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Festival

LÍŠNICKÝ FESTIVAL POŠESTÉ
V sobotu 19. září pořádala obec a spolek Kuliš už šestý ročník Líšnického
festivalu. Program otevřeli zastupitelé
obce spolu s panem farářem Dlouhým
krátkým požehnáním naší zbrusu nové
návsi. Následovala produkce dětského
sboru naší školy pod vedením Veroniky
Kopecké a pohádkové divadelní představení.
Po půlhodince věnované nejmenším zpěváčkům nás pobavila místní kapela Fotr
a kolektiv s výběrem předválečných šlágrů, při němž došlo i na tanec. Na základě
četných žádostí občanů jsme s členy divadelní společnosti Křoví připravili krátké
pásmo písní z našich starších divadelních
her a soudě podle vřelých ohlasů budeme
naši křováckou besídku brzy opakovat. Večerní část programu byla věnována o poznání tvrdší hudbě v podání kapel Abnormal Band a 008. Našim uším bylo dopřáno

…a do deseti byl klid a do půlnoci všechno uklizené. Obrovský dík proto patří každému, kdo pomohl s organizací, stavěním,
úklidem, prostě se vším. Ale především
mockrát děkujeme všem sousedům, přá-

telům a známým, kteří přišli, bavili se,
zapovídali se a rádi se zdrželi. Právě proto jsme festival před šesti lety zakládali
a jsme rádi, že stále funguje. A pokud jste
měli večer trochu problém se vzájemně

Víc než 80 cen v tombole, králík jen jeden

slyšet, vězte, že pro příští ročník chystáme
změnu dramaturgie akce s heslem „více
hudby, méně decibelů“. Těšíme se už teď.
Za organizátory, TOM FIALA
Foto: Jaroslav Volf

Kozu podoj, mlíko nalej, zatop v peci, řve ti malej... alias výkvět z Křoví

odpočinku při losování kulišácké tomboly
zakončeném dvěma hlavními cenami
- naprosto živým králíkem a téměř nadživotní uzenou kýtou. O důstojné zakončení festivalu se postaral taneční soubor
nestárnoucích dorostenek z Mníšku pod
vedením paní Jarolímkové. Po celé odpoledne jsme se občerstvovali klobáskami,
buřtíky, matušinskými vaflemi, buchtami
z domácí produkce našich „padesátek“, palačinkami a domácími těstovinami Pasta
Fidli z Mníšku. Žízeň jsme hasili líšnickým
ciderem z Tátova sadu, pivem od Pelikána,
Stauchovic medovinou, rakvickým bílým,
červeným i rosé z nevinně vinného blond
stánku. Děti ze školy nabízely vlastní dýňové dekorace a dýňovou polévku, školka
provozovala výtvarnou dílničku a…
Škola a její naprosto dýňový stánek

Důkaz, že nasazení a smysl pro legraci rostou
s věkem

Úvodní slovo

Vážení sousedé líšničtí, varadovští, vandrličtí,
věřím, že jste si o dovolených odpočinuli a načerpali nové síly do
druhé poloviny roku. Letošní léto začalo opravdu zostra vysokými
teplotami, které vydržely až do srpna. Nedostatek srážek a ničivé
sucho trvalo až donedávna. O tom všem a také například o odpadech se dočtete na stránkách podzimního čísla zpravodaje, které
přichází s mírným zpožděním. I redakční rada byla při jeho sestavování zřejmě trochu „na suchu“ a proto jsme se rozhodli počkat

a zahrnout do tohoto čísla i naše tradiční podzimní akce – Líšnický
festival a Svatováclavskou pouť, organizovanou líšnickou školou.
Z fotek je vidět, že se nás na návsi i na školní pouti sešlo letos zase
víc, což mě opravdu těší. V prosinci nás čeká také už tradiční Zdobení s jarmarkem a do té doby vám přeju příjemný podzim a vodu
ve studních.
Hana Navrátilová, starostka

Zprávy z úřadu a z obce

Sucho,
kam se podíváš
Máme za sebou opravdu parné a suché
léto, jaké nejspíš řada z nás dosud nezažila.
I Líšnice byla nucena přistoupit k vyhlášení
opatření obecné povahy a omezit nakládání s vodou z obecního vodovodu. Naštěstí
jsme zatím nebyli nuceni k odstávkám,
avšak vzhledem k dalším prognózám vývoje počasí a nutnosti zajistit pro obec dostatečné množství vody pracuje zastupitelstvo
na doplnění obecní úpravny vody o druhou
nádrž. Také se zaměříme na zprovoznění
druhého vrtu, který obec vlastní a dosud
nebyl využíván. Kvůli suchu a nemožnosti
zalévat došlo k úhynu některých obecních
rostlin a stromů, které během podzimu vyměníme. Stejně tak vyměníme několik lip,
které však neuschly kvůli počasí, ale po napadení stromů škůdcem. Výměnu lip provede jejich dodavatel na své vlastní náklady,
protože dodávka stromů byla pravděpodobně napadena již v zahradnictví.

