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VÁNOČNÍ ZDOBENÍ A JARMARK
V neděli 6. prosince měli obyvatelé a přátelé Líšnice možnost zvolnit předvánoční kvapík a sejít se na již tradičním Vánočním zdobení a jarmarku na návsi pod
rybníkem. Kdo měl chuť a čas, mohl se pozdravit se svými sousedy a přáteli, občerstvit se vybranými lahůdkami z místních i přespolních zdrojů či nakoupit nějakou tu drobnost u stánků místní školy a školky a dalších prodejců.

Akce byla zpestřena výstavou betlémů v hasičské zbrojnici, kterou ochotně komentovali členky a členové místního hasičského
sboru. Výstava byla uspořádána ve spolupráci spolku Ženy 50+ a SDH Líšnice.

O průběžný tematický hudební doprovod
se postarali žákyně a žáci líšnické školy
pod vedením paní ředitelky Ály Fialové
i všem dobře známé uskupení FaK.
Po setmění byl za libých zvuků trub Karlštejnských trubačů slavnostně rozsvícen
vánoční strom. Příjemné prožití adventu
a Vánoc všem popřála paní starostka a pan
farář.

Danova líšnická medovina k dispozici i s odborným včelařským výkladem

Tradiční stánky letos nahradil velký stan. Proč ne?

Pěkně nahlas a zvesela! Pásmo koled v podání
dětí z naší školy.

Co se v mládí naučíš… I naši nejmenší školkáčci
prodávali, co vyrobili.

Je libo vafli, palačinku, sýr, nebo raději nějakou „laskominu“ z naší knihovny?

Poděkování patří všem, kteří s vánočním
zdobením ochotně pomáhali či se ho
v dobré náladě zúčastnili, jmenovitě pak
Vlastovi Čepičkovi, který obci věnoval jeden ze svých ztepilých smrků a Martině
Krumphanslové za výrobu další sady originálních ozdob, díky nimž je náš obecní
vánoční strom zase o něco krásnější.
Za organizátory obec Líšnice
a spolek Kuliš HANA HRAZDIROVÁ
Foto J. Volf

Úvodní slovo

Vážení sousedé líšničtí, varadovští, vandrličtí,
jsem ráda, že vás mohu opět pozdravit, tentokrát již v posledním
vydání letošního zpravodaje. Máme za sebou první rok práce
nově zvoleného zastupitelstva. Období to bylo svým způsobem
zajímavé, a to zejména s ohledem na sžívání jednotlivých zastupitelů při společné práci. Jsem moc ráda, že, hlavním cílem většiny
zastupitelů během celého roku bylo „dělat něco pro obec“.
Někdy však mám pocit, že volební kampaň v naší obci stále pokračuje. Chápu, že člověk ve veřejné funkci musí počítat s tím,
že bude jeho jméno propíráno, kde se dá. Takto je bohužel dnes
nastavená politická kultura v naší zemi. Někteří jednici se však
nezastaví před ničím a bezostyšně zveřejňují zjevné a snadno dohledatelné lži. Záleží pak na každém z nás, zda chceme znát pravdu, nebo jestli se necháme ovlivnit informacemi bulvárního stylu.
Za sebe a za úřad mohu pouze sdělit, že veškerá činnost, kterou
na úřadě provádíme, je v souladu s právními předpisy, nikdy bychom si nedovolili je jakkoliv svévolně porušovat.
Naštěstí v Líšnici žije mnohem více pozitivních a slušných lidí.
Řadu z vás jsem potkala na našem tradičním Vánočním zdobe-

ní a jarmarku a proto jsem ráda, že kulturní a společenské akce
pořádáme. Děkuji organizátorům zdobení a všem, kteří se podíleli na moc povedené akci, Ženám 50+ a SDH za krásnou výstavu
betlémů, Martině a Kulišům za nádherný originálně nazdobený
strom.
S dobrými lidmi se potkáváme na akcích, ale také jen tak ve vsi.
Já jsem dokonce měla tu čest setkat se začátkem prosince se dvěma nejstaršími občany naší obce u příležitosti jejich 90. narozenin.
Setkání to byla velmi příjemná a krásná. Jsem moc ráda, že oba
souhlasili s krátkým rozhovorem pro toto sváteční vydání zpravodaje, a tak i vy můžete načerpat něco z jejich životního optimismu.
Do nového roku 2016 bych vám chtěla popřát hlavně zdraví, ale
též štěstí, pohodu a spokojenost. Se svými kolegyněmi a kolegy
vám děkujeme za slova podpory a spokojenosti, ale i konstruktivní kritiku. Společně s vámi se budeme nadále snažit o to, aby se
nám v Líšnici dobře žilo.
HANA NAVRÁTILOVÁ

Zprávy z úřadu a z obce

Jaký byl rok 2015
V roce 2015 jsme v obci udělali hodně práce. Nejviditelnějším projektem je bezesporu úprava návsi. Na úpravně vody jsme vyměnili
technologii, která by měla vyřešit problémy s tlakem vody v nejvýše
položených místech obce. Investovali jsme ale i v ostatních částech
obce, nejen v samotné Líšnici. Na Varadově jsme opravili část komunikace a na Vandrlici jsme rozšířili veřejné osvětlení.
Zúčastnili jsme se nadlimitní veřejné zakázky na služby v odpadovém hospodářství a očekáváme snížení ceny za tyto služby, kterou
promítneme do poplatku za svoz komunálního odpadu pro rok 2016.
Zprovoznili jsme SMS rozhlas, a tak každý, kdo má zájem, může přes
SMS zdarma odebírat aktuální informace z úřadu. V průběhu roku
proběhlo několik veřejných schůzí s občany.
Nadále také probíhají pro naši obec zásadní jednání s investory
projektu Aleje. Zásadní jsou proto, že takto masivní výstavba v budoucnu významně ovlivní život nás všech. Více informací si můžete
přečíst dále ve zpravodaji.

Co nás čeká v roce 2016?

o dotaci na rekonstrukci komunikace 4c, tedy od horního zrcadla jihozápadně od centra. Dotační tituly na ostatní komunikace nadále
bedlivě sledujeme a budeme žádat, kde se dá, přičemž za hlavní prioritu nadále považujeme opravu komunikace pod kostelem.

Veřejné osvětlení
Na Vandrlici projektujeme ve spolupráci s odborným projektantem
další etapu rozšíření veřejného osvětlení. Tentokrát od bojovské zastávky k trafostanici. Podle stavu finančních prostředků v průběhu
roku zastupitelstvo obce rozhodne, zda v roce 2016 projekt také
zrealizujeme.

Naučná stezka Líšnice
Realizujeme projekt podpořený dotací od Středočeského kraje s názvem Naučná stezka Líšnice. Tento projekt zasáhne území všech tří
líšnických částí. Během zimy bude vyroben mobiliář stezky a připravuje se textová část k jednotlivým zastavením stezky. Slavnostní
otevření zrekonstruované stezky proběhne v červnu 2016.

Nevzdáváme se

Vítání občánků

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu z dotačního programu
„Podpora obnovy a rekonstrukce místních komunikací“. Výše dotace
je maximálně 1 000 000 Kč a spoluúčast 50 %. Do této výzvy jdeme
z důvodu stanovené maximální částky pro podání žádosti s žádostí

Na konci března roku 2016 proběhne další vítání líšnických občánků.
Vítat budeme občánky, kteří se u nás narodili nebo se k nám přistěhovali od března roku 2015. Máte-li zájem se vítání občánků zúčastnit, ozvěte se prosím na email starostka@obeclisnice.eu.

LÍŠNICE JE PO LETECH BEZ DLUHU

Z čeho máme asi největší radost, je úplné oddlužení obce od úvěrů a návratných finančních výpomocí. V letošním roce
jsme splatili úvěr od České spořitelny načerpaný v roce 2003 a také vyrovnáme zbytek půjčky na výstavbu mateřské školky. Dobrou zprávou je také to, že i po doplacení všech půjček a úvěrů nám na obecním účtu zůstávají finanční prostředky
na další potřebné investice.
LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ  Čtvrtletník, ročník 2015, číslo 4, vychází 18. 12. 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, Miloslav 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 28. 2. 2016 v 17 hodin.
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LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Zprávy z obce

Kouř, kobylince
Tak zní předmět emailu, který jsem v nedávné
době dostala od jedné líšnické občanky. V mailu si pisatelka stěžuje na nedodržování Obecně závazných vyhlášek obce – pálení a veřejný pořádek. Konkrétně píše o tom, ze které zahrady se kdy (mimo vyhláškou stanovené termíny) pálí listí a tráva. A také si stěžuje
na výskyt kobylinců po cestě směrem k ČOV.
Každé společenství by se pro bezproblémové soužití mělo řídit předem stanovenými
pravidly. A právě takovými pravidly jsou
pro každou obec Obecně závazné vyhlášky.
Např. v OZV o spalování suchých materiálů
ze zahrad je záměrně stanoven termín, který byl dohodnut se Zásahovou jednotkou
požární ochrany Líšnice. Nastavení termínu
pálení není důležité jen z důvodu omezení

nepříjemného kouře, ale také z bezpečnostního hlediska. Jde zejména o vaše bezpečí
a stát se může cokoliv.
Vymahatelnost práva OZV je problematická, pachatele je nutné usvědčit přímo „při
činu“ a někteří lidé na toto hřeší. Je to škoda, protože si tímto sami navzájem znepříjemňujeme společné soužití. Není možné,
abychom na obecním úřadě místo své práce dělali „obecní hlídače“. Pisatelce jsem odpověděla, že dodržování obecně závazných
vyhlášek je věcí zejména lidské slušnosti
a morálky každého z nás. Přišla mi odpověď,
že všechno je úplně zbytečné a že se v obci
nic neřeší. Ano, vše je a bude zbytečné, pokud nezačneme každý sám u sebe. A řešením jsou právě ony obecně závazné vyhlášky, kterými bychom se všichni měli řídit.
HANA NAVRÁTILOVÁ, starostka

Připravujeme podvečer
nad kronikami obce
Na leden připravujeme zajímavé setkání,
při kterém všem sousedům a zájemcům
představíme staré i nové kroniky Líšnice.
O kronikách si budeme povídat mimo jiné
s archivářem dr. Pavlem Buchtelem a dalšími
zajímavými hosty. Setkání plánujeme uskutečnit v polovině ledna 2016 v naší škole.
Termín upřesníme po odsouhlasení všemi
hosty a zveřejníme jej na vývěskách, obecním SMS rozhlasem a na webových stránkách obce. Věříme, že beseda bude zajímavá
pro vás všechny, kteří máte zájem o historii
i způsoby zaznamenávání historických i aktuálních událostí v obecních kronikách.
Na setkání se těší
MILOŠ NAVRÁTIL a hosté

Zeptali jsme se našich zastupitelů…
Blíží se konec roku a to je doba, kdy se mnozí ohlížejí, bilancují, hodnotí. Proto jsme našim zastupitelům položili dvě jednoduché otázky. Zajímalo nás
(a věříme, že i vás), co se jim z jejich pohledu podařilo v letošním roce a co by
chtěli dokázat v tom příštím. Na žádost jsme příspěvky nijak (ani jazykově)
neupravovali.

