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Úvodní slovo

Vážení sousedé líšničtí, varadovští, vandrličtí,
přiblížil se konec roku a jsme opět zde, v čase vánočním, s posledním letošním číslem obecního zpravodaje. Je za námi i poslední velká společenská akce letošního roku – Vánoční zdobení a jarmark. Děti z naší školy nám krásně zazpívaly, s kapelou
Fotr a kolektiv jsme si zanotovali známé koledy a za zvuku
trubek Karlštejnských trubačů jsme společně rozsvítili náš líšnický vánoční strom. Také jsme opět měli možnost prohlédnout si krásnou výstavu betlémů v hasičské zbrojnici, kterou
pro nás připravili Ženy 50+ a Sbor dobrovolných hasičů
Líšnice. Všem, kdo se podíleli na organizaci
zdobení a výstavy, patří velký dík a stejně tak
děkuji i všem účastníkům. Věřím, že se nám
touto již tradiční akcí podařilo všem navodit
pohodovou předvánoční náladu.

z pohledu „občanského“ tak trochu smutným rokem. Jak jsem
již zmiňovala, opustilo nás letos hodně našich sousedů, známých a kamarádů. Dobrou zprávou ale je, že se nám také
narodilo hodně dětí a další jsou na cestě. Z toho máme velkou
radost. Často se mne ptáte, kolik má Líšnice trvale hlášených
obyvatel. K prosinci letošního roku nás bylo 685.

Jako překvapení jsme pro vás vyrobili originální líšnické hrnky. Pokud jste si hrneček nestačili
pořídit na jarmarku nebo jste se tam vůbec nedostali a hrneček byste chtěli mít, je možné si jej koupit
za 50 Kč na Obecním úřadě. Kvůli probíhající rekonstrukci
budovy úřadu však prosím předem zavolejte na tel. čísla
775 922 135 nebo 734 448 937.

Na závěr bych také ráda poděkovala všem,
kteří s námi a s obecním úřadem během roku
spolupracovali a nezištně nám pomáhali. Uznání
a poděkování si zaslouží také dobrovolníci, kteří se
pravidelně podílejí na pořádání obecních akcí a pomáhají
budovat společenský život naší vesnice.

Rekonstrukce úřadu bude probíhat do konce letošního roku.
Po Novém roce se na vás budeme těšit v nově zrekonstruovaných prostorách, které, jak doufáme, budou příjemným
místem i pro vás při vyřizování vašich úředních záležitostí.
Každý konec roku vždy vybízí k bilancování. Letošní rok byl

Několik našich sousedů v letošním roce oslavilo 80. narozeniny. Ještě jednou bych ráda všem jubilantům popřála za nás
za všechny hodně zdraví a životní pohody. Dodatečně
také přidávám blahopřání našim šesti spoluobčanům, kteří se letos přiblížili devadesátce,
a zejména paní Jindřišce Mestekové a panu Jaroslavu Dvořákovi, kteří oslavili 91. narozeniny.

Do nového roku vám nejen za sebe, ale také za svou kolegyni
paní Vondrušovou a členky i členy zastupitelstva obce Líšnice
přeji hodně zdraví, štěstí a splnění všech vašich přání a snů.
HANA NAVRÁTILOVÁ
starostka Líšnice

Zprávy z úřadu a z obce

Vyhláška o nočním klidu
Před koncem letošního roku zastupitelstvo
obce schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o nočním klidu. Tato vyhláška
vzbuzuje mnoho otázek, diskuzí a kolují o ní
různé dezinformace. Pojem „noční klid“ je již
mnoho let v zákoně o přestupcích zaveden
a též je obecnou zvyklostí, že platí od 22:00
hodin do 6:00 hodin. Jedinou výjimkou, která novelizací nastala, je změna formy stanovování výjimky z doby nočního klidu. Pokud
jde o pořádání společenských či rodinných
akcí, tak žádný předpis neomezuje jejich
konání a rovněž tyto akce nevyžadují ani
ohlášení, či povolení obce. Tyto akce se tak

mohou konat i po 22. hodině, avšak za podmínky, že nenarušují noční klid (stejně jako
před novelizací).

vé práce by měly být ukončeny na jaře roku
2017 a oprava, pokud vše půjde podle plánu, by měla proběhnout v roce 2018.