Zásahová jednotka
bude opět akceschopná
a legální
Díky suchu a vysokým teplotám sužovaly
i naši obec a okolí časté rozsáhlé požáry,
u kterých zasahovaly zejména profesionální
hasičské sbory a také řada zásahových jednotek sboru dobrovolných hasičů, kterým
za jejich činnost patří velké poděkování.
Líšnice a naše zásahová jednotka se v této
době dostala do velmi složité legislativní
situace. V návaznosti na informace v předchozích číslech zpravodaje a právě v souvislosti s opakujícími se požáry v okolí jsem
sama dostávala dotazy od občanů Líšnice

Zásah u požáru pole u obce Černolice.

na aktuální stav naší zásahové jednotky. Důležité je, že vše je na dobré cestě. Pro upřesnění a vysvětlení uvádím shrnutí aktuálního
vývoje situace.
Akceschopnost zásahové jednotky obce Líšnice projednávalo zastupitelstvo již na několika předchozích zasedáních. V červnu
jsme se s velitelem JSDH dohodli (potvrzeno usnesením ZO č. 9/6 z 25. 6. 2015), že
obec je připravena maximálně podpořit obnovení jednotky. Podle této dohody během
následujících měsíců velitel jednotky začal
činit kroky k obnově akceschopnosti jednotky. Zahrnuje to zejména zajištění dostatečného počtu členů (minimálně 9 dle zákona
o požární ochraně), zajištění proškolení velitele družstva a strojníků, proškolení členů
jednotky, doložení zdravotních prohlídek
na předepsaném formuláři, atd. Na stejném
zasedání zastupitelstva jsem také oznámila,
že pozastavuji činnost jednotky do doby,
než budou provedeny všechny kroky v souladu se zákonem o požární ochraně. Telefo-

Foto: Eva Rendeková

nicky jsem pozastavení činnosti jednotky
ohlásila HZS Kladno a také na operační středisko HZS Řevnice. Přerušení činnosti JSDH
Líšnice bylo nutné hlavně z důvodu ochrany jejích členů pro případ zranění, nehody nebo čehokoliv nepředvídaného, co se
může při výjezdu přihodit. Není-li jednotka
akceschopná, nemá nikdo nárok na jakékoliv odškodnění, náhradu škody či pojistné
plnění. Obec nese za jednotku odpovědnost a je povinna zajistit dodržování legislativního rámce a její správné fungování.
I přesto, že byla činnost jednotky v červnu pozastavena, byla jednotka operačním střediskem Řevnice volána k požárům. 5. srpna jsem
proto opakovaně (tentokrát písemně) činnost JSDH Líšnice pozastavila. Velitelem stanice Řevnice, npor. Českým, jsem byla ubezpečena, že pozastavení činnosti JSDH Líšnice
v žádném případě neznamená ohrožení akceschopnosti ostatních zasahujících jednotek.


Pokračování na str. 2
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LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Zprávy z obce


Dokončení ze str. 1

V současné době je znovuobnovení činnosti
jednotky na dobré cestě a předpokládáme,
že v průběhu měsíce října budeme schopni
operačnímu středisku v Řevnicích nahlásit,
že JSDH Líšnice je opět připravena vyjíždět
k zásahům. I přes výše uvedené bych chtěla jménem obce poděkovat všem líšnickým
hasičům, kteří u požárů v létě zasahovali.
H. NAVRÁTILOVÁ

Odpadové hospodářství
v obci

KULTURNÍ AKCE ŘÍJEN – PROSINEC

Přes léto jsme se také věnovali odpadovému hospodářství obce, zejména přípravě
výběrového řízení na dodavatele služeb. Zastupitelstvo obce svým usnesením č. 11/2
ze dne 24. 8. souhlasilo s uzavřením smlouvy o společném postupu zadavatelů s obcemi Černolice, Všenory, Řevnice, Lety a Hlásná Třebáň a ve spolupráci s advokátní kanceláří KVB připravujeme výzvu k podání nabídky. Spojením výše jmenovaných obcí
a vyhlášením nadlimitní zakázky o objemu
cca. 30 000 000 Kč předpokládáme, že dojde ke snížení účtované ceny za svoz odpadu. Výběrové řízení bude vyhlášeno v říjnu
a ukončeno by mělo být v prosinci.
Bez ohledu na to, jak výběrové řízení dopadne, musí zastupitelstvo v dohledné době
rozhodnout, jaký systém poplatků za svoz
odpadu zvolíme pro následující roky. Z ankety, která probíhala letos v zimě, vzešel
mimo jiné požadavek platit poplatek za vy-

vezenou popelnici a nikoliv paušálem, jak je
tomu dosud. O tom, jaký způsob výběru poplatku nastavit pro příští období, bychom se
s vámi rádi poradili na veřejné schůzi, která
proběhne v nejbližší době. Uvítáme co nejširší účast, neboť poplatek za svoz komunálního odpadu se úzce dotýká nás všech. Dále
ve zpravodaji vám představíme oba možné
systémy. Na veřejné schůzi vám odpovíme
na případné další dotazy a rozdáme anketní lístečky s dotazem, který způsob platby
za odpad preferujete. Výsledek vašeho hlasování nám napomůže vybrat většinově
preferovaný způsob platby za komunální
odpad pro následující roky.