 Co jste vy sám (sama), jako za-

stupitel(ka), v letošním roce udělal(a) pro naši obec a její rozvoj?

Na co se ve své práci zastupitele

zaměříte v příštím roce?

Hana Navrátilová,
starostka

 Práce v zastupitelstvu malé obce,

jako jsme my, je především týmová záležitost. Myslím si, že nikdo
nejspíš nešel do voleb proto, aby
zde řešil své osobní politické ambice. Jsme zde proto, že chceme
dělat něco pro obec, kde sami žijeme. Já díky své práci starostky
mohu, ale taky musím, být tak nějak u všeho. Za sebe mám radost,
když se nám alespoň jednou ročně podaří v každé části obce zrealizovat nějaký větší projekt. Letos
to byla v obci náves, na Varadově
kus cesty a na Vandrlici další část
veřejného osvětlení. Teď v prosin-

ci měníme technologii na úpravně
vody a instalujeme systém, který
by měl vyřešit problémy s tlakem
vody v okrajových částech obce.
Za důležité považuji ale i činnosti,
které ovlivňují náš každodenní
život, např. navýšení autobusových spojů a instalaci nové autobusové zastávky nebo SMS rozhlas,
který považuji za důležitou součást
komunikace mezi úřadem a občany. A samozřejmě nemohu vynechat náš nový tým technických
pracovníků, který se zodpovědně
stará o údržbu naší obce. Největší
radost mám ale z toho, že jsme letos doplatili všechny dluhy a úvěry a po mnoha dlouhých letech je
obec úplně oddlužená.

V příštím roce, stejně jako každý

rok, napneme všechny síly k tomu, abychom získali dotace na
opravu komunikací. Dále budeme hledat peníze na opravu fasády školy a pokračovat v kroce-
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ní dešťové vody. Díky letošnímu
dlouhotrvajícímu suchu jsme byli nuceni přistoupit k omezení
užívání vody z obecního vodovodu. Proto doplníme úpravnu vody o druhou zásobní nádrž a výhledově se pustíme do zprovoznění druhého obecního vrtu.

Jan Abt,
místostarosta

Jako předseda stavebního výboru

musím nejdříve poděkovat Petrovi Gottwaldovi, Karlu Prokschovi
a Ondrovi Hrazdirovi za dobrou
a pravidelnou činnost ve stavebním výboru, který se schází a pracuje, kdykoliv to obec potřebuje.
Naše práce se v uplynulém období
točila kolem šesti hlavních oblastí:
Jednání s developery. Dělám vše
proto, aby obec byla plnohodnotným partnerem při vyjednávání
o podmínkách zamýšlené výstavby, viz samostatný článek.
Příprava změn územního plánu
a z toho vyplývajících požadavků
na zpracování územních studií.
Projednávání záměrů výstavby nových domů a dalších stavebních aktivit v katastru tak, aby byly v souladu s územním plánem a respektovaly architektonické hodnoty obce.

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Zastupitelé

Zeptali jsme se našich zastupitelů…
Posoudil jsem více než 50 projektů, vedl jednání s investory, architekty či stavebním úřadem a vydával vyjádření.
Realizace projektu „Nová náves“, ze
kterého mám radost. Podařilo se
mi prosadit krásnou žulovou dlažbu namísto betonové a naše náves se z prašného plácku proměnila v důstojný prostor. Při stavbě
jsem takřka denně prováděl technický stavební dozor, průběžnou
kontrolu a administrativu.
Místní opravy, v rámci nichž jsme
opravili části komunikací asfaltovým recyklátem, polní cesty štěrkodrtí, vyřešili jsme nové zatrubnění mezi bezpečnostním přelivem
obecního rybníka a korytem potoka.
Organizace a technické zajištění práce obecních pracovníků včetně
koncepčního rozvržení údržby komunikací, ploch, technické infrastruktury a dalšího majetku.
...a kromě toho získání dotace takřka
čtvrt milionu korun na výsadbu aleje podél cesty od obce ke hřbitovu.

Čeká nás spousta práce...

Další jednání s developery projektu
Aleje, příprava zadání a vyhodnocení územních studií, které určí podmínky pro výstavbu a limity území.
Příprava projektu opravy rybníčku
pod hřbitovem v rámci projektu
řešení retence vody v území. Zajištění financování prostřednictvím
ministerstva životního prostředí.
Součinnost při dalších žádostech o dotační prostředky na opravy místních komunikací, další opravy obecních cest, oprava kamenné hráze
rybníka na návsi včetně dubové
napouštěcí hrázky a výměna lávky.
Postupné obnovování úseků dešťové kanalizace podle toho, kolik
obecní rozpočet unese. Projektová příprava na zateplení a novou
fasádu školy. Pasportizace cest
na Vandrlici a Varadově.

Dalibor Matušinský

Zastupitel nemá zase takové mož-

nosti, jak by si mnozí, zejména on
sám, mohli myslet. Jeho hlavní
úlohou je neškodit, což se mi snad
podařilo u všech bodů, které jsme
na zastupitelstvu projednávali,
když se mu to zadaří, pak podpořit užitečný návrh (na užitečnost
jakéhokoliv návrhu je ovšem v každé obci nejméně tolik protichůdných názorů, kolik má obyvatel)
a když se prozřetelnosti zamane,
pak se mu podaří prosadit nějaký
vlastní návrh, pokud jej ostatní
uznají za rozumný. Navíc u ničeho
nemohu říct, že jsem to udělal já
sám, to vzhledem k pravidlům řízení obcí ani není možné.

Takže si mohu nárokovat zásluhy na
organizaci jarního úklidu obce, kde
i sám zastupitel čistil lopatou potok, přišel jsem s návrhem protáhnout během rekonstrukce návsi
elektřinu až k zastávce, aby se daly
napojit stánky během různých
obecních akcí, a také návrh upravit
osazení hydrantu před kovárnou,
aby se dal používat bez poničení
okolí, pochází ode mne, účastnil
jsem se jednání o vyhlášení výběrového řízení na dodavatele svozu
odpadu, byl jsem členem všech výběrových komisí (cokoliv se v Líšnici udělalo a nelíbí se vám to, je
to i má vina) a svým dílem jsem
přispěl k formulování stanoviska
k periodickým požadavkům developera chystajícího projekt Aleje
mezi Líšnicí a Řitkou.

 Za dlouhodobou bolest považu-

ji chybějící chodníky, proto jsem
toto téma již neformálně otevřel
a doufám, že přípravu této akce
zařadíme do plánu na příští rok,
dále dokončení rekonstrukce školy, opravu školního hřiště a v del-
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ším výhledu i rekonstrukci hasičské zbrojnice, která si to po dlouhé
a věrné službě skutečně zaslouží.
Určitě podpořím projekt na vybudování systému pro zadržování dešťové vody pod hřbitovem a budu
i nadále usilovat o opravu dešťové
kanalizace, v první fázi v okolí hospody U Křížů, zejména příkopů,
které jsou v neúnosném stavu.

Alena Fialová

 V uplynulém roce jsem se řídila

několika jednoduchými pravidly, která by měla být všem zastupitelům svatá: Neškodit, neházet
klacky pod nohy ostatním a jejím
návrhům, pečlivě se připravit a vědět o čem hlasuji a proč, nedělat
protinávrhy jen proto, abych byla
proti. A především jsem se snažila podpořit snahu ostatních, kteří
chtějí něco udělat, zlepšit, vyřešit,
vymyslet, zorganizovat, pořádat.

Sama bych nedokázala nic, protože
něco dokázat může jen skupina
lidí se stejným zájmem a chutí
něco dělat a to je hlavní úkol našeho zastupitelstva. Pokud bych
měla hovořit výhradně o svých
zásluhách, pak mohu hovořit
jen o výboru pro kulturu. Například vítání občánků, podpora
obecních kulturních a společenských akcí či blahopřání líšnickým
jubilantům. Jako „holka z města“
jsem si neuvědomila, jak krásná
a obohacující je „povinnost“ navštívit a pogratulovat těm, kteří
slaví významné životní jubileum.
Děkuji podnětům z řad občanů,
kteří nám to připomněli a díky
kterým jsme tuto tradici v obci
obnovili. Setkání s našimi devadesátníky byla obohacující, milá
a dojemná a již se těším na to, co
nás čeká příští rok.

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Pokračování na str. 4

Zastupitelé

Zeptali jsme se našich zastupitelů…
Pokračování ze str.