Oprava krajské
komunikace vedoucí obcí

Kalouskáč – téměř hotovo

V plném běhu jsou projektové práce Středočeského kraje na vypracování projektové
dokumentace pro opravu komunikace 0042
vedoucí Líšnicí. Velice úzce spolupracujeme s projektanty a všude, kde to vlastnické
vztahy a technické parametry umožňují,
necháváme do projektu zapracovat hlavně
dešťovou kanalizaci, chodníky a možné odstavné plochy podél komunikace. Projekto-

Ještě v prosinci se díky příznivému počasí
podařilo zapracovat na dešťové kanalizaci v tzv. Kalouskáči a svést ji do vpusti pod
silnicí do rybníka. Jsme rádi, že byly práce
provedeny ještě v letošním roce a jsme tak
připraveni na případná jarní tání nebo přívalové deště. V těchto dnech probíhá pokládka finálního asfaltového povrchu tak,
abyste mohli tuto cestu nadále používat
bez rizika úrazu nebo utržení podrážky.
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Zprávy
úřadu a z obce
Úvodní zslovo

VY SE PTÁTE, ÚŘAD ODPOVÍDÁ

Milí čtenáři a sousedi,
občas se stane, že do naší redakční pošty přistane email s dotazy, na které byste rádi znali
odpověď. Zprávy předáváme na úřad, ale říkáme si, že by možná odpovědi zajímaly víc lidí.
Proto otevíráme novou rubriku, kde chceme
vaše vybrané otázky a odpovědi publikovat
i pro ostatní občany Líšnice. Své dotazy pište
na adresu úřadu urad@obeclisnice.eu nebo
do zpravodaje na zpravodaj@obeclisnice.cz.
Zajistíme odpovědi z úřadu a ty nejzajímavější dle našeho uvážení uveřejníme (bez uvedení
vašeho jména).
Redakce
Cesta, která vede okolo všech tří bytovek, je v katastrofálním stavu, a voda při
deštích, která tamtudy protéká, ji ničí
stále víc. Jelikož vím, že se v tuto dobu
tvoří rozpočet na další rok, prosím o její
opravu.

Cesta okolo bytovek není ve vlastnictví obce. S majiteli bytů a bytovek průběžně
řešíme možnost její opravy s tím, že obec
přispěje nějakou částkou, ale určitě nebude opravu hradit celou. Faktem je, že
názory různých vlastníků na její opravu se
liší. V tuto chvíli obec připravuje rozpočet
na její opravu. Až jej budeme mít, svoláme další schůzi, na které bychom již měli
jednat nad konkrétní částkou a případnými příspěvky vlastníků na opravu cesty.
Cesta, která navazuje na asfaltku od autobusu (pumpy) už ve vesnici je jediná
příchozí cesta ve vsi k autobusu a je také
rozbitá. Byla by možná její oprava?
Ano, jedná se o cestu v tzv. Kalouskáči. Právě dokončujeme její opravu, viz. informace
ve zprávách z úřadu.

V příštím roce se chystá oprava nadjezdu
na Řitku, tudíž nebude možné pro občany Líšnice parkovat na parkovišti na
Řitce a parkoviště u zastávky Řitka hlavní
silnice je zrušené. Hned naproti tohoto
parkoviště je vjezd na bývalé fotbalové
hřiště. Nebylo by možné vyasfaltovat kousek prostoru a udělat u silnice odstavné
parkoviště?
Pozemek, o němž píšete, bohužel také není
ve vlastnictví obce. Máme však již s majiteli uzavřenou nájemní smlouvu s tím, že se
tam vybuduje tzv. odstavná plocha. Oficiální parkoviště z tohoto pozemku udělat nelze. Nyní se čeká na to, až správce konkurzní
podstaty vyřeší vlastnictví nevzhledných
buněk. Následně je necháme odstranit, plochu vyštěrkovat a vjezd na plochu vyřešíme
položením panelů.

Žije se o dost rychleji než dřív!
PÁR POSTŘEHŮ A ZAMYŠLENÍ JEDNOHO Z MÍSTNÍCH OBČANŮ STARŠÍHO VĚKU
V Líšnici žiju od roku 1940 a nejspíš proto jsem
byl osloven redakcí zpravodaje, která mě požádala o můj osobní stručný pohled na dnešní
život v naší obci, který si vzhledem ke svému
věku (88 let) tak trochu pamatuji.
Po osvobození v roce 1945 jsem v naší obci
spoluzakládal místní organizaci „Svazu československé mládeže“, která byla nasměrována na společenskou činnost – z dnešního
pohledu apolitickou. Založili jsme 32členou
taneční skupinu, která na alegorickém voze
taženém koňmi jezdila po vesnicích tancovat
„Českou besedu“ a šířila tak radost ze znovu
nabyté svobody po šestileté německé okupaci
naší vlasti.
V období mezi lety 1954 a 1994 jsem fungoval
na tehdejším MNV v různých funkcích, a tak je
mi známo, jak se v tehdejší samosprávě složitě sháněly finanční prostředky na různé akce
v obci, zvláště pokud byla tak malá jako ta
naše. Proto se celá řada akcí musila řešit formou dobrovolných brigád, jejichž účastníci
bývali odměněni pouze svačinou a pocitem
dobře vykonané užitečné práce. V této době se
podařilo mimo jiné postavit prodejnu, vybudovat základ veřejného osvětlení, rekonstruovat rybníky „Jiřák“ a u Spáleného mlýna, spojovací cestu k Varadovu včetně autobusových
zastávek atd. Z pohledu dnešního mladého
člověka se to možná zdá málo, ale současná
doba 21. století je podstatně hektičtější a žije