Dotace z fondů
Středočeského kraje
Obnovení naučné stezky
Zastupitelstvo Středočeského kraje přiznalo
obci Líšnice dotaci na rekonstrukci naučné
stezky. Budeme tak moci po mnoha letech
stezku obnovit a rozšířit. Zároveň u některých zastavení můžeme osadit lavičky, stoly
a další mobiliář, který zatraktivní stezku pro
turisty. O přípravu textů k jednotlivým zastavením jsme požádali Ing. Vilibalda Hořenka.
Rádi bychom vyzvali také vás a zejména starousedlíky, kteří víte o nějakém historicky významném místě v obci, které je dosud opomíjeno, abyste se s námi zapojili do přípravy
textů. Stezku chceme rozšířit přes všechny
osady a oblasti naší obce, tzn. Varadov – Líš-

DOBŘICHOVICE
23. 10. od 19.00 do 21.00
NAŠI SLAVNÍ SOUSEDÉ

Další dotace?
Zatím bohužel nic…
Bohužel jsme pro letošní rok žádnou jinou
dotaci od Středočeského kraje nezískali.
Samozřejmě bychom nejraději zrealizovali
projekt rekonstrukce místních komunikací,
který je 100% připravený k okamžité realizaci. Systém rozdělování krajských dotací
je však velmi nepřehledný a nejasný. V poslední době se kolem dotačního systému
vzedmula mezi starosty středočeských obcí
vlna nevole a hejtmanovi byl odeslán otevřený dopis právě na téma jejich přidělování. Možnosti získání dotace na rekonstrukci
obecních cest se v žádném případě nevzdáváme a nadále budeme sledovat vypisování dotací a podávat žádosti o podporu
na všechny možné vypsané dotační tituly.

Drobné opravy silnic
Některé obecní cesty jsme přeci jen svépomocí opravili. Recyklátem jsme zpevnili
cestu k úpravně vody v obci a jednu cestu

KULTURNÍ STŘEDISKO KORUNA RADOTÍN

10. 11. od 19.00.

– beseda Josefa Klímy s Radimem Uzlem
Vinárna Kartolína Dobřichovice

1. 11. od 15.00 do 15.45
O ČERVENÉ KARKULCE – divadlo p. Novákové – Kopecké

sál Dr. Fürsta Dobřichovice

Více na dobrichovice.cz/kultura/kultura-v-dobrichovicich

MNÍŠEK POD BRDY
31. 10. od 19.00
Wabi Daněk A ŽIVOT BĚŽÍ DÁL – koncert

29. 11. SVĚTLO ADVENTNÍ

nice – Vandrlice – Spálený mlýn. Projekt Naučné stezky bychom rádi realizovali ve spolupráci se školou a spolky působícími v naší
obci. Po dokončení instalace všech částí
stezky ji chceme slavnostně otevřít společným pochodem a přečtením každého zastavení na jaře příštího roku. Zároveň bychom
byli rádi, kdyby se „cesta po líšnické naučné
stezce“ stala tradičním každoročním pochodem po katastru obce Líšnice.

sokolovna Nová Ves pod Pleší

LABORATOŘ IMPROVIZACE

– NOA a Simona Babčáková

19. 11. od 19.00 USPOKOJENKYNĚ

– Divadlo VAD Kladno – komedie nejen o stáří

5. 12. od 18.30
IL CONGLEATORE – ZMRAZOVAČ

– Kočovné divadlo Ad Hoc -mafiánská opera

5. 12. od 21.00
S ÚSMĚVEM NEPILOTA

– tradiční akce, která zahajuje adventní období

– Kočovné divadlo Ad Hoc
– komicko poetické pásmo hudby, slova a tance

12. 12. VÁNOČNÍ KNOFLÍKOVÝ TRH

6. 12. od 18.30

– prodej dětských výrobků, adventní tržiště, kulturní program
Mníšek pod Brdy

30. 12. PŘEDČASNÝ SILVESTR 2015
Mníšek pod Brdy
Více na www.mnisek.cz/obcan/kultura
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IL CONGLEATORE – ZMRAZOVAČ – Ad Hoc

Rezervace vstupenek: rezervacekskoruna@centrum.cz

Žijte kulturně vám přeje
VĚRA HANEŠKOVÁ z Křoví

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Zprávy z obce
na Varadově. V menších opravách obecních
cest v ostatních částech obce chceme i nadále pokračovat.

Veřejné osvětlení
Vandrlice
Pro oblast Vandrlice jsme začali s přípravami
projektové dokumentace na rozšíření veřejného osvětlení podél asfaltové cesty od bojovské zastávky k trafostanici. Během léta se
podařilo vybudovat další veřejné osvětlení
v horní části osady nad trafostanicí.

Alej k hřbitovu
Ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny připravujeme projekt výsadby
stromořadí podél cesty ke hřbitovu a obnovu příkopu, který v minulosti vedl souběžně s cestou. Naším záměrem je vysadit
dlouhověké stromy, jako jsou lípy a duby,
které ovšem rostou dlouho a pomalu. Proto
mezi ně vysadíme ovocné stromy na vysokých podnožích, které jsou rychlejší. Navíc
si z nich sousedé mohou utrhnout jablko
nebo hrušku, když jdou na nedělní procház-

ku. Hlavním smyslem výsadby je samozřejmě využití přirozených cest k omezení proudění vzduchu a k regulaci vody, která nyní
natéká živelně do obce.