3

Rozhodně největším úspěchem uplynulého roku je však navýšení kapacity naší školy. Vzhledem k zájmu o naši školu totiž velmi reálně hrozilo to, že se budoucí líšničtí
prvňáčci do naší školy nevejdou.
Navýšení kapacity školy je plně
v kompetenci zřizovatele a já jako
ředitelka školy to nemohu ovlivnit. Jsem proto ráda, že jako zastupitelce se mi v tandemu s paní
starostkou podařilo vyjednat na
všech potřebných úřadech pár míst
navíc a všichni malí líšničtí občánci, kteří budou chtít od září navštěvovat naši školu, se vejdou!

Příští rok budu i nadále ctít svá pravidla a budu se snažit, aby se v obci
žilo dobře nejen dospělým, ale
také dětem. Mojí prioritou bude
proto to, co mne trápí – řešení
fasády školy a zkulturnění jejího okolí. V rámci výboru budeme
pokračovat v kulturních akcích
a pevně věřím, že se najde dost zájemců pro nějaký společný výlet.

Martin Žbánek

Za letošní rok nemám, jakožto za-

stupitel, žádné samostatné zásluhy na rozvoji naší vesničky. Hodně
věcí, které se na obci udělaly a které se připravují, je týmová práce
většiny zastupitelů. Samostatným příspěvkem by snad mohl
být můj nástup k technické četě,
respektive její ustanovení a uvedení „do provozu“. Díky tomu, že
v současné době máme celkem
tři pracovníky, kteří jsou všichni
navíc trvale v Líšnici bydlící, začínají být pomalu vidět i výsledky
naší práce. Zároveň si dovolím říci,
že jsme v každodenním kontaktu
s občany obce a lépe tak nejen
odhalujeme oblasti, které potřebují (ideálně okamžité) řešení, ale

také se je snažíme napravovat tak,
abychom měli obec hezkou a uklizenou. Tímto apeluji na všechny,
kdo mají nějaké nápady/připomínky, na co by se mohla technická četa zaměřit, ať nás (nebo paní
starostku) kontaktují. Za jakékoliv
podněty budeme jedině rádi.

Doufám, že se nám povede zdárně
dokončit výběr firmy pro svoz odpadu. Začneme pracovat na opatřeních, která zbrzdí následky prudkých dešťů, a uděláme další, která zlepší vzhled a žití v Líšnici.

Mgr. Jana Mašková

 Doposud jsem se účastnila všech

zasedání ZO • Upozornila jsem
na protizákonné vyplácení odměn
čtyřem předsedům výborů ZO
v letech 2010 – 2014 • Upozornila
jsem na vady ve vyhlášení výběrového řízení na dláždění a pokládku dláždění z již použitých
žulových kostek • Podala jsem
ZO návrh o dotaci na opravu
hasičského vozidla včetně podkladů • Upozornila jsem na
pochybnosti při zřízení pracovního místa na technického pracovníka obce • Navrhla jsem ZO
vybudovat víceúčelovou tělocvičnu a provedla průzkum trhu na
úvodní studii • Připomínkovala
jsem návrhy smluv o dílo a směrnici o veřejných zakázkách • Pracuji v inventarizační komisi •
Podporuji činnost SDH v naší obci
• Podílím se na organizaci kulturních a společenských akcí
(masopust, stavění máje, sekyrkové cvičení, výstava betlémů)
• Podílím se na informovanosti
občanů prostřednictvím Líšnického zpravodaje a Líšnických
listů, kam přispívám.

 V roce 2016 chci iniciovat vy-

tvoření „Strategického rozvojové-
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ho dokumentu“, který obec nemá,
s výhledem do roku 2030, který by
měl rozšířit okruh možností čerpání finančních prostředků z dotačních programů pro naši obec
• I nadále budu aktivně dohlížet
na řádný a plnohodnotný výkon
obecní samosprávy a veřejně reagovat na její nedostatky.

Karel Proksch

 Především musím uvést, že prá-

ce v zastupitelstvu či výborech je
vždy týmovou prací, za což bych
rád poděkoval všem zastupitelům a především všem občanům, kteří se aktivně účastní
ve výborech a zasedání zastupitelstva. Zároveň bych využil
tuto příležitost, abych popřál
všem klidné prožití nadcházejících vánočních svátků a mnoho
zdraví a štěstí v novém roce.

Teď přímo k vaší otázce, jako zásadní podněty za uplynulé období
vnímám právě práci ve výboru
stavebním, kde aktivně řešíme
otázky ohledně změn územního
plánu, projekt „Aleje“, podílel jsem
se na akci „náves“ atd. Práce ve stavebním výboru je opravdu hodně
jako jistě ve všech dalších výborech a pro neuvolněné zastupitele
je to velká časová zátěž.
Vandrlické sousedy asi nejvíce zajímala kauza „hřebíky“, dále pak veřejné osvětlení nebo oprava
cest, především té od železniční
zastávky na Vandrlici.

Témat k řešení do dalšího období je
opravdu hodně. Mimo standardní
práci zastupitele a práci ve stavebním výboru, a jelikož jsem vandrlický, bych se rád zaměřil na problémy,
jako jsou například černé skládky,
komunikace na Vandrlici a životní
prostředí.

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Informace z obce

Aktuální situace projektu Aleje

Vážení sousedé,
uplynul již rok, kdy jsem navázal na práci mého předchůdce a řeším každodenní situace kolem výstavby v obci a zároveň se zabývám projektem „Aleje“.
Investoři projektu Aleje požádali obec o několik změn územního plánu, stavební výbor
po projednání se zástupci investorů a odborem územního plánování Černošice doporučil, aby se tyto změny řešily v samostatné
změně územního plánu a aby se požadované návrhy změn posoudily nejdříve v územních studiích. Uvedu některé důvody, které
nás vedly k tomuto názoru. Projekt Aleje
není přirozeným rozvojem obce, jedná se
v podstatě o výstavbu nového sídla na zelené louce a my neznáme jeho parametry.
Území projektu nemá zatím téměř žádné
inženýrské sítě, oproti Líšnici je v povodí
Berounky. Projekt zatím nemá vyřešené samostatné dopravní připojení na rychlostní
komunikaci a měl by využívat stávající dopravní infrastrukturu.
Zastupitelstvo obce jednomyslně rozhodlo
o projednávání navrhovaných změn v samostatné změně územního plánu a rozhodlo o pořízení územních studií, které

obci posoudí záměry změn, kapacity a podmínky využití ploch určených pro výstavby
v projektu Aleje a komerční zóny. S ohledem na potřeby územních studií v souvislosti s projednávanou výstavbou projektu
Aleje požaduje obec, aby náklady na jejich
pořízení hradili investoři. Tyto studie budou zpracovány nezávislými odborníky,
aby měla obec relevantní posouzení návrhů a studií, které nám investoři předkládají
k projednávání.
Studie posoudí tři základní oblasti, kterých se navrhované změny týkají. Jedná se
o nakládání s vodami, splaškovou kanalizací a čištění a vsakování vod v území, dále
o protihluková opatření v okolí rychlostní
komunikace a dopravní obslužnost celého
projektu. Studie nám například poskytnou
informace, jaká zvolit opatření na likvidaci
dešťových vod, aby se nové území nepotýkalo s problémy, které trápí Líšnici, navrhne
možná řešení protihlukových bariér. Do-

Poplatky v roce 2016
Odpady
V současné době je v běhu výběrové řízení na nadlimitní zakázku na služby v odpadovém hospodářství, které vyhlásila naše
obec společně s obcemi Černolice, Všenory,
Řevnice, Hlásná Třebáň a Lety 9. 11. 2015.
Obálky s nabídkami se budou otevírat začátkem nového roku, přesto dnes již víme,
jakou maximální cenu od výběrového řízení očekáváme. Pokud vysoutěžíme alespoň
takovou cenu, můžeme řízení považovat
za úspěšné.
Zastupitelstvo obce mělo na svém zasedání
8. 12. 2015 rozhodnout o Obecně závazné
vyhlášce o poplatku za svoz odpadu. Proč se
tak nestalo?
Připravili jsme dvě varianty této vyhlášky
– první návrh vycházející ze zákona o místních poplatcích (zjednodušeně platba
za osobu) a druhý návrh ze zákona o odpadech (zjednodušeně za nádobu). Na základě požadavku občanů jsme oba dva návrhy
předložili k veřejné diskusi 19. 11. v rámci
veřejné schůze, kde jsme je rovněž doplnili
o konkrétní výše poplatku. Aby mělo zastupitelstvo představu o většinovém názorů