se o dost rychleji než dřív. Proto k porovnávání
přistupuji z hlediska pohledu starého člověka,
který to vše prožil na vlastní kůži.
Dnešní samospráva obce má tedy z mého pohledu elán a silnou energii, se kterou se snaží
využít veškeré nové ekonomické možnosti pro
dobro obce a jejích občanů, i když ne vždy pro
to nachází pochopení a podporu, jako např.
při zvelebování stávající zeleně v obci, apod.
Na druhé straně tu proběhla řada záslužných
akcí, např. vydláždění jediného shromažďovacího prostoru v obci „Za kovárnou“ včetně
nových autobusových čekáren. Neméně záslužné bylo vybudování veřejného vodovodu
a kanalizace (s čímž začalo už dřívější vedení
a zastupitelstvo), částečná rekonstrukce místních komunikací nebo prostor budovy obecního úřadu. Stejně tak si dovolím vyzdvihnout
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velkou rekonstrukci budovy místní školy, kde
byla vybudována i potřebná mateřská školka.
V poslední době se podařilo dovybavit technické pracovníky úřadu o mechanizaci pro
údržbu místních prostranství.
Z tohoto stručného přehledu osobně soudím,
že naše obec má všechny předpoklady, aby se
mohla dál úspěšně rozvíjet a vytvářet pro budoucí generace líšnických občanů stále lepší
podmínky pro jejich život v obci. Poloha obce
vzhledem k blízkosti hlavního města k tomu
dává všechny předpoklady.
Závěrem bych chtěl popřát stávajícímu obecnímu zastupitelstvu hodně elánu, který mohou využít pro další rozvoj obce Líšnice, která
tak bude schopna nabídnout občanům příjemné podmínky pro zdejší život.
JIŘÍ VOZKA, Líšnice čp. 33

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Vánoce | Oprava
Úvodnívarhan
slovo
lidem, ve kterých má Bůh zalíbení.“ Spojují
Boží slávu „na výsostech“ s pokojem lidem
„na zemi.“
Když andělé odešli, řekli si pastýři mezi sebou: „Pojďme tedy do Betléma podívat se
na to, co se tam stalo, jak nám Pán oznámil!“
Pospíchali tam a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích. Pastýři pospíchali,
poháněla je radost a jistě i lidská zvědavost.
Viděli, že co anděl řekl, je pravda. A tak velebili a chválili Boha za to, co slyšeli a viděli.
Kteří lidé, hlavně křesťané, dnes spěchají,
jde-li o věci Boží? Zasluhuje-li si něco spěchu – chce nám evangelista Lukáš tiše připomenout – pak jsou to Boží věci!
Milí přátelé, přeji vám požehnané Vánoce,
ve kterých bude mít první místo Pán Ježíš
Kristus.
JAN DLOUHÝ, farář

JEŽÍŠOVO NAROZENÍ
Když byli Josef s Marií v Betlémě, naplnil se Marii čas, kdy měla porodit. A porodila prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí, protože
v zájezdním útulku pro ně nebylo místo. Pro zachránce světa, jeho, pro něhož
je všechno stvořeno, tu není místo. To nás může vést k zamyšlení – možná to
poukazuje na převrácení hodnot, které se s postavou Ježíše Krista a s jeho poselstvím pojí. Už od narození nepatří do okruhu toho, co je světsky důležité
a mocné. Ale právě tento nedůležitý a bezmocný se ukáže vpravdě mocným,
tím, na němž v posledku všechno záleží. A tak, stává-li se člověk křesťanem,
patří k tomu i vykročení z toho, co si všichni myslí a chtějí, z převládajících
měřítek, a směřování do světla pravdy našeho bytí.
Maria položila své novorozené dítě do jeslí.
Z toho bylo právem vyvozováno, že Ježíš se
narodil ve stáji, v chlévě, v nehostinném –
chtělo by se říci v nedůstojném prostředí,
které nicméně skýtalo posvátnému dění nezbytnou diskrétnost. Maria zavinula děťátko
do plének. Aniž bychom byli sentimentální, můžeme si představovat, s jakou láskou
spěla Maria vstříc své hodině a připravovala se na narození dítěte. Jesle jsou místem,
kde nacházejí potravu zvířata. Teď v nich ale
leží ten, který se sám označil za pravý chléb
z nebe – jako pravá potrava, jíž je člověku
třeba k nejvlastnějšímu, věčnému životu.
Jesle se tak stávají odkazem na stůl Boží,
k němuž je člověk zván, aby přijímal Boží
chléb. V chudobě Ježíšova narození se odráží něco velikého, v čem se tajemně uskutečňuje záchrana lidstva.
V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Na-

jednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně
se kolem nich rozzářila. Prvními svědky velké události jsou pastýři, kteří bděli na hlídce. Zdá se, že byli vnitřně blíž oné události,
než spokojeně spící obyvatelé města. Patřili
k chudým, k prostým duším, které Ježíš blahoslavil, protože především jim je darován
přístup k Božímu tajemství. Oni zastupují
chudé Izraele, chudé vůbec: první, které
Bůh miluje.
Anděl Páně přistoupil k pastýřům a kolem
nich zazářila sláva Páně – padla na ně veliká
bázeň. Avšak anděl je uklidňoval a zvěstoval velikou radost, radost pro všechen lid:
V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Mesiáš (Kristus), Pán. Říká jim, že
jako znamení naleznou děťátko zavinuté
do plének a položené do jeslí. A znenadání se k andělovi připojilo množství nebeských zástupů, které chválily Boha a říkaly:
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj
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PRÁVĚ PROBÍHÁ
OPRAVA VARHAN
V KOSTELE VŠECH
SVATÝCH V LÍŠNICI
Proč? Aby mohly varhany v Líšnici opět
znít, doprovázet liturgii a obohacovat
kulturní život v obci!

PŘISPĚT MŮŽETE I VY

Celková cena opravy činí 169 000 Kč.
Finanční dary v jakékoli výši můžete předat
osobně v kostele před nebo po nedělní mši
svaté (začátek v 10:30), na obecním úřadě
v Líšnici, na farním úřadě v Mníšku pod Brdy,
či poslat na farní účet 233 029 701/0300
s heslem VARHANY LÍŠNICE.
Na požádání je možné vystavit potvrzení
o daru (možnost odpočtu z daní).
KONTAKTY: telefon: 318 592 619,
email: farnost.mnisek@centrum.cz,
http://farnost.mnisek.cz/

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Škola a školka

DO ŠKOLKY PŘIŠEL MIKULÁŠ

V pondělí 5. prosince časně zrána dorazil do líšnické školy a školky svatý Mikuláš v doprovodu bělostného anděla a umouněného čerta.
Malí školkáčci spolu s paní učitelkami Maruškou Kovalovou a Hankou Subhanovou
si pro celou družinu připravili několik básniček a písniček, kterými pobavili i obměkčili
všechny tři bájné postavy. Podařilo se nám
zjistit, že Mikuláš s družinou se k nám chystali už v pátek, aby děti překvapili, avšak vý-

padek proudu způsobil zhasnutí veřejného
osvětlení v celé obci a svatý Mikuláš k nám
prostě netrefil. Jsme rádi, že se mu to v pondělí povedlo.
A protože máme u nás samé hodné děti,
ztráty nebyly žádné a čert odešel s prázdným pytlem.

Největší odvážlivci podali ruku i samotnému
čertovi

Někteří vyvolení mohli Mikulášovi hlídat berlu

K tanečku děti strhly celou družinu

VÍTE, KDE SE VZAL MIKULÁŠ?

Svatý Mikuláš byl reálná historická postava. Narodil se někdy kolem roku 270 na území dnešního Turecka a stal se biskupem. Byl
velmi štědrý a rád lidem pomáhal. Za všechny své dobré skutky
byl Mikuláš později prohlášen za svatého. V té době ale docházelo k velkému pronásledování křesťanů, kteří byli zavíráni do žalářů a mučeni. Tomuto osudu se nevyhnul ani Mikuláš a 6. prosince
byl umučen k smrti. Právě na toto datum proto připadá jeho svátek a v tento den chodí převlečení Mikuláši po celém světě. Liší

se nejen jmény, ale i vzhledem a oblečením. Návštěva Mikuláše je
vždy spojena s rozdáváním dárků.

Děti se snažily…

…co jim ruce stačily
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České děti navštěvuje Mikuláš v předvečer svého svátku, tedy
5. prosince večer, už od 13. století a naděluje jim ovoce, bonbóny
nebo čokoládu. V minulosti bývaly děti obdarovány jen na Mikuláše, nikoli na Štědrý den. Svatý Mikuláš je patronem námořníků
a rybářů, ochráncem převozníků a hlavně dětí.