Až zase zaprší…
Stavební výbor navrhne zastupitelstvu obce, aby se započalo s postupnou obnovou
dešťové kanalizace ve spodní části obce.
V důsledku výstavby splaškové kanalizace
došlo v obci k porušení potrubí, které odvádí dešťové vody, a velká část trubní sítě je
již nefunkční. V nejnižší části obce, kde se
po velkých deštích drží voda, bude nutné
vyměnit potrubí a obnovit funkčnost uličních vpustí, aby nebyly ohrožovány nemovitosti na sousedních parcelách.

Poplatek
za komunální odpad
Připomínáme občanům a majitelům rodinných domů a rekreačních objektů, že poplatek za komunální odpad byl splatný do 31. 3.
2015, popřípadě do 30. 9. 2015 u těch, kteří
zvolili platbu ve dvou splátkách.

Aktuálně probíhá kontrola těchto plateb
a v průběhu října budou rozeslány upomínky za neuhrazené poplatky. Občas dochází
ke shodě variabilního symbolu u rodinných
domů a chat se stejným číslem nebo se
nepropojí data u občanů, kteří měnili trvalý pobyt v rámci obce. Proto bychom rádi
požádali všechny občany, kteří obdrží upomínku, přestože poplatek uhradili, aby nás
kontaktovali.
Děkujeme za spolupráci
SIMONA VONDRUŠOVÁ, OÚ

Informace
nájemce honitby
a mysliveckého hospodáře
Ve dnech 14. 11. 2015 a 5. 12. 2015 budou v katastrech obcí Líšnice, Klínec a Čisovice probíhat naháňky na černou zvěř. Akce jsou plánovány vždy přibližně od 8:00 do 16:00 hodin.
V této době doporučujeme omezit procházky v lesních porostech a vyjížďky na koních.
JAN PAŘÍZEK,
myslivecký hospodář

DVĚ MOŽNÉ VARIANTY ŘEŠENÍ

zpoplatňování komunálního odpadu
Zastupitelstvo obce nyní stojí před rozhodnutím, který systém zpoplatňování komunálního odpadu zvolit pro další období. Vybíráme ze dvou variant,
které stručně popisuje následující článek. Na úvod pouze krátké zamyšlení…
Každý systém má své výhody a nevýhody a žádný nezaručí, že v příkopech,
remízcích a na odlehlých místech kolem obce nebudeme nacházet odpadky.
To nedokáže zajistit žádný způsob. Vždy záleží pouze na nás, na lidech, jak
ohleduplně se budeme k našemu okolí chovat a jaký vzor dáme našim dětem.

Varianta 1 (současná)
Obec v současné době vybírá poplatek
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů stanovený
obecně závaznou vyhláškou na základě ustanovení §1 písm. g) 10b zákona
o místních poplatcích.
Na základě tohoto ustanovení zákona §10
odst. 4. zákona 565/1990 Sb. je povinna poplatek platit každá fyzická osoba, která má
v obci trvalý pobyt, nebo má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba. Sazba poplatku je stanovena jako dvousložková a tvoří ji částka

stanovená obcí na základě skutečných nákladů obce z předchozího roku a dále částka
stanovená zákonem, jejíž maximální výše je
250 Kč za osobu a kalendářní rok. Maximální sazba místního poplatku za odpad může
činit až 1000 Kč za rok. V Líšnici je sazba
poplatku nyní stanovena na 750 Kč za rok.
V praxi pak poplatek musí hradit výše vyjmenované osoby, a to bez rozdílu. V tomto
případě nelze zohlednit, jak často je popelnice vyvážena a jak poctivě kdo odpad
třídí.

Varianta 2
Poplatek za komunální odpad lze také
vybírat a jeho výši stanovit obecně zá-
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vaznou vyhláškou na základě ustanovení
§17a zákona o odpadech.
V tom případě je poplatníkem každý fyzická
osoba, která produkuje komunální odpad.
Plátcem je vlastník nemovitosti, kde komunální odpad vzniká. Výše poplatku je odvozena od frekvence svozu a velikosti nádoby.
Poplatek stanovený dle zákona o odpadech může zohlednit množství produkovaného odpadu. V praxi si každý plátce předem určí velikost nádoby a frekvenci vývozů, které bude během roku využívat.
Např.: svoz 1x za týden, 1x za 14 dní, 1x
za měsíc, sezónní svoz (jiná frekvence svozu
v létě a jiná v zimě). Pro představu se sazba poplatku za nádobu 120 l při vývozu 1x
za týden může pohybovat od 1 900 Kč až
2 200 Kč a při vývozu 1x za 14 dní od 1 300
do 1 500 Kč. Pozor, uvedené částky jsou
orientační, pouze pro představu, nejde
o stanovenou a schválenou cenu. Kromě
frekvence svozu si každý plátce určí, jaké
nádoby bude ke svozu užívat. Podle definice pak plátce obdrží známku, která bude
frekvenci svozu a velikost nádoby určovat.