občanů na způsob výběru poplatků, byla
na webových stránkách obce od 24. 11.
do 6. 12. spuštěna anketa, v níž mohl každý
zvolit preferovaný způsob. Anketu jsme 7.
12. vyhodnotili a na první pohled to vypadalo, že je výsledek jasný. Pro způsob placení „za osobu“ hlasovalo 70 lidí a pro platbu
„za nádobu“ 162 lidí. K našemu překvapení
jsme však dostali od provozovatele
ankety informaci, že pro platbu „za nádobu“ bylo hlasováno prostřednictvím
tzv. anonymních proxy serverů v USA.
Tedy že někdo obešel způsob hlasování
a poslal do ankety celkem 95 falešných
hlasů. Po odečtení těchto hlasů je výsledek
ankety na internetu 70 : 67 a po připočtení
hlasů, které odevzdali občané na veřejné
schůzi, je konečný výsledek: 73 : 78. Vezmeme-li v úvahu způsob hlasování, je tedy výsledek víceméně nerozhodný.
Z toho důvodu, že hlasování mezi občany
dopadlo nerozhodně a na zasedání zastupitelstva 8. 12. 2015 nebylo přítomno všech
7 členů zastupitelstva obce, bylo přesunuto rozhodnutí o způsobu výběru poplatků
za svoz odpadu na zasedání, které proběhne v úterý 29. 12. 2015. Do té doby proběh-
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pravní studie nám posoudí umístění kruhových křižovatek, které by měly navazovat
na křížení s rychlostní komunikací, a napojení nové objízdné trasy komunikace III. třídy, která povede rovnoběžně s R4. Zároveň
je potřeba najít řešení na změnu stávající
křižovatky „T“ v napojení na sjezdu z rychlostní komunikace.
Při své další práci budu hájit oprávněné zájmy obyvatel obce, aby projekt Aleje nebyl
do budoucna pro obec zátěží, ale naopak
aby obci přinesl funkční technickou infrastrukturu a občanskou vybavenost.
V této souvislosti nás čeká velký kus práce,
o jehož vývoji vás budu nadále informovat. Počítám s tím, že projednávané změny
územního plánu a výsledky studií budou
předkládány veřejnosti a v případě potřeby
nebo vašeho zájmu svoláme veřejnou schůzi na dané téma.
Do nového roku přeji nám všem, aby líšnické sousedské vztahy byly naplněny velkorysostí a nadhledem.
JAN ABT
Místostarosta a předseda
stavebního výboru
ne pracovní porada zastupitelstva obce, kde
podrobíme oba způsoby výběru poplatků
důkladnému rozboru.
Stručná charakteristika obou návrhů
obecně závazné vyhlášky
OZV dle zákona o místních poplatcích:
Dle předpokládané částky, kterou obec
uhradí za svoz odpadu v roce 2016, je výše
poplatku 600 Kč na trvale hlášenou osobu
nebo rekreační objekt bez trvalého pobytu.
Ve vyhlášce o místním poplatku může zastupitelstvo, dle novelizace zákona, stanovit
osvobození a úlevy od poplatku.
OZV dle zákona o odpadech: Dle předpokládané částky, kterou obec uhradí za svoz
odpadu v roce 2016, je stanovena výše poplatku takto: Nádoba 120 l – týdenní svoz
2 200 Kč, čtrnáctidenní svoz 1 430 Kč,
měsíční svoz (+4 volné svozy) 600 Kč,
sezónní svoz – 1 815 Kč. Nádoba 240 l –
týdenní svoz 4 400 Kč, čtrnáctidenní
2 860 Kč, sezónní 3 630 Kč. Rekreační
nemovitost (kontejner 1 100 l) – 750 Kč.
Ostatní poplatky zůstávají beze změny:
Pes: 100 Kč, za druhého a dalšího 150 Kč
a důchodci 50 Kč
Hrobové místo: 200 Kč/rok

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

K zamyšlení

KDE DOMOV MŮJ?
Když někdy postojíte na okraji Líšnice cestou k Památnému kameni a pohlédnete východo-jihovýchodním směrem, tak tam za devaterem kopečků a devaterem zatáček na cestě s devaterem rigolů a ďuzen zalitých devaterem louží
a s devaterem kobylinců lákajících devatero much leží jedna Vandrlice.
Připlul jsem sem – jako klasická pražská naplavenina – v roce 2000. Asi aby
se to dobře pamatovalo. V Annonci jsem
tehdy objevil inzerát „Prodám rekreační
chatu na Bojově“ („Na Bojově“! Jak příznačné! Ale o tom až posléze...). Jel jsem
se na objekt obratem podívat a byl jsem
okouzlen, ba přímo konsternován a má
poetická dušička zaplesala.
Bylo vybráno. Mé budoucí osudové hnízdečko
bylo úplně nahoře na vandrlickém kopci s úchvatným výhledem do širého
předbrdského kraje a bezprostředně vedle lesa se
srnkami, veverkami a divočáky, kteří zde dávají
dobrou noc. (Lišek jsem
moc nepotkal.) To jsem
ještě netušil, že kanci mi
tady budou přát i dobré jitro... Jako nekonečně
svobodný a patřičně bohémský starý mládenec
jsem se dobrovolně rozhodl vyměnit nefalšovaný
komfort menšího bytu první kategorie
na Vinohradech za spartánské podmínky života v nezateplené chatě.
Toliko (ne)zbytný úvod. Především
bych se ale rád zmínil o zcela jiném vandrlickém aspektu nebo spíš unikátu.
Po koupi nemovitosti jsem se šel hrdě
přihlásit na náš Obecní úřad k trvalému
pobytu a pozvolna jsem se začal bavit
nad takřka cimrmanovskou změtí názvů
vztahujících se k mému novému bydlišti. Posuďte sami.
Do mojí občanky policie napsala: Líšnice, Praha-západ, ovšem tehdejší pan
starosta Hájek mně hned přátelsky poradil, ať budoucí odesilatelé k mé adre-

se na poštovní obálku raději v závorce
uvádějí Vandrlice (aby mi dopisy nechodily na stejné číslo do obce Líšnice), ale
že moje pošta stejně bude až v Mníšku
pod Brdy. Tam mně s úsměvem sdělili,
že např. balíky nebudu logicky dostávat
na nejbližší poštu v Řitce, nýbrž nelogicky do Čisovic.

Stačí? Ho hó! Tím to ještě nekončí...
Na starých mapách (ale i na mnohých
dnešních) se můj pozemek nachází
ve Čtvrti Svatopluka Čecha. Řidiče naviguji, že z Klínce nesmějí jet na Líšnici
(přestože vlastně bydlím v Líšnici), nýbrž
směrem na Bojov. Když sem pojedou
autobusem, vystoupí na zastávce Čisovice/Bojov, žel. st. a pokud vlakem, tak
na železniční zastávce Bojov.
A teď – babo raď. Co mám odpovědět,
když se mě někdo nezasvěcený celkem
bezelstně a lakonicky zeptá: „Kde bydlíš?“. No, otázka je to srozumitelná a věru
prostá, že? Zcela upřímně chovám hlubokou úctu ke všem, kteří se v této bi-
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zarní koláži nejrůznějších pojmenování
dokáží orientovat a současně si přitom
i zachovají zdravý rozum. O co jsem měl
do té doby jednodušší život, když jsem
na takový dotaz odpověděl jen: „Chodská 21, Praha 2“. A basta.
Ale to víte, samozřejmě že bych už neměnil! Tedy – abych kápl božskou – před
časem jsem (to již s rodinou) pouze mírně korigoval nadmořskou výšku o pár
desítek metrů níž a zbaběle se přestěhoval o pár set metrů dál pod kopec
do teplejších krajin s vlídnějšími podmínkami k přežití. Nicméně na výše zmíněném galimatyáši se pro mě pranic
nezměnilo.
Bohužel toho vím jen
zoufale málo o historii Vandrlice, ale člověka tak nějak mimoděk napadá jistá
paralela, jestli totiž tato určitá schizofrenie názvů nevypovídá o jakémsi „nechtěném dítěti“, které si jako horký brambor předávají různí adoptivní rodiče,
kteří mu pokaždé dají nové
jméno, až nakonec docílí
toho, že si už nikdy nebude úplně jisté, jak se vůbec
jmenuje a kam vlastně patří. Nebo možná skutečně patříme do regulérní pokrevní rodiny, kde se jen maminka s tatínkem nemůžou dohodnout,
jak budou své ratolesti říkat.
Anebo je to úplně jinak! Třeba je to
naopak výsada a výraz neobyčejné výjimečnosti, vznešenosti a vážnosti – asi
tak, jako když šlechtici mají tolik jmen,
že se musejí nejspíš abnormálně soustředit, aby se na všechna rozpomněli.
Nevím. Ostatně my Blíženci (neboli
dva človíčci v jednom) jsme prý schizofrenici všichni, takže mně je to vlastně
jedno...

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

JAKUB NOLL

Škola, školka

VÝLET DO OSTRAVY
V pátém ročníku jsme v předmětu Vlastivěda probírali obnovitelné a neobnovitelné zdroje, elektrárny a těžký průmysl. Došlo i na těžbu uhlí a následně
na výrobu železa či oceli. Děti probíraná látka neobyčejně zaujala a v tu chvíli
jsme dostali nápad na trochu nestandardní výlet. Pojedeme do Ostravy! Pozvali jsme k sobě čtvrťáky, aby nás nebylo málo a výlet jsme doopravdy uskutečnili.
Navštívili jsme národní technickou památku
Dolní Vítkovice, vylezli na Bolt tower, podívali se do vnitřku vysoké pece, pochopili
princip výroby železa a mimo jiné navštívili i Svět techniky U6, který jsme celý prošli
a vše si na vlastní kůži zkusili.