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Informace

Nestandardní přítok na ČOV Líšnice
V posledních dnech přitéká na čistírnu odpadních vod (ČOV) v obci Líšnice nestandardní přítok, který zjevně nepochází z domácností. Jedná se především
o černé shnilé odpadní vody, připomínající odpad z žump a septiků. Je ale
možné pozorovat i jinak barevné odpadní vody, žluté nebo červené.
Takové vody svým složením ohrožují chod čistírny. Jednorázový nestandardní přítok může zpomalit činnost bakterií, které jsou za
čištění odpadních vod zodpovědné. Pokud
ale takové shnilé odpadní vody přitékají na
ČOV pravidelně, mohou proces čištění zastavit úplně. Tak jako se tomu stalo dne 28. 10.
2016, kdy se ČOV vlivem toxického přítoku
dostala do havarijního stavu. Shnilý otrávený aktivovaný kal (směs bakterií) se musel
z nádrží vysát a odvézt k likvidaci. Taková havárie vyjde obec na desítky tisíc korun. A to
se poté může odrazit na ceně stočného.
Dle §118 odst. 1 d) zákona č. 254/2001 Sb.
je možné uložit pokutu až 50 000 Kč pokud
fyzická osoba nezajistí zneškodnění odpadní vody akumulované v bezodtokové jímce
podle §38 odst. 6 stejného zákona. Dle §18
odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. není dovoleno vypouštět odpadní vody do kanalizace
ani přes septiky. Kanalizační řád splaškové
stokové sítě obce Líšnice dále stanovuje zákaz vypouštět do kanalizace zvlášť nebezpečné látky a nebezpečné látky dle přílohy
č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., toxické a infekční látky, látky způsobující změnu barvy
vody, pevné biologické odpady, hygienické
potřeby, rostlinné a živočišné tuky. Zjištění
porušení tohoto zákazu je trestáno pokutou,
která dle §32 – 35 zákona č. 274/2001 Sb.
může dosáhnout výše až 1 000 000 Kč.

V návaznosti na uvedené problémy v obci
Líšnice budou probíhat kontroly kanalizace
a dodržování kanalizačního řádu. Při zjištění
neoprávněného vypouštění odpadních vod
je viník navíc povinen nahradit ztráty tímto
vzniklé. Jedná se především o vícenáklady
související s čištěním stok a novým zapracováním čistírenských procesů na ČOV a vícenáklady vzniklé zvýšením poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
V případě, že nelze zamezit vzniku nebo
vypouštění takových vod do kanalizace,

společnost AQUACONSULT, spol. s.r.o., provozovatel kanalizace a ČOV v obci Líšnice,
může pomoci s jejich likvidací či se zajištěním vhodného předčištění odpadní vody
na úroveň splňující kanalizační řád či smlouvu o odvádění odpadních vod.
Na závěr bych ráda požádala o pomoc
všechny poctivé obyvatele obce Líšnice.
Kdyby se Vám cokoliv v souvislosti s nakládáním s odpadními vodami ve vaší obci nezdálo, viděli jste či cítili jste něco podezřelého, kontaktujte mě, prosím vás, na telefonu
734 464 653 nebo na e-mailu:
chovancova@aquaconsult.cz.
Ing. LUCIE CHOVANCOVÁ
technolog
AQUACONSULT spol. s r. o.
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MOBILNÍ VETERINÁRNÍ SLUŽBA VETBUS
Jak to všechno začalo?

Vše začalo dvěmi veterinárními lékařkami,
které spolu jezdily ošetřovat kočky do útulku nedaleko Prahy. Postupem času se doktorky začaly starat i o jiná zvířata, která se
z různých důvodů neměla možnost dostat
k veterinárnímu lékaři. Zvířat, která vyžadovala veterinární ošetření postupně přibývalo,
a spolu s tím přibývalo i množství věcí, které
si s sebou doktorky musely vozit.
S narůstajícím zájmem o jejich služby přišla
i myšlenka na založení Vetbusu, „pojízdné veteriny“. Aby veterinární péče byla dostupná
všem v okolí. Nyní jsou hlavními členy našeho týmu 3 doktoři, a rozrůstáme se. Nakonec
se ze služby, která původně znamenala jen
krabici se základním vybavením pro ošetře-

ní koček v útulku, stala moderně vybavená
dodávka plná sofistikovaných přístrojů a přípravků, které vyléčí různé zdravotní problémy Vašich domácích miláčků.

Konzultaci a terapii poruch chování. Stříhání
a úpravu srsti ve Vaší domácnosti (naše sestřička se zároveň věnuje i stříhání a úpravě psů).
A kdy se na nás můžete těšit?

Co vám můžeme nabídnout?