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

SDH Líšnice

U NAŠICH HASIČŮ TO ŽIJE
Sužující sucho a požáry

Během prázdninových měsíců zasáhla vlna
veder a sucha i naši obec. Teploty blížící se
čtyřicítce nahrávaly často ke vzniku požárů
převážně polí a lesů. Požáry se nevyhnuly
ani naší obci a okolí.
Na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje dne 29.7.2015 ve 23.30 hod.
naši hasiči vyjeli likvidovat požár v bývalém
JZD v Líšnici, kde hořely uskladněné balíky
sena. Velké balíky se musely rozebírat a dostatečně prolívat vodou, proto dohašování
probíhalo i následující den.
Rozsáhlý požár, který zachvátil posečené
pole u obce Černolice zvedl naše hasiče
do terénu dne 4.8.2015 v 17.00 hod., opět
na výzvu operačního a informačního střediska HZS kraje. Hořel několik stovek metrů
dlouhý pás pole a hrozilo rozšíření požáru
na blízký les.
V obou případech zasahovaly i další hasičské sbory z okolních obcí. Během obou
zásahů nedošlo ke zranění líšnických zasahujících hasičů ani k poškození výjezdové
techniky.

ního sdružení hasičů Praha - západ V. Horák,
starosta 7. okrsku Š. Moravčík a velitel 7.
okrsku J. Vohlmut. Na programu byla diskuze nad plánovanou soutěží v hasičském
sportu. Předběžný termín byl stanoven
na 12.9.2015 v obci Čisovice. Dále bylo připomenuto školení velitelů a strojníků, které se uskuteční 19.9.2015 v obci Jíloviště.
Za SDH Bojov pan Z. Rychlý pozval srdečně
přítomné sbory na 105. výročí založení bojovského sboru. Závěrem proběhla diskuze

nad zřízením (nezřízením) jednotky SDH
v naší obci.

Opět sekyrky
Poslední srpnovou sobotu od 14.00 hod.
se konala oslava 105. výročí založení sousedního bojovského hasičského sboru. Tak
jako loni, parta nejen hasičských nadšenců se rozhodla k této příležitosti nacvičit
a předvést tradiční sekyrkové cvičení. Naše

Hasičský aktiv
V podvečer 11. 8. 2015 se v líšnické hasičské zbrojnici konala pracovní schůzka hasičů 7. okrsku. Kromě zástupců sousedních
hasičských sborů (Bojov, Čísovice, Jíloviště,
Klínec, Trnová), byl přítomen starosta Okrescvičení, letos předvedené v malé formaci, se
povedlo, líbilo se, za což nás přihlížející odměnili potleskem a uznáním.
Mgr. JANA MAŠKOVÁ, zastupitelka
Foto: Eva Rendeková
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Ohlas
Vážení čtenáři,
dovolte mi podělit se s vámi o mé zamýšlení nad obsahem některých článků ve zpravodaji.
Jistě jste zaznamenali proti minulému roku zvýšený počet přispěvatelů. Je neoddiskutovatelné, že čím bude více
informací o dění v obci, tím bohatší a všestrannější bude
přiblížení současnosti i budoucím generacím.
Od autorů postrádám jména organizátorů a těch obětavců, jejichž zásluhou sbor dobrovolných hasičů (SDH),
farníci, honební společnost a další organizace i OÚ připívají k prospěchu obyvatel obce. Patří jim poděkování. V příštích volbách do zastupitelstva obce by občané
mohli své kandidáty vybírat kromě jiného i podle toho,
co pro obec vykonali.
Hodnověrnosti informací nepřispívají nepřesnosti a přílišná obecnost.

Například v květnovém vydání:
V článku „RYBNÍČEK“ autoři uvádějí, že rok 1969 se stal pro rybníček zásadní. Cituji záznam v obecní kronice za rok 1966: „Bylo
započato s úpravou rybníčka pod hřbitovem, což si vyžádalo
nákladů 14 000 Kč a bylo odpracováno 135 brigádnických hodin“. Z dochovaného dokladu „Vodní nádrž
nade vsí konečná úprava“ (24. 4. 1967) jednoznačně
vyplývá, že vodní nádrž byla vyhloubena v roce
1966. Podle mého názoru předseda stavební
komise Jiří Vozka velmi fundovaně stanovuje nejdůležitější práce, které je třeba v roce
1967 provést, aby nově vybudovaná nádrž
sloužila svým účelům. Myslím, že zpráva je
podnětná i dnes, kdy se stavební výbor zabývá
protipovodňovými opatřeními v obci. Je uložena v obecním archivu. V roce 1968 kronikář zaznamenal: „Agilní prací zejména tajemnice MNV,
členů stavební a finanční komise byly podniknuty
v obci akce, které podstatně změnily její tvář. Došlo
k vybagrování rybníčku pod hřbitovem, k úpravě
hráze a vydláždění dna betonovými dlaždicemi. Bohužel však, že bagrováním byly pravděpodobně přerušeny prameny, které naplňovaly rybníček vodou, a rybník byl bez vody.“
U fotografie zakladatele SDH Líšnice je místo roku 1927 uveden
rok 1937.