Výlet byl opravdu velmi vydařený, i když extrémně náročný. Věříme, že nikdo ze zúčastněných nelituje.
„Když jsme tam přijeli, byla jsem překvapená, jak to tam vypadalo. Na první pohled to
bylo fascinující. Podívali jsme se do vysoké
pece a vypadalo to tam jako v pekle.“ Niky E.
„Pan průvodce všem rozdal červené helmy.
Poté jsme jeli výtahem, který dříve vyvezl
vozík plný koksu za 4 až 6 vteřin do výšky 80
ti metrů.“ Kuba P.
„Průvodce nám ukázal koksovnu, ve které se
vyráběl koks. Ten se dělá v bateriích, do kterých se dá uhlí a vhání horký vzduch. Potom
nám ukázal vagóny. Jmenovaly se Torpédo a Veronika. V Torpédu se vozila struska
a ve Veronice se převáželo horké železo.
Hodně mě zaujaly skipové vozíky.“ Péťa Č.
„Když jsme se vraceli vlakem Regio Jet, už
jim v občerstvení asi došly všechny zásoby,
protože polovina věcí, co jsme si objednali,
už nebyla. Cestou zpět mě Áďa poučila, že
pánovi, co roznáší jídlo, se neříká servír, ale
stevard.“ Eliška M.
Mgr. KAMILA EHRENBERGEROVÁ

Vánoční škola a školka
Tak jako ve většině domácností to i v naší
školce a škole žije Vánocemi. Děti se každým
dnem těší více a více a my dospělí se snažíme,
abychom to těšení všichni ve zdraví přežili.
Ve čtvrtek 4. 12. navštívil naši školku a školu
Mikuláš, čert a anděl. Tradiční
setkání s dětmi bylo velmi příjemné, děti zpívaly, přednášely
básničky i slibovaly, že již budou hodné. Však i paní učitelky
musely zazpívat a tak čert odtáhl s nepořízenou a anděl mohl
dětičkám rozdat něco malého
na zub. Děkujeme oběma nebeským a jednomu pekelníkovi,
že nás (opět) zachránili a děti
nenechali ve „štychu“! Moc si
vaší nadpozemské pomoci vážíme, bez vás by už asi Mikuláš
do školy a školky nikdy nepřišel!
6.12. jsme se zúčastnili Líšnického zdobení, kde jsme poprvé
i veřejně zazpívali naše letošní
pásmo koled. I když nám mnoho zpěváčků
onemocnělo a chyběla nám část doprovodu, přijali jsme po vystoupení mnoho gratulací, a tak se naše zpívání pravděpodobně
líbilo. Školkáčci vlastnoručně napekli spous-

tu dobrůtek a vyrobili krásné vánoční dárečky, proto byl jejich stánek stále v obležení.
Školní děti také zdatně obchodovaly s vánočními dekoracemi, které vyrobily s velkou
pomocí paní Moniky Kociánové. Té patří náš
velký dík!
Pátek 11. 12. byl pro nás slavnostní. Den jsme
začali návštěvou krásné výstavy betlémů,
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kterou uspořádalo sdružení Ženy 50+ spolu
s hasiči. Paní Žbánková, která nás očekávala
ve vytopené hasičárně, nás přivítala s úsměvem a o jednotlivých betlémech nám vyprávěla. Děti nejvíce zaujal betlém přes 80 let
starý a nejvíce se jim líbil betlém pana Josefa Hájka, který byl nejrozsáhlejší a u kterého
děti stále dokola počítaly množství figurek.
Výstavu navštívila postupně celá škola a pak
i školka. Hasičárna dokonce očekávala i návštěvu dětiček z řitecké mateřské školky, což
svědčí o tom, jak velký měla výstava úspěch!
Své díky jsme tlumočili nejen ústně, ale zapsali je i do návštěvní knihy, která tam byla
za tímto účelem připravena. V povznesené
vánoční náladě jsme se vrátili do školy, kde
na nás čekalo divadelní představení.
V sobotu 12. 12. jsme vystupovali na Knoflíkovém trhu v Mníšku pod Brdy. Tentokrát
již v kostýmech a s téměř kompletním doprovodem. I když na nás pršelo, zpívalo nám to dobře, což ocenilo množství
návštěvníků, které na trh přišlo. A pokračovat budeme i nadále. Čeká nás vystoupení v Mníšeckém kostele na koncertě pro Dům seniorů Pod Skalkou,
kde kromě koled budeme i doprovázet
zpěváka Martina Chodúra, na což již
dlouho pilně trénujeme. A 18.12. nás
čeká náš slavný velký Vánoční koncert
v kostele Všech Svatých v Líšnici. I když
toto číslo zpravodaje vyjde pravděpodobně až po koncertě, věříme, že se s mnohými z vás v kostele potkáme.
Za všechny paní učitelky a další zaměstnankyně školy vám děkuje za celoroční přízeň
a klidné Vánoce přeje
Mgr. ALENA FIALOVÁ,
ředitelka základní a mateřské školy

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Líšničtí jubilanti

Gratulujeme našim devadesátníkům
V roce 2015 oslavili v naší obci paní Jindřiška Mesteková a pan Jaroslav Dvořák své krásné devadesáté narozeniny. Oba se vzájemně velmi dobře znají,
i když ani jeden o druhém netušili, že v letošním roce slaví stejné významné
výročí. Když jsme se při gratulaci před každým z nich zmínili o tom druhém,
oba s úsměvem zavzpomínali na to, jak spolu kdysi v Líšnici hrávali ochotnické divadlo. Povídání s oběma jubilanty bylo neuvěřitelně milé a příjemné.
Abychom se o něj aspoň částečně podělili s vámi, požádali jsme paní Mestekovou i pana Dvořáka o odpovědi na pár otázek pro náš zpravodaj. A samozřejmě i o jejich fotku z mládí. Věříme, že obojí vás zahřeje na duši stejně
jako nás. A tímto ještě jednou oběma jubilantům moc děkujeme a přejeme
jim klidné svátky a pevné zdraví.
HANA NAVRÁTILOVÁ a ALENA FIALOVÁ
My jsme pořád něco vyváděli. Třeba jak
jsme skončili i s žebřiňákem v rybníce.
S kamarádkami jsme si hráli na dvoře nad
rybníkem a z žebřiňáku skákaly do hromady trávy. Jenže hospodář s vozem popojel a my ho nutně potřebovali trochu
postrčit, abychom mohli v dovádění pokračovat. Tak jsme žebřiňák odbrzdili, jak
byl těžký, tak se rozjel, rozrazil vrata a s plnou parádou zajel do rybníka. No a taky
jsme jezdívali odsud na saních po cestě
až dolů ke Křížům, to ještě nejezdilo tolik
aut. To tady v Líšnici jezdilo akorát jedno
auto. Dneska už by to nešlo. Někdy jsme
sjeli i před kostelem po svahu, tam, co
sáňkují děti dodnes.

Pan Jaroslav Dvořák
s přispěním své manželky Boženy
 Jak se Líšnice změnila za těch 90 let?

Paní Jindřiška Mesteková:
 Jak se Líšnice změnila za těch 90 let?
Hodně, hlavně ty cesty. Dříve bývalo všude bláto. To víte, jak se jezdilo na pole.
Dole pod školou (dnešní parkoviště) býval
rybník. A chodili jsme hodně na zábavy.
Bývaly tady 4 hospody. Často jsme chodívali ke Křížům a k Mestekům. A když byly
zábavy v obou hospodách společně, tak
jsme stihli obě. Chvíli jsme byli v jedné
a pak zase v druhé. A teď ta krása, co je
dole pod rybníkem, to je moc pěkné. Také
se hodně pracovalo na poli. To jsme přišli
ze školy, najedli jsme se a šli jsme pomáhat rodičům
 Jaká je vaše nejhezčí vzpomínka,
která se týká Líšnice?

Čtyřicet let v minulém režimu se nic v Líšnici
nedělo. Teď za 25 let je vidět, že se Líšnice
změnila hodně. Vše je jiné než dříve. Náves,
hodně nových domů, u kostela dětský koutek. Čisto je všude. Také se mě líbily Hry bez
hranic. Rádi čteme časopis, který vychází.
Líšnice žije a to je velice důležité i přes to,
že Líšnice nemá žádný sál. Jen máme obavy,
aby se zde už nestavělo. Nebo bude konec
těch krásných míst, co jsou kolem nás.
 Jaká je vaše nejhezčí vzpomínka,
která se týká Líšnice?
V Líšnici byli tři hostince: U Křížů, u Mesteků a třetí byla nad kostelem u Procházků.
Nejstarší vzpomínku z roku 1940-1945 kdy
se u Křížů pořádaly koncerty s panem kapelníkem Františkem Macháčkem. Sál byl
vždy plně obsazen a moc se to líbilo. Po roce
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1945 se pořádaly zábavy u Mesteků, to bylo
na konci vsi. Tam byl velký sál a tam jsme
chodili tancovat a hodně. Všechna děvčata
i chlapci ze všech okolních vesnic. Po roce
1948 jsme hráli divadlo s panem řídícím Tobolou. Představení bylo dost. Také jsme hráli Revizora a v Turistické chatě. A pan řídící
k nám pozval také operní zpěvačku z Prahy.
Zahrála zde v operetě Hraběnka Ostrovínová. Mělo to velký úspěch. Kdyby nám to
paní Tobolová nezatrhla, protože pan Tobola měl potíže s ledvinou. Tak jsme hráli dál
a byla to legrace. Ale sál byl nevytopený
a to byl konec naší zábavy. Nad kostelem
ve třetím hostinci u Procházků byl také sál,
ale tam už se moc netančilo. Byl tam výčep,
kam zacházeli muži na pivo hlavně po mši.
Působil zde léta, už když jsme se sem přistěhovali v roce 1934, důstojný pan páter Fořt.
Myslím, že je nezapomenutelný. Kostel byl
vždy na prasknutí, dalo by se říci. On když
vyšel na kazatelnu, tak řekl „Pochválen buď
Ježíš Kristus“ a pak celé kázání bylo jen
o politice. Samozřejmě mu to neprošlo a byl
odvolán na malou vesnici k Rožmitálu a tam
zemřel zapomenutý. Ještě připomínám tři
nejlepší učitele, kteří učili naše děti. Pan řídící Tobola, pan učitel Novák a pan učitel
Černý.
Co byste vzkázali dnešním mladým lidem?
My bychom řekli, že nejlépe se mladý člověk
dozví z dobrých knih. Chce to hodně číst.
Věnovat se hodně sportu. To je další dobrá
věc. A cestovat, pokud je možnost.

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Knižní
Úvodníveletrh
slovo

A PAK ŽE LIDÉ DNES NEČTOU!