Do vaší obce budeme dojíždět pravidelně
v sobotu 1x za 14 dní.
V nejbližší době přijedeme:
30. 12. 2016, 14. 1. 2017, 28. 1. 2017,
11. 2. 2017, 25. 2. 2017, 11. 3. 2017,
25. 3. 2017, 8. 4. 2017, 22. 4. 2017
KONTAKT: Více informací naleznete na:

Nabízíme veterinární ošetření v obcích, kde
není veterinární klinika či ordinace. Naše služby a přístrojové vybavení se vyrovnají zázemí
klasické kamenné veterinární stanice.
Zajistíme vaši objednávku na prodej krmiv
a veterinárních diet (s možností dovozu až
do domu – na rozdíl od e-shopů neplatíte
poštovné), prodej odčervení a dalších antiparazitik, vakcinace, prevence a terapie chorob,
odstranění zubního kamene ultrazvukem,
léčbu a prevenci chorob včetně odběrů krve,
kastrace, drobné chirurgické zákroky apod.
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www.vetbus.cz.

V případě zájmu sledujte tyto stránky, naleznete zde aktuální data a časy kdy budeme
ve Vaší obci. Na těchto stránkách se můžete zarezervovat, objednat krmivo a léky či
vznést jakýkoli dotaz
Za tým Vetbusu JANA TRÁVNÍČKOVÁ

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Sousedské setkání

Vánoční zdobení a jarmark na návsi
Tak jsme se zase sešli. V neděli 11. prosince se na návsi konalo naše tradiční
Vánoční zdobení a jarmark. Pod zelenými stříškami nových stánků nabízeli
své výrobky a různé zboží nejen děti ze školy a školky, ale také naši sousedé
a kamarádi. Korálkové a jiné šperky, ozdoby, domácí marmelády, med, dřevěné hračky nebo také knihy z naší knihovny, to vše a spousta dalšího bylo
k mání za drobný peníz.
Na zub tu byla klobáska a krkovička z grilu,
předobré dobroty od líšnických aktivních
„padesátek“ nebo čokoládové fondue-špízy a na zahřátí horký cider, medovina nebo
svařák v jedinečném líšnickém hrnku. Hasiči
a ženy 50+ vyzdobili vyhřátou hasičárnu výstavou betlémů, kterých bylo letos ještě víc
než loni a byly překrásné.
Program spustily děti ze školy s tradičními
koledami, na které navázala kapela F. a K.
taktéž s vánočním programem a pásmo
důstojně zakončili Karlštejnští trubači v historických kostýmech svými fanfárami. Paní
starostka spolu s dětmi rozsvítili líšnický
strom, který předtím vylepšil každý, kdo přinesl vlastní ozdobu. Jezulátko v jesličkách
bylo v neustálém obležení těch nejmenších
a všechno bylo tak, jak má být.
Na našem líšnickém zdobení nebylo nic
speciálního, nového, neotřelého, nevídaného a přesně tak jsme to chtěli. Byla to prostě další příležitost, jak se sejít se sousedy
a přáteli, popovídat, zazpívat, pojíst, popít
a zastavit se v našem předvánočním shonu.
Snažili jsme se každému toto setkání co nejvíc zpříjemnit. Snad se nám to podařilo.
Díky všem kamarádům, kteří nám to s Milošem pomohli celé dát dohromady. A aby-

chom si rozuměli, myslím tím i poražení,
převoz, usazení a ozdobení vánočního
stromu.
Díky všem kamarádům, kteří nám to s Milošem pomohli celé dát dohromady a to včetně poražení, převozu, usazení a ozdobení
vánočního stromu.
TOM FIALA
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Sousedské
Úvodní
setkání
slovo

Kupte si líšnický hrneček
Pravý, originální a jedinečný Líšnický hrnek
v červené, modré, zelené nebo žluté barvě.
Symbolická cena 50 Kč za kus.
Krásný a praktický dárek pro každého
Líšničáka i přespolního přítele či přítelkyni.

KDO HO KOUPÍ, NEPROHLOUPÍ!
Omezené množství
stále k dispozici
na Obecním úřadě.
Pište na:

urad@obeclisnice.eu
Volejte:

775 922 135
nebo 734 448 937
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NA FARMĚ
Pod názvem Farma Klínec si představte tři věci. V prvé
řadě je to skutečná farma s hospodářskými zvířaty
na pastvinách, s okrasnými ptáky ve voliérách, nebo také
prodej vlastních farmářských produktů. Pak je to Hospůdka na Farmě, což je nefalšovaná vesnická hospoda se
sálem v těsné blízkosti samotné farmy. A tím třetím objektem je Restaurace Pod Farmou, která nabízí příjemné
posezení s klasickou farmářskou gastronomií i dobrým
vínem a nachází se skutečně pod farmou – v samotném
centru obce. Proč takto obšírný popis - protože tyto řádky nejsou určeny jen Klíneckým (kteří nás už dobře znají), ale také obyvatelům a návštěvníkům celého přilehlého Podbrdí.

