ve čtvrt na šest. Ne
všechny děti byly dostatečně trpělivé a ne
všem nějaká ryba na návnadu zabrala.
Někteří závodníci přešli v průběhu soutěže z chytání ryb na žáby, nebo si jen hráli
na břehu rybníka. Ty, kteří vydrželi, čekalo
slavnostní vyhlášení výsledků a předání
cen nejlepším. Hodnocen byl počet a druh
chycených ryb. O čtvrté místo se nakonec
rozdělila Meda s Bohoušem, kteří oba chytili po jednom okounovi, třetí místo obsadil
Kuba, kterému ale se třemi okouny pomáhal táta, na druhém místě se umístil Olík
se dvěma vlastnoručně chycenými okouny
a první místo obsadil Olda s okounem a ploticí. První tři závodníci si domů odnesli cenu
v podobě vlastníma rukama z kádě vyloveného živého třeboňského kapra, všichni
ostatní získali sladkou odměnu.
I přes mírnou nepřízeň počasí se závodníci
i jejich dospělý doprovod zdrželi i po skončení závodů, společně si opekli špekáčky,
ochutnali uzeného kapra a třešňovou bublaninu, a to vše spláchli domácí bezovou
šťávou, ciderem nebo plzeňským.
Děti večer odcházeli spokojené (některé
byly spící odneseny) a všechny ryby byly

živé vráceny do rybníka (kromě hlavních
cen). Akce byla důstojným zahájením letošních prázdnin, a to nejen díky lidem, kteří
pomohli s organizací a nejen díky sponzorům (děkujeme zejména manželům Kulhánkovým za „půjčení“ rybníka), ale hlavně díky
všem malým i velkým účastníkům.
Doufejme, že se akce stane pravidelnou.
Za organizátory ONDRA HRAZDIRA,
předseda spolku Kuliš

Vítěz se svým úlovkem

Napjaté očekávání před sečtením výsledků

Šlo to i bez navijáků

Soutěžní "lajna" v plném soustředění
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Akce v obci

Závěrečná diskuse u maringotky...

...a vítězný výlov cen

LESNÍ ŠKOLKA

ROZMARNÉ
LÉTO 2015

ZVE DĚTI (3-7 LET)
NA PRAVIDELNÉ PROGRAMY V PŘÍRODĚ
SE ZÁZEMÍM V MONGOLSKÉ JURTĚ.

P Ř Í M Ě S T S K É T Á B O R Y V J U RT Ě

www.hvozdik.cz

Pořádá
rodinný klub

Termíny

(denně 8-16 hodin) :

NABÍZÍME:

celodenní provoz (úterý
pondělíažažčtvrtek
pátek 8-16 hodin)/půldenní (8-13 hodin)

dětem:

volnou hru, ranní kruh s písničkami a říkadly, procházky lesem, zdravou stravu,
odpočinek s pohádkami a spoustu slavností;

CESTOVÁNÍ S MALÝM PRINCEM

rodičům:

možnost účastnit se v adaptační době programu spolu s dětmi

27.–31. července

cena:

235-375 Kč za den podle zvoleného počtu dní v týdnu
(maximálně 15 dětí ve skupině se dvěma dospělými průvodci)

13.–17. července
PUTOVÁNÍ ZA SLUNCEM
20.–24. července

OSADNÍCI OD STARÉ HO DUBU

Další informace, možnost návštěvy a zápisu:
Hana Gazdová, tel. 603957866, e-mail: os.hvozdik@gmail.com,
Facebook: Lesní a luční ekoškolka Hvozdík

Příspěvek na úhradu provozních nákladů:
1900 Kč (každý sourozenec sleva 200 Kč)
Kontakt: tel. 603 957 866, e-mail: os.hvozdik@gmail.com

Místo: Jurta, Davle – Šerpina
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LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

www.hvozdik.cz

Mgr. Petr Kula

osobní konzultant v realitách
CHIRŠ realitní kanceláře
pobočka Břevnov
Vážení,
oslovuji vás jako spolupracovník realitní kanceláře CHIRŠ, která je
v Praze a blízkém okolí dlouhodobě zakotvena na předních příčkách realitního trhu. Naše pobočka zajišťuje komplexní servis
realitních služeb, tj. zprostředkování prodeje či pronájmu komerčních i nekomerčních nemovitostí, jejich oceňování, finanční služby
s tím spojené, právní servis, advokátní úschovy a stěhovací služby.
Pokud vy sami, nebo někdo z vašich blízkých či známých uvažuje
o prodeji, koupi nebo pronájmu nemovitosti, jsem připraven vám
nabídnout a garantovat naprosto korektní a profesionální přístup,
bezplatné poradenství – dle potřeby také možnost komunikace
v němčině nebo angličtině. Moje aktivity mají přímou osobní vazbu právě na váš region.
V případě vašeho zájmu se můžeme setkat v kanceláři CHIRŠ na
adrese Bělohorská 85, Praha 6, nebo přímo u vás, či na jiném, vámi
preferovaném místě.
Těším se, že i vy se zařadíte do rodiny mých spokojených zákazníků!
Mgr. Petr Kula
Tel.: 724 147 864
e-mail: kula@chirs.cz
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Kontinentální postele a přírodní matrace
100 let tradice ruční výroby
• Výroba jen z přírodních materiálů
• Vhodné i pro alergiky
• Mimořádný komfort
•

PŘIJMĚTE POZVÁNÍ DO NOVĚ
OTEVŘENÉHO SHOWROOMU V PRAZE

Showroom Praha MoDo galerie
V Oblouku 800, 252 43 Průhonice
Telefon: +420 731 434 135
E-mail : info@johann-malle.cz
www.johann-malle.cz