(Reportáž z druhého dne 25. knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě)
Knižní svátek pro mě vlastně začal už ve vlaku z Prahy do Havlíčkova Brodu.
Cestující naproti mně se hned ptala, zda také jedu na veletrh. Asi to na mně
bylo vidět. Nebo spíš byl celý vlak plný knižních nadšenců. Nicméně dvouhodinová cesta v „retro“ vlaku českých drah proběhla čím jiným, než zanícenou
diskuzí o knihách s knihovnicí jedné vysoké školy.
Na místě konání mě překvapila až ven dlouhá fronta na vstupenky. A to ještě nebylo
nic ve srovnání s tím, co mě a ostatní návštěvníky čekalo uvnitř. Chaos a tlačenice.
Fronty na autogramiády, jednu jsem musela
také absolvovat, bohužel tu nejdelší, podpis
Zdeňka Svěráka si objednala rodina, a tak
jsem stála a stála…
Na relativně malém prostoru Kulturního
domu Ostrov bylo namačkáno množství
stánků. Nabídka byla nepřeberná, horší to
bylo s doprovodným programem, ten mohl
být bohatší. Těžko mě nalákají ruští básníci,
přestože můj čtenářský akční rádius je hodně velký...
I když havlíčkobrodský veletrh nebyl úzce
žánrově zaměřený, stejně tam bylo možno
se setkat se stánky vydavatelů mých oblíbených „fantastických“ knih a seznámit se
s produkcí drobných nakladatelů, kteří jez-

dí jen do Havlíčkova Brodu. Není nad to si
rozšiřovat knižní obzory. Výlet na Vysočinu
splnil svůj účel, pohladil po duši knihomola a nejen jednoho. A o to šlo.
A pokud taky rádi čtete a nechce se vám
do tlačenic na veletrzích, zajděte v klidu a pohodlí v pátek
do líšnické knihovny.
Paní knihovnice Helena Žbánková vám najde přesně tu knihu,
kterou potřebujete
k opravdovému svátečnímu odpočinku.
LUCIE KOUCKÁ
Knihomol z Varadova

Příjemné prožití Vánočních svátků
a úspěšný nový rok přeje
vaše knihovnice, Helena Žbánková.
Těším se na setkání s vámi v novém roce,
a to ve stejném čase jako v roce letošním
– tj. každý pátek od 17:00 do 19:00.

GOLFOVÝ KLUB LÍŠNICE HLEDÁ

PROVOZOVATELE OBČERSTVENÍ

MÍSTO PROVOZOVNY: KLUBOVNA GOLFOVÉHO KLUBU V LÍŠNICI

GKL nabízí
Potenciál cca 15 – 20 tisíc návštěvníků za rok
Nájemné ve výši 1 Kč/rok za prostory kuchyňky a skladu  Nájemní smlouvu na dobu neurčitou
Likvidaci vytříděného odpadu v kontejnerech GKL

Požadavky GKL na nájemce:
Živnostenské oprávnění k provozování občerstvení
Zajištění denního provozu občerstvení dle proměnlivé pracovní doby recepce GKL,
max. 8 – 20 hodin v letních měsících, 9 – 16 hodin v zimních měsících
V případě nepříznivého počasí (sníh, mráz) prosinec – únor je provoz uzavřen
VOLITELNÁ ČINNOST

Po dohodě s GKL zajišťovat teplé a studené občerstvení pro turnajové hráče včetně přípravy místa konání akce.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail polavka@gkl.cz nebo info@gkl.cz.
Pro další informace se obracejte na pana Zdeňka Polavku, tel 725 387 687.

Historie

670 let od rozšíření vísky Líšnice
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych v krátkosti připomenul významné výročí,
kdy jádro naší obce dostalo podobu, kterou si do značné míry zachovalo dodnes.
Vznik obce Líšnice souvisí s kolonizační
činností zbraslavského kláštera, jednoho
z nejvýznamnějších klášterů založených
posledními Přemyslovci. Cisterciácký klášter ve Zbraslavi založil Václav II. v roce 1292.
Jeho název zněl Aula regia – čili Síň královská a měl se stát pohřebištěm českých králů. Zbraslavský opat ve Zbraslavské kronice
označil místo jako „Bohu milé a Bohu zaslíbené“. Zdejší opati bývali předními rádci
českých králů z rodu Přemyslova.
Hluboké lesy mezi Vltavou a Berounkou
měly být zčásti přetvořeny v obdělávanou
půdu a osídleny obyvateli, budoucími poddanými cisterciáckých mnichů. Ve středověku byly kláštery a jiné církevní instituce
stejnými vrchnostmi jako světští páni, jen
výnosy jejich statků měly sloužit k oslavě
božího důstojenství. Nakonec pak často posloužily i k okázalé reprezentaci duchovní
vrchnosti a zvyšování jejího bohatství, které
se stalo solí v očích pozdějších reformátorů
církve a posléze vyústilo ve veškeré odmítání „světského panování církve“ za husitství.
První písemná zpráva vztahující se k Líšnici
pochází z roku 1337.Tehdy se dočteme, že
král Jan Lucemburský zastavil za jistou sumu
peněz několik zlatonosných rýžovišť panu
Petrovi z Rožmberka. V listině mezi postoupenými vesnicemi je též jmenována Líšnice.
Patrně jde o první zmínku předlokační vísky
Líšnice. Nutno připomenout, že těžba drahých kovů byla výsadou panovníka země.
Ten pověřoval těžebními pracemi osoby,
které mu postupovaly část svého výtěžku.
Rýžovnická sláva pravděpodobně dohasínala, neboť zbraslavský klášter se zaměřil na osvědčenou kolonizační činnost
a na kultivaci půdy. V roce 1340 si vymohl
od krále Jana Lucemburského povolení budovat na svých statcích vesnice, nová obydlí
a u cest hospody. V roce 1345 pověřil opat
zbraslavského kláštera Jakuba, rychtáře ze
Zlatník (Zlatníky je ves nedaleko Dolních
Břežan), aby při malé vesničce Líšnici přeměnil část lesa v 36 úrodných lánů a emfyteuticky je vysadil.
Pro zajímavost: O rok dříve, 21. 11. 1344, byl
položen základní kámen k monumentální
katedrále na Hradě v Praze.
Z analýzy různých pramenů historik Zdeněk Boháč usoudil, že předlokační Líšnici
do roku 1345 tvořily jen čtyři usedlosti,

jejichž držitelé obhospodařovali asi 50 ha
polí a luk, kvalitních půd ve směru k „Babině strouze“. Za velkorysé kolonizace došlo
k rozšíření o dalších 200 ha na úkor lesa
v místech za nově zřízenými usedlostmi.
Přizvaní agrimensoři (zeměměřiči) vyměřili
rozložení budoucí vesnice tak, že dvě řady
selských usedlostí uzavírají mezi sebou velmi prostornou náves. Ke každé usedlosti
byl přidělen pruh půdy od humen statku až
ke hranici katastru. Tak byl položen základ
k vybudování více než 20 usedlostí.
Rozšíření Líšnice tedy vzniklo na základě
emfyteutického práva. Podle tohoto práva,
někdy též nazývaného německým, uzavřel
zakladatel-lokátor smlouvu s vlastníkem
o rozšíření (založení nové) vsi. Její obyvatelé
pak byli po určitou dobu, kterou potřebovali
na vymýcení lesa, kultivaci polí a vybudování stavení, osvobozeni ode všech dávek. Zatížení robotními úvazky bylo jen minimální.
Pro nově vzniklé usedlosti měl významnou
úlohu mlýn. Cisterciáci jej nechali zřídit poměrně daleko od vsi na soutoku Líšnického
a Bojovského potoka, kde byl dostatečně
zajištěn vodní energií.
K očíslování domů došlo až z příkazu císařského dvora v roce 1790. Do té doby měly
poddanské usedlosti svá pojmenování
zpravidla po pradávných držitelích a toto
jméno (ne však vždy) přijímali dosazení
hospodáři. Pro ilustraci vývoje vesnice přiřadil doktor Boháč usedlostem čísla popisná
platná do roku 1959. Jsou téměř zapomenutá. Nahradil jsem je současnými a doplnil
o jména rodin.
Na východní straně předlokační ves tvořily: Panská krčma (47, Hospoda „U Křížů“),
Panská kovárna (54, Petříčková), Chalupa
Hlídalovská jinak Plecháčkovská (55, Sekyrovi), Chalupa Hadrovská, později pastouška (zbořena).
Na severní straně návsi šlo o následující
grunty: Macháčkovský (57, Rákosníkovi),
Na Vrtkovým, též Novákovský (asi v roce
1623 vyhořel), Sosnovský (58, od roku
2006 nemovitá kulturní památka, dědicové po Haně Netigové), Trčkovský či Novákovský (60, Zamrazilovi), Kocmanovský (62,
Vrtíškovi), Vodvařovský (64, Chroustovi), Ryčlovský nebo Ševcovský (211, Haneškovi),
Koňouškovský (0378, Přibíková, Jechoutovi), Svobodovský (70, Novákovi), Markovský
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(73, Kaščákovi), Žákovský (74, Rákosníkovi
a Tomáškovi).
Na straně jižní: Kučerovský (13, Stauchovi),
Botiovský zvaný Hořejší dvůr (15, Pánkovi),
Grunt na Kyrovským (17, Abtovi), Fara (20),
Krškovský (23, Pražský), Šukovský (124, Kleprlíkovi, 136, Luxovi), Kovařovský (32, Leblovi), Kleparátovský, Pinterovský (33, Weberová), Svrčnikovský jinak grunt Knotlovský
(38, Novákovi). V předbělohorském období (do roku 1620) měly největší hodnotu
grunty Hořejší dvůr a Svrčnikovský.
Mezi prvními zprávami o Líšnici není zmiňován kostel. Doktor Boháč na skice sídelních poměrů na soutoku Vltavy s Berounkou
a Sázavou v době předhusitské uvádí kostel
v Líšnici jako doložený v letech 1250 až 1350.
Podle dochovaného seznamu arcidiecéze
Pražské o vybírání desátků papežských je
mezi kostelními místy uváděna Líšnice v roce
1369. Kostel byl postaven v horní (západní)
části návsi. Je doloženo, že v roce 1713 byl
ještě z části dřevěný. Z dochované písemné
zprávy o vizitaci (inspekční cestě) kostelů
Berounského vikariátu, kdy všechny farnosti objížděl arcibiskupský vicekancléř a dva
kněží, vyplývá, že v roce 1735 stála současná
budova kostela. Naši předkové ve 14. století
vybrali pro kostel i z dnešního pohledu nejlepší místo ve vsi. Věž kostela Všech svatých
dominuje obci více než 280 let (po požáru
v roce 1883 v pozměněné podobě). Od roku
1958 je kostel nemovitou kulturní památkou. V makovici věže jsou uloženy pamětní
listy z let 1883, 1925 a 1973.
Samotnou náves občané nejen udržovali, ale i zvelebovali. Po léta největší potíže
působil Líšnický potok. Z „Památníku sboru
dobrovolných hasičů v Lišnici a obce Lišnice“ od Františka Přibíka z roku 1927 cituji:
„Obcí protéká potok, vlastně bystřina, naplňující se z dešťů a při tání sněhů. Potočiště a jeho břehy tvoří tu rokli a jest přímou
ohyzdou celé obce. O úpravu potoka tohoto
bylo zahájeno vážné jednání se zemskou regulační komisí již v roce 1913, ba pracováno
již i na projektu této úpravy. Leč válka v roce
1914 vypuknuvší, zmařila toto pro obec naši
tak potřebné dílo.“
Ze zvelebování návsi připomenu rok 1908.
V obci byla pořádána slavnost k 60. výročí
vlády císaře Františka Josefa I. Při této příležitosti žáci školy společně s rodiči vysadili
uprostřed obce 20 lip do stromořadí a jednu samostatně v dolní části obce, která
byla na počest Svatopluka Čecha nazvána
„Lípou Čechovou“. Ze školní kroniky cituji
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Informace
následující záznam: “Dlouho zajisté bude
pamatováno na tu velekrásnou slavnost,
při které školní mládeží mnoho básní bylo
předneseno, hesel při sázení říkáno a více
písní zazpíváno.“
Před 81 léty byl slavnostně vztyčen „U Kovárny“ „Vánoční strom republiky.“ Učitelský
sbor za spolupráce všech zdejších korporací