PLACENÁ INZERCE

U nás se tradice stoprocentně dodržují a zábavná odpoledne pro děti, nebo večery pro dospělé, patří opakovaně
do ročního programového kalendáře společenských akcí
na Farmě Klínec.

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI DOSAVADNÍ PŘÍZEŇ A PŘEJ

Ě TO ŽIJE

www.FarmaKlinec.cz

JEME VŠEM HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ V ROCE 2017

Úvodní slovo
Rozhovor

Hájkův betlém je betlém líšnický
Tak už je to zase tady! V oblacích se potí Ježíšek, jak tak štosuje všechny ty
zasloužené i nezasloužené dárky a přitom vehementně hrozí nepůvodnímu
symbolu našich Vánoc, který se dere do oken, komínů, není-li už dokonce
za dveřmi – Santa Clausovi. Zatímco tenhle nabalený fousatý dědek v komické čapce odkudsi přijel s náklaďákem coca-coly, Ježíšek od nás nikdy neodešel, neboť je domácí, a ať už jsme věřící či nevěřící, není to nikdo jiný než malý
Ježíš – třeba takový, jakého najdeme v jesličkách, které ve svém betlému vyřezal místní řezbář Josef Hájek.
Pepíku, jak ses vlastně k vyřezávání dostal?
Díky prastrýci Františku Trousílkovi, který
v Plzni vyráběl harmoniky. Protože konec
50. a začátek 60. let minulého století byl dozvukem soukromého hospodaření, vypomáhal tu o žních a přijížděl na pouť i na Vánoce. S nadsázkou říkám, že jsem se narodil
na konci středověku, kdy bylo běžné zapřahat krávy do pluhů a do žebřiňáků. A v téhle
– z pohledu počítačů – archaické době přijel
do zdejší hospody U Křížů potomek loutkáře Matěje Kopeckého se svým pimprlovým
divadlem.

A chytla tě ta loutkařina?
Jako dítě jsem chtěl být vším – od kováře, který bušil do perlíků, až z nich létaly
jiskry a bouchalo to tam, přes truhláře až

To byla panečku událost…
Nejdřív nás „zprdnul“, že přišlo málo lidí
na představení, jenže pak následovalo to, co
mě ovlivnilo – rej loutek!
Protože jsem býval už jako osmiletý kluk
tvořivý, pod dojmem divadélka jsem si vyřezal loutku loupežníka. A tenkrát přijel
strejda Trousílek a ukázal mi, jak natáhnout
provázky, aby loupežníkovi chodily nohy.
Vyřezal mi taky pěkného čerta-dupáka.
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k faráři. Ale tehdy bylo na vrcholu řemeslo
automechanika, takže jsem do toho šel.
Ale netušil jsem, že se jednou zamiluju
do lipového dřeva.
Neříkej, že tě jako přemýšlivého chlapíka
tahle profese uspokojovala…
V dílně ČSAD jsem naslouchal řidičům kamionů, kteří vyprávěli, jak to vypadá v nekomunistickém světě. Jejich zážitky spolu
s četbou cestovatele Alberta Vojtěcha Friče
mě inspirovaly natolik, že jsem na vlastní
oči toužil uvidět, jak rostou kokosy a banány v tropech. V dobách, kdy se nedalo
volně cestovat, jsem se podíval s Čedokem
do Řecka, Itálie, Turecka… Protože jsem si
tehdy přivydělával na golfovém hřišti tisícovku měsíčně, což byly v té době slušné
peníze, mohl jsem si dovolit jet i do Vietnamu, na Kubu nebo do Mongolska. Z pohledu dnešní peněženky byly takové tři neděle
vlastně „za babku“.
Dobrá inspirace pro budoucího betlemáře, nemám pravdu?
Bylo mi kolem dvaceti, když tatínek domů
přinesl čínská dlátka a těmi jsem zkoušel
vyřezávat nějaké symboly myslivosti, s níž
jsem v té době začínal. Ale protože mě tenkrát víc zajímala práce s kovem, „dřevěné“
hobby se u mě vytratilo.
Proč ses řezbařině nevěnoval v roce
1989, kdy se člověk mohl rozhodovat
svobodněji?