V červencovém vydání:

o patronky sv. Barboru uctívanou horníky, dělostřelci, ale i hasiči a sv. Nothburgu uctívanou selským lidem. Text je natolik nejednoznačný, že z něj není zřejmé, zda sošky byly v původním
kostele, nebo až v novém. Zda se sošky v kostele objevily v roce
1784 spolu s oltářem, nevíme. Z dochovaných dokladů vyplývá,
že z původního kostela se může farnost pochlubit cínovou křtitelnicí z roku 1714 a železným svícnem.
Pokud by autoři nebo čtenáři nabyli dojmu, že svými úvahami
snižuji hodnotu článků, nebo se někoho dotýkám osobně, pak
je prosím o prominutí. Obecní periodikum „Líšnický zpravodaj“
považuji za dokument významný pro historii. Je archivován
ve Státním okresním archivu Praha-západ. Neměl by být poplatný dnešní době hýřící nepřehledným množstvím informací různých kvalit.
K parkování u autobusové zastávky Řitka hlavní silnice.
Jak jsme se ve zpravodaji dočetli, bylo při místním šetření 20. 6.
2015 rozhodnuto, že prostor autobusové zastávky linky 318 u autobusové zastávky Řitka hlavní silnice bude osazen dopravními
značkami „Zákaz zastavení“. Má se zamezit parkování osobních
vozidel bránících autobusové dopravě. Je konec srpna, značky
tam umístěny nejsou.
Opatření nepovažuji za řešení obtížné situace. Jedno zlo bylo
nahrazeno jiným, možná horším. Autobusová doprava
po rychlostní komunikaci do Prahy a na Dobříš je pro
mnohé občany výhodnější, nežli doprava vlastním vozidlem. Větší vzdálenost autobusové
zastávky od svého bydliště překonávají auty.
Vzniklo toto „záchytné parkoviště“. Parkují
zde nejen občané jezdící do zaměstnání,
ale i starší lidé k cestám do zdravotnických zařízení, na úřady, maminky s kočárky. Bezpečnost se zhorší těm, kteří jen
přivezou někoho k autobusu nebo pro
něj přijedou. Přestupy se budou uskutečňovat do značně frekventované
silnice s úzkou vozovkou. Najdou se
i další argumenty. Nejde jen o občany z Líšnice, ale i Řitky, zejména z osady Bučina.
OÚ Líšnice argumentuje tím, že v prostoru zastávky nedisponuje
obec žádným pozemkem. Variantou může být směna pozemku
nebo jeho vykoupení. Možná, že ten kousek sice orné půdy, ale
s nevhodnou polohou, je pro majitele při jeho obdělávání jen
přítěží. Vybudovat parkoviště vyžaduje hodně jednání, čas a finanční náklady, ale poslouží občanům obou obcí.

Slavnost „Božího Těla“ nebyla v Líšnici obnovena v roce 1998, ale
v roce 1999. Cením si černobílé fotografie pí. Rendekové. Škoda,
že se autorům nepodařilo vybrat i takovou, která by zachycovala
účast líšnických občanů.

Tato část severního katastru naší obce je již několik let pro zastupitelstvo „oříškem“. Asi od roku 2000 se opuštěnými stavebními
buňkami na bývalém fotbalovém hřišti zabývalo zastupitelstvo
obce, v roce 2004 na čtyřech jednáních, v následujícím roce
na dvou. Je rok 2015 a ony hyzdí obec stále!

V článku „Noc kostelů a Dny víry“ pisatelka pravděpodobně chtěla upozornit na dvě méně známé sošky ze dřeva vkusně vyřezané
a jemně polychromované nacházející se na oltáři sv. Anny. Jde

Přeji občanům, aby řešení autobusové zastávky nestihnul stejný
osud!
Ing. VILIBALD HOŘENEK

Říjen 2015 / Strana 5

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Svatováclavská pouť

SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ
letos poprvé na golfu
V pátek 2. 10. se již počtvrté konala Svatováclavská pouť, akce určená malým
i velkým dětem, kterou pro ně organizuje naše Základní a mateřská škola.
Tentokrát probíhala pouť v krásném prostředí líšnického golfu a kromě mnoha zábavných atrakcí pro děti byl součástí programu i velký turnaj v neobvyklé hře Mölkky, kterého se zúčastnili i rodiče, prarodiče a kamarádi.
Na pouti děti skákaly v pytlích, běhaly s golfovými míčky, střílely ze vzduchovky a z kuší,
shazovaly plechovky a řešily zapeklité hlavolamy. Za každou atrakci získaly určitý počet svatováclavských korun, které pak utrácely v dobře zásobeném „obchůdku“. Kdo