nacvičil slavnostní pořad. Při sbírce bylo vybráno 600 korun, kromě potravin a šatstva.
Peněz bylo použito na stravovací akci zdejších chudých dětí.
V roce 1937 Sbor dobrovolných hasičů Líšnice oslavil 60 let trvání sboru. Po mši svaté
v kostele Všech svatých se konal na návsi
koncert.

Vybral jsem z minulosti jen několik záznamů. Snad budeme mít v příštím roce příležitost projít se dalšími léty historie naší návsi.
Letošní zdařilá úprava návsi navázala na dílo
našich předků a zároveň tak uctila 670. výročí od rozšíření obce.
Ing. VILIBALD HOŘENEK,
horenek.v@seznam.cz

HLEDÁ SE PÁNÍČEK
Dne 10. listopadu 2015 se našla osamělá dvoukubíková
hromada stavební suti.
V případě, že postrádáte svou stavební
suť a poznali jste ji
na fotografii, neváhejte a vyzvedněte
si ji v místě, kde byla
nalezena. Jedná se o
čistokrevný stavební
odpad - cihly, beton,
omítka, který svému
Děti si plácek u křížku
majiteli jistě schází. Byl
uklidily…
nalezen u polní cesty směrem na Čisovice na plácku u křížku,
kam si chodí děti z naší školy hrát a vytvářet
vztah k přírodě a ekologii.
Nálezné předpokládáme ve výši doposud
dobrovolně a zdarma odpracovaných brigádnických hodin při úpravě a zvelebování plochy u křížku dětmi z družiny líšnické
základní školy a členy dobrovolného spolku
Kuliš.

V případě, že hromada nenalezne opět svého majitele, bude muset být utracena na náklady obce Líšnice, na jejímž pozemku leží.
EVA SEHNALOVÁ
ONDŘEJ HRAZDIRA

ASHTANGA JÓGA
v Líšnici? Proč ne?

Ashtanga jóga je systém plynulých pozic (ásan), které se cvičí
v určitém pořadí. Toto pořadí se udržuje vždy stejné, a pokud se
sestava cvičí pravidelně, člověk se již nemusí soustředit na provedení jednotlivých pozic, ale spíše na dýchání a stav mysli.
To vede ke znovuobjevení plného potenciálu každého z nás
na všech úrovních vědomí: fyzického, psychického i duchovního. Ashtanga jóga je životní filozofií, která má schopnost vytvořit zářivě zdravé tělo a mysl.
I při nepravidelném cvičení
má spoustu pozitivních účinků
na organismus, stimuluje vnitřní orgány, zlepšuje trávení, aktivuje vnitřní svalstvo a celkově
posiluje obranyschopnost těla.
Pomáhá ovládnout mysl a emoce a vybudovat si tak hluboké
povědomí o vlastním já.

Ashtanga jóga a já
Jógu cvičím od roku 2004, první
hodinu Ashtanga jógy jsem nevěProsinec 2015 / Strana 11

…a teď tohle!

domky navštívila v roce 2006 během pracovního pobytu v Jihoafrické republice. Toto cvičení mě nadchlo tak, že jsem skončila se
svým tehdejším zaměstnáním a přihlásila se na intenzivní kurz pro
cvičitele Ashtanga jógy. Ten jsem úspěšně absolvovala v Cape St.
Francis v JAR v roce 2007. Od té doby mě Ashtanga jóga provází
všude. Výhoda jógy obecně totiž je, že se dá cvičit kdekoliv a kdykoliv. Ashtanga jógu jsem učila několik let v různých jóga studiích
v Kapském Městě. Po návratu do Evropy přišla na řadu rodina, děti
a stěhování. Po dlouhé době se mi poštěstilo znovu vyučovat tento
druh jógy přímo v místě, kde bydlím, tedy v Líšnici. Věřím tomu, že
Ashtanga jógu může praktikovat každý a mým cílem je otevřít cestu k tomuto tradičnímu cvičení co nejvíce
lidem a sousedům.

Přijďte si Ashtanga jógu vyzkoušet
Cvičíme každé pondělí od 19:00 v líšnické mateřské škole. Hodina trvá 75 minut,
cena je 160Kč. Protože kapacita prostor je
omezená, prosím nahlaste dopředu svoji
účast nejlépe emailem na Lenka.rosolova@gmail.com.
Těším se na Vás!
LENKA ROSOLOVÁ
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Nářez štětcem

LÍŠNICKÝ PŘÍBĚH
očima malých výtvarníků

Život místního rodáka a významného
letce 2. sv. války, Václava Antonína Kříže,
dle vyprávění pana Hořenka, ztvárnily
v komiksové podobě děti z výtvarné skupiny Nářez štětcem.
V průběhu letního výtvarného soustředění, které probíhalo
v líšnické základní škole a na významných či pozoruhodných
místech v samotné obci, jsme měli možnost setkat se s panem
Hořenkem, bývalým kronikářem obce Líšnice. Toto setkání
mělo podobu pracovní besedy, kdy jsme za vyprávění pana
Hořenka zpracovávali jednotlivé události spojené s minulostí
této obce. Příběhy, které děti nejvíce zaujaly, zpracovaly do konečné komiksové podoby. Vedle kresby pana Hořenka

s paní Hořenkovou a s velkým nápisem “svatba byla
úžasná” tak vznikl Příběh otce a syna Přibíků a Kříž Václava Kříže.
Na naše letní soustředění nezapomeneme a stále
na náš výtvarný líšnický víkend s dětmi vzpomínáme
díky vnitřní kráse této obce, vlídnému přijetí vedením
základní školy, místními obyvateli i vedením obce
a hlavně díky panu Hořenkovi.
Děkujeme!
LAĎKA POLÁKOVÁ a MARCEL DEJDAR
lektoři výtvarné skupiny Nářez štětcem
www.narezstetcem.cz
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Nářez štětcem

Prosinec 2015 / Strana 13

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Rozhovor

KOUZELNÁ ZAHRADA ZATÍM DŘÍMÁ
Jó když se řekne Stivínka – to je panečku pojem! Bohužel dnes už stěží najdeme pamětníka věhlasného spisovatele Karla Čapka, který tu ve 30. letech
minulého století nakupoval alpinky. Současnou vládkyní nad arboretem i svérázným domkem v Potokách pod Varadovem je někdejší herečka a zpěvačka, dnes zahradnice, paní Jitka Stivínová. Třebaže tohle výjimečné místo leží
na černolickém území, pro Líšničáky, jejichž hranice je odtud pět metrů za potokem, patří Stivínka – jak se tady odjakživa říká – do jejich ranku i vzpomínek!



Paní Jitko – aniž bychom brouzdali v náboženských vodách – je
tahle letitá usedlost Bohem zapomenutá, nebo tu pulzuje život náš vezdejší?
Víte, téhle zahradě se přezdívalo Zahrada
Páně a to platí doposud pro každého, ať už
je jakéhokoli vyznání…



Co tedy udělat, aby to tolik nebolelo peněženku?
Vítám každý impuls ke zlepšení. A teď,
v adventním čase podobné myšlení přichází
samo naproti. Dostala jsem nabídku dělat
kmotru jedné z pěti lip na mníšecké Skalce.
Kromě toho, že to pro mě, třebas vedle Evy

vila před spoustou lidí, blýskaly mně oči, tak
mě to bavilo. Největší radost jsem měla, že
tam byla řada do přírody zapálených dětí.
Navíc už mi sem poslali jednu zahradnici,
podívat se, co a jak by se dalo vylepšit.