Nechytejte lelky,
hrajte s námi Mölkky
Během Svatováclavské pouti probíhal i turnaj ve velmi neobvyklé hře – Mölkky. Tato
hra v dnešní podobě pochází z Finska a její

prapůvodní kořeny vedou hluboko do historie až k Vikingům. Možná proto je Mölkky
intelektově vcelku jednoduchá hra, kterou
každý rychle pochopí. Jde vlastně o shazování dřevěných špalíků dalším dřevěným
špalkem, kdy mezi sebou soupeří dvojice
hráčů a snaží se získat určitý počet bodů.
Celou akci pro nás vymyslela naše sousedka,
kamarádka a velká hráčka všech možných
her, Mirka Šťastná. Připravila šest soutěžchtěl, mohl zkusit své štěstí v casinu, kde se
děti pokoušely vyhrát pár vsazených korun
hrou v kostky.
Akce se letos mimořádně podařila a to nejen zásluhou některých zaměstnanců školy
a školky, kteří se na realizaci ve svém volném čase podíleli, ale také díky rodičům,
kteří nám s akcí pomohli. Řada z nich vedla
jednotlivé atrakce, maminky napekly sladké a slané dobroty a snad všichni pomohli
se závěrečným úklidem ve večerních hodinách. Loučili jsme se za tmy tmoucí a vám
všem, kteří jste pomohli, patří náš dík nehynoucí!
Děkujeme také vedení líšnického golfového
klubu za zapůjčení louky a velmi vstřícný
a přátelský přístup. Již nyní se těšíme na další spolupráci. Další fotografie z akce najdete
na webových stránkách školy.
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Svatováclavská pouť
ních polí s hracími sadami a také důmyslný
systém vyřazování. Do turnaje se nakonec
nominovalo více než 30 dvojic, tedy přes 60
hráčů! Turnaj jsme nakonec rozdělili na soutěž dětských dvojic a soutěž smíšených
dvojic (dospělý, dítě). Členové spolku Kuliš
pomohli s organizací turnaje a po celou
dobu vystupovali v roli přísných rozhodčích
a neúnavných stavěčů špalíků.
A jak to dopadlo? Vítězi dětského klání se
nakonec o jeden jediný bod stali Alex Balkovský a Honzík Abt. V kategorii smíšených
dvojic zvítězily Natálka Kociánová s paní
učitelkou Kamčou Ehrenbergerovou. Gratulujeme a doufáme, že se turnaj zase příští
rok zopakuje!
Ze školy zdraví
ALENA FIALOVÁ
s kolektivem
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Svěřte prodej nemovitosti profesionálům

Hry bez hranic mníšeckého mikroregionu se již staly tradicí
a každoročně očekávanou červnovou akcí. Před letošním třetím ročníkem stálo ještě začátkem června několik otazníků:
PROdáVáTe
PRONajímáTe?
Podaří se organizátorům z Mníšku
pod Brdynebo
překonat
předloni
Nabízím
férové
a
profesionální
v Kytíně a loni u nás vysoko nasazenou laťku? A obhájí i letos jednání
Nabídněte
mi místo?
svou nemovitost
družstvo z Mníšku již dvakrát
získané první
Bez otazníku však byla letošní účast Líšnice.
mi anávrhářů
já přijedudresů,
za Vámi
Líšnický tým skládající se zZavolejte
kostýmních
architektů reprezentačního stánku obce, scénáristů a režisérů
divadelního představení a specialistů závodníků byl tvořenVáš certifikovaný realitní makléř.
Tato lokalita je i mým domovem.
výhradně dobrovolníky - občany a přáteli Líšnice. Na letošní
Hry bez hranic konající se v Mníšku 13. června se připravoval
Naši klienti v této lokalitě hledají:
jako každoročně pilně a svědomitě. Proto nepřekvapí, že již
Rodinný dům i před rekonstrukcí
po první ze čtyř disciplín D(R)ÝM TÝM útočil na přední pozice
Byt v OV s balkonem nebo terasou
a po závěrečném divadelním vystoupení bylo jasné minimálně
Chatu zděnou nebo dřevěnou
o morálním vítězi her.
Spolu s týmem z Hvozdnice se nakonec náš tým rozdělil nejen
PROdej restaurace s bytem
PROdej obchodního nebo
o celkové
třetí
a čtvrté místo, ale i o kancelářského
speciální
cenu za nejlepší
4+KK,539m2,
prostoru, 103 m2,
jaroslav.pycha@re-max.cz
představení
obce Praha-západ
(to mělo oproti loňským
ročníkům
konkrétní
Dobřichovice
ul. Věštínská,
Praha 5 - Radotín
zadání - divadelní hra, pohádka či bajka vycházející z historie
pr o d á n o
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 2vítězství
PROdej RD 3+1, 106 m ,
Prodej RD 3+KK, 145 m2,
PROdej RD 7+1, 236 m2, pozemek
a Nové
Vsi pod Pleší popřejme hodně zdaru
s
organizací
v
roce
2
2
PROdej RD 8+2KK, 264 m2, pozemek
pozemek
847
m
1005 m2, ul. Slunečná, Černošice,
,
ul.
U
Tenisu,
pozemek 1202 m , ul.
2016. 780 m2, ul. K Tenisu, Dobřichovice
Všenory, Praha – západ
Praha - západ
U Potoka, Karlík, Praha – západ
Mgr. HANA HRAZDIROVÁ, Foto: Veronika Šťastná

& 722 490 490

Jaroslav pýcha

Říjen 2015 / Strana 8

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Systém Easy Door
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Nízký únik formaldehydu