A oficiální instituce by nepomohly?
Objela jsem nějaká ministerstva, jenže to se
mi nějak nelíbí, protože do toho zasahuje
moc lidí.



Jak by tedy Stivínka měla vypadat?
Jako takzvaná highline, co jsem viděla
v New Yorku. Po parku se volně chodí po ky-



Chcete snad říct, že jste si v tomhle ďolíčku, divokými přerostlými jehličnany připomínajícím výjev z westernu, s domkem skrz naskrz obklíčeným
romantikou, pojistila své štěstí, což je
parafráze televizního seriálu, který se tu
natáčel?
Ó – tou otázkou jste mě potěšil, jenže
většina lidí si můj zdejší pobyt neumí
vysvětlit a ťukají si na čelo, že mi ten barák
spadne na hlavu, mé děti se o mě bojí…
Ale co je vlastně štěstí, žejo? Pro mě je to
třeba vědomí, že si můžu rozhodovat sama
o sobě. Že mám známého pána, který mně
s mačetou za pasem usekne pár větví v koruně vysokých stromů, abych mohla dělat
adventní věnce. Dobře vím, že to štěstí budu
muset do budoucna pojistit i tím, aby se ti
přerostlí „velikáni“ nestaly strašáky a někoho
neohrožovaly. Mám spoustu nápadů, ale je
třeba na jejich uskutečnění sehnat peníze.
Nejsem kovaný zahradník, natož ekonom,
ale chtěla bych zůstat věrná zdejší tradici!



Takže byste se chtěla přiblížit někdejší slávě vybudované proslulou zahradnicí Marií Stivínovou, babičkou vašeho bývalého muže, neméně proslulého muzikanta Jiřího Stivína?
Já bych si jen přála vtisknout zahradě nádech minulých dob a učinit moudré rozhodnutí, aby zůstala v přijatelném stavu pro
mé čtyři děti, které to tu mají rády, i když ani
zdaleka nejsou zahradníky, ale umělci. Rozhodně bych Stivínku neprodala – byl by to
neodpustitelný hřích. Jako kdybych zmuchlala celý svůj život a zahodila ho…

„O děti z líšnické školy moc stojím,“ přiznává Jitka Stivínová.
Vavrouškové, vdově po prvním ministru životního prostředí, nebo baskytaristy legendárního Olympicu Milana Brouma, byla pocta a člověk pocítil sebeúctu, pořádně mě to
nakoplo.



Však k tomu sváteční chvíle slouží.
Ale to není všechno – potkala jsem tam dendrology, odborníky na stromy a leccos s nimi
probrala o naší zahradě. A jak jsem o ní mlu-
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tičkách, jež tam za drahé peníze vozí jako
poklady a sázejí, zatímco mně tu všechny
rostou pod nosem a zadarmo… V Americe
to navrhovali čtyři významní architekti, kteří věděli, že opravdová krása je v tom nejprostším. Tak proč by to nešlo tady?



Ale kde vzít lidi na práci?
Už teď to tady milují děti. Protože
nejde o těžkou práci – často o prosté rozdělení rostlin a znovuzasazení – ráda bych

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Rozhovor
k zahradě přivedla školní mládež. Určitě by
se jim líbilo tajemno ve skleníku… A proč by
nemohl přijet mikrobus se seniory, kteří by
na pár hodin vyměnili strohý program domova důchodců a našli naplnění v práci se
zeminou a různobarevnými květinami?
Ale hrozně moc stojím o děti z líšnické školy,
co mi sem občas chodí, a moc si toho vážím.



Pořád kolem baráčku někoho máte – filmaře, děti vaše i cizí, přátele – zbyde vám vůbec čas na vzpomínání?
A když – tak na co?
Spíš mně nějaká návštěva starou událost
připomene, což mám ráda, ale že bych se
vzpomínkám oddávala programově, tak to
tedy ne. Jo – na maminku si vzpomenu, to
je milé.



Co vám udělá největší radost?
Když mě moje děti „berou“. Když
vyjde slunce, když mi tu na dva dny nechají
psa, mám prostě radost ze života!



…a co vás dokáže zamrzet?
A zase zůstanu u dětí: to když mě
vezmou coby člověka, který cosi potřebuje
– aha, bacha, mámě musíme zajistit… Třeba co se zdraví týče. Ale myslím, že doktory
moc nepotřebuju, vždyť s chutí piju pivo –
to má hodně vitaminů, zato prášky nepolykám vůbec, tak co?
Trochu mě zamrzí nedůvěra mých blízkých
v moje schopnosti.



Myslíte si, že člověk – jak neodvratně stárne – dochází zmoudření pod patronací nasbíraných zkušeností?
Jak kdo… Leckdo si myslí, jak už je moudrej,
a přitom se chová jako puberťák.



Dnes (4. prosince) se řežou barborky a je deset nad nulou. Jak se
vám zamlouvá milosrdný podzim 2015?
Vyhovuje mi, protože můžu pořád něco dělat
venku. Kromě toho mi sníh překáží, když potřebuju autem vyjet kopec k Varadovu. A tím
teď jezdím často, i když ho nechávám u autobusu, protože děsně řádí divoká prasata.



Ale ty přece můžete potkat, když
jdete potmě z restaurace U Lí-

dy, ne?
To ano, ale já si zpívám. To je bezpečně zažene.



Jak se den ponachýlí a po krajině
se rozhostí klid, dovedete si vůbec ještě dnes představit, že byste tohle

…v téhle krabici bude cukroví pro děti, dospělé i pro Ježíška.
tuplované ticho vyměnila za hlučný výtah či partaje v činžáku, stejně jako auta
svištící pod okny?
Absolutně ne, to si ani v nejbujnější fantazii
neumím představit! Do Prahy jezdím každý
týden. Třebaže bych u dětí mohla přespat,
táhne mě to sem, takže přijedu i posledním
nočním autobusem. Zatopím v kachlových
kamnech a užívám si tu atmosféru. Inu – domov!
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Líbí se vám být občas sama, pustíte vůbec letos o Vánocích Ježíška
do chalupy?
Já budu mít Ježíška hlavně u dětí v Praze, ale
Stivínku taky navštíví. Ráno přijdou kamarádi na marinovanýho kapra a tadyhle (viz
foto) mám takovou krabici na cukrovíčka.
Věřím, že budou chutnat i Ježíškovi…
Zdeněk Lebl
Foto: autor
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Kulturní akce prosinec 2015 – leden 2016
Líšnice

18. 12. 18:00
VÁNOČNÍ KONCERT ZŠ +MŠ Líšnice
Kostel všech svatých Líšnice
Mníšek Pod Brdy

17. 12. 18:00
2. VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT PRO DOMEČEK

JSEM TADY STÁLE
PRO VÁS

účinkuje pěvecký sbor ZŠ Líšnice a A.M.O.S., hlavní host večera Martin Chodúr
Kostel sv. Václava, Mníšek

21. 12. 9:30
VÁNOČNÍ HVĚZDA

pohádka - Divadlo Krasohled, Velký sál Městské kulturní středisko V Lipkách

25. 12. 16:00
J. J. RYBA - ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
koncert, Kostel sv. Václava Mníšek

30. 12. 17:00
PŘEDČASNÝ SILVESTR 2015
Náměstí F. X. Svobody Mníšek

16. 1. 14:00 – 16:00
DĚTSKÝ COUNTRY BÁLEK
18:00 – 20:00
COUNTRY VEČER PRO DOSPĚLÉ
Městské kulturní středisko V Lipkách

více na www.mnisek.cz/obcan/kultura
Zbraslav

19. 12. 18:00
J. J. RYBA – ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
koncert, Husův sbor Zbraslav

24. 12. 14:00 – 16:00

skauti budou rozdávat před Zbraslavankou Betlémské světlo
Divadlo Jana Kašky – U malé řeky

24. 12. 21:30
VÁNOČNÍ TROUBENÍ

vystoupení pozounérů z věže kostela, Husův sbor Zbraslav

8. 1. 18:00
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
Kostel sv. Jakuba – zámecký park

více na www.mc-zbraslav.cz/kultura-a-volny-cas/kalendar-akci
Radotín

17. 1. 15:00
TŘI PRASÁTKA A MY ČTYŘI

pohádka – Divadelní společnost Křoví Líšnice, Kulturní středisko Koruna

22. 1. 19:00
KALANDRA MEMORY BAND
koncert, Kulturní středisko Koruna

19. 2. 20:00
BÁRA HRZÁNOVÁ A KAPELA KONDURANGO
koncert, Kulturní středisko Koruna

rezervace vstupenek: rezervacekskoruna@centrum.cz

Mgr. Petr Kula
makléř
realitní kanceláře CHIRŠ
pro oblast Praha-západ

724 147 864
kula@chirs.cz

*

Možnost bezplatné
konzultace
v místě bydliště,
profesionální příprava
nemovitosti pro prodej,
oceňování, právní
a finanční servis včetně
zajištění hypotéky,
zápisu do katastru
nemovitostí aj.

*

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

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 RD 7+KK, 237 m2,
pozemek 959 m2, ul. Školní,
Černošice, Praha – západ

Zde může být
i Vaše
nemovitost

PROdej stavebního pozemku,
1.725 m2,
Všeradice, okr. Beroun

jaroslav.pycha@re-max.cz
pr o d á n o

pr o d á n o

PROdej luxusní restaurace, herna,
casino 798 m2, pozemek 1917 m2,
ul. Hlavní, Průhonice, Praha – západ.

PROdej stavebního pozemku,
907 m2, ul. Za Mosty,
Praha 9 – Hrdlořezy

Obchodní partner: INTERDOM,

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

interiérové studio

U Národní galerie 468,
Praha 5 - Zbraslav
Tel.: +420 604 995 940
e-mail: info@novaoknadvere.cz
www.novaoknadvere.cz

SPOLU S TEPLOTOU KLESAJÍ I NAŠE CENY!