Červenec 2015 / Strana 10

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Informace
Úvodní
slovo

JAK STARÁ JE ŽULA

O HVOZDÍKU
Za devatero lesy a devatero skalami a taky za Bojovským potokem, tam kde se říká na Šerpinách, stojí starý
dub a pod ním mongolská jurta. Ta se od úterý do čtvrtka rozhlaholí dětskými hlásky. Od osmi hodin zpívají, recitují básničky anebo jen tak pokřikují. Občas ztichnou,
snad když se pusinky zaplní svačinou či obědem, nebo
když děti vyrazí na průzkumnou výpravu dál do lesa,
nebo když zazní zvonkohra a pak se čte pohádka...
Po čtvrté postupně umlkají, asi jdou švitořit jinam.
V pátek se ozývají jen dopoledne, jejich vysoké tóny doprovázejí hlasy hlubší, rodičovské.
A jednou za měsíc, každé třetí
úterý celou symfonii dotvářejí
i hlasy babiček a dědečků.
Chcete-li vědět, jestli to je jen
takové vyprávění, nebo pravda
pravdoucí, přijďte se podívat!
A pro ty úplně racionální dodávám: všechny informace o naší
lesní školce najdete na www.
hvozdik.cz.
Za Hvozdík, Petra Potůčková

Prý kdosi řekl, že žula je stará 8 miliónů let. Budu mu věřit, možná, že dotyčný byl u toho, když vznikala. Problém
dlažby na návsi však není v tom, jak stará je žula (což zřejmě autor nepochopil), ale v tom, jaký je původ použitých
dlažebních žulových kostek.
Standardně, když si kupuji nějakou věc, předpokládám, že věc bude
nová, pokud není řečeno jinak. V prodejně se neujišťuji, že lednička
(pračka, myčka), kterou si právě kupuji je nová, pokud samozřejmě nejsem v bazaru. Podobně žulové kostky – pokud si objednám
vydláždění prostranství, dlažebními kostkami z 8 miliónů let staré
žuly, předpokládám, pokud nezní dohoda jinak, že kostky budou
nově vyrobené.
Pokud tomu tak není a na stavbu
přivezou evidentně již někde použité dlažební kostky z 8 miliónů let
staré žuly, mělo by dobrého hospodáře zajímat, jestli cena těchto
kostek z druhé ruky není náhodou
jiná, než očekávaná a jiná než ta, Žulové kostky na návsi před položením dlažby. Jsou smíchány s hlíkterou ve skutečnosti zaplatil. Kdy- nou, starou přibližně 300 tisíc let.
by ta cena byla totiž jiná, například
kostky by byly z nějaké bouračky jen za odvoz, mohla by obec výrazně ušetřit. V opačném případě, by si naopak mohl přilepšit dodavatel a to také výrazně. Samozřejmě mluvím jen hypoteticky,
protože cena kostek daných kontraktem a cena skutečně dodaných
kostek nebyla zveřejněna (resp. jak a kde je dodavatel získal a jestli
poměr mezi tím za kolik je pořídil a za kolik je prodal, se nevymyká
dobrým zvyklostem).
Co se týká již použitých kostek – ano, je pravda, že jsou používány
do historických center, jaké ovšem Líšnice nemá. Také cena jakoby
opotřebovaných kostek bývá někdy vyšší než u kostek nově vyrobených – je to ovšem v případě, že kostky jsou uměle „ostařeny“, například otryskáním hran – tady se však jedná o operaci navíc, kterou
samozřejmě musí zákazník zaplatit.
Takže, jak stará je žula? Toť otázka. Jde o to, jestli se chtějí věci řešit
ku prospěchu obce nebo námitky odpálkovat švejkováním. Je však
možné, že švejkování se stalo oficiální taktikou obecního úřadu, jak
věci zamést ze stolu. Pak ovšem nezbývá než naše zastupitele politovat.
LUDĚK ŽŮREK
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LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

KOMPLETNÍ REALITNÍ SERVIS

právní a finanční služby - zajištění hypotéky - zápis do katastru

BYTY, DOMY, GARÁŽE, POZEMKY
Mgr. Petr Kula
osobní konzultant v realitách

CHIRŠ realitní kanceláře

Praha-západ je nejen předmětem mého profesního zájmu, ale také místem
mého bydliště. Nabízím Vám možnost bezplatné osobní konzultace u Vás,
nebo na níže uvedených adresách kanceláří společnosti CHIRŠ. Korektní a profesionální přístup je samozřejmostí, případná neznalost češtiny účastníků jednání není překážkou (němčina, angličtina).
Zároveň děkuji všem klientům, kteří na základě předchozí inzerce v těchto
novinách se mnou již navázali kontakt a zařadili se tak do seznamu mých spokojených zákazníků.

Kanceláře:
Břevnov, Bělohorská 85, Praha 6, tel. 299 144 444
Červený Vrch, Evropská 73, Praha 6, tel. 299 144 544

Mgr. Petr Kula
724 147 864
kula@chirs.cz

VZNÁŠEJTE SE
NA VLNÁCH SNĚNÍ
Ručně vyráběné kontinentální
postele a přírodní matrace

Přijměte pozvání do jednoho z našich showroomů.
Praha - Průhonice > Nákupní galerie MoDo, V Oblouku 800
Brno Business Park – Budova C, Londýnské náměstí 881/6