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Úvodní
Rozhovor
slovo
Po roce 1990 byla u nás ve vsi obava, aby se
v revolučním kvasu lidi mezi sebou nerozhádali, a tak si mě zdejší starosta pro mou
klidnou povahu vybral za zástupce. Po dvě
volební období jsem pak sám „starostoval“
a znovu dělal zástupce. Když už jsem si myslel, že jsem se od všech funkcí „odstřihl“, zvolili mě starostou Sboru dobrovolných hasičů… Ale díky dnes už 140leté tradici jsem
tuhle funkci chápal jako vznešené poslání.
Jenže to už tě svrběly ruce po dlátě a lípě,
ne?
Když jsem si, už v pozdějším věku, opatřil
rodinu a ve stejné době se prořezávaly lípy,
kterých u nás v Líšnici roste požehnaně, záliba ve vyřezávání se vrátila s plnou parádou.
Díky stoletému dřevu vysázenému k 60.
výročí vlády císaře Františka Josefa I., které
stále prosychá, je k mání tolik materiálu, že
ho do smrti nestačím zpracovat. Ale nacpat
to do kamen by byla věčná škoda!
Však by se musel strejda Trousílek v hrobě obracet…
A právě na něj jsem si vzpomněl a vyřezal
jsem nejdřív onoho čerta-dupáka, ke kterému začaly přibývat i jiné loutky pro děti.
Protože každý chlap je trochu ješitný, pochlubil jsem se po vsi kamarádům a oni na to:
Hele – co kdybys vyřezal betlém?
Přiznám se bez mučení, že se mi v začátcích
do toho moc nechtělo, ale že ze mě právě
spadla tíha starostování, cítil jsem jakousi
tvůrčí sílu a neodolal jsem. A tak se v mém,

víceméně nostalgickém betlému poznali nejen zdejší hasiči, ale i muzikanti – ti už
bohužel nadobro odešli do muzikantského
nebe, jejichž tváře jsem se pokusil vtisknout
do lipového dřeva. Zaslouží si to, protože
bez jedněch ani druhých se žádná líšnická
paráda nikdy neobešla.
Takže ses rozhodl ztvárňovat v betlému
postavy výhradně podle skutečnosti?
Jakby ne, vždyť v mém dětství stála na návsi kovárna, kde pan kovář Král koval koně
a my kluci stáli u vytržení v tom smrádku ze
spálených paznehtů a čerstvě ukovaných
podkov. Proto je tam i figurka dědka, co tlačí
trakař, který jsem taky tlačíval. Zkrátka jsem
do betlému promítl svůj dětský svět, na který nejde zapomenout. I svatý přece nemůže
vypadat jako kakabus, ale musí mít svůj barokní úsměv a vznešenost.
Jaká figurka tě vyloženě neposlouchala
pod rukama?
No víš, vyřezat takového sedmihlavého draka, dá vyloženě fušku. Takže to krapet ošidím a vyřežu mu jen tři, ale zase mu přidám
křídla…
A co ti vůbec dalo nejvíc přemýšlení?
Pro mě jako pro věřícího člověka nebylo jednoduché pustit se do Ježíška. Vložit to duchovno do postavičky, skrze níž přišla naděje
pro všechny lidi. Netroufal jsem si ho vyřezat,
dokud jsem neucítil určitý fortel a taky
odvahu svěřit svou představu kusu dřeva.

Opravdu o tom tolik „špekuluješ“?
Uvažoval jsem třeba, jak mám dát najevo,
že černoch nese myrhu? Nakonec jsem ji
uložil do zavazadel, která nese velbloud
na hřbetě.
Kolik figurek čítá současný Hájkův betlém?
Kolem čtyřiceti. Ale já nevyřezávám jen to.
Zušlechtěným lipovým dřevem zásobuji
i obchůdek zbraslavských „léčivých rostlin“,
kde má sestra prodává nejen lipový, ale
všechny možné bylinkové čaje, které nejvíc
voní právě o Vánocích. Pro děti pak dělám
pohádkové postavičky.
Všichni víme, kde svůj lipový „vánoční
příběh“ vystavuješ.
Protože v našem kostele Všech svatých sice
jesličky mají, ale uvidí je jen těch pár farníků
v neděli dopoledne při mši, každoročně ho
instaluju za okny hasičské zbrojnice u autobusové zastávky, u níž svítí i vánoční strom
a panuje sváteční atmosféra.
Za chvíli ti jedno okno ve zbrojnici stačit
nebude, nemyslíš?
Už se krotím a dám spíš na kvalitu než
kvantitu – tu přidělám domeček, támhle
palmu… Betlém je hotový, až když řezbář
umře, a kdybych měl řezat tak rychle jako
před lety, musel bych pro něj postavit extra
místnost. Skladovat Panenku Marii s Josefem po krabicích mně nepřijde důstojné.
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Pokračování na straně 12

Rozhovor
ta Betléma, kde započala naše víra. Řím porazil Kartágo i rozdáváním chleba a pořádáním her. Dnes na římských ruinách leží vesničky felláhů… I nejnablýskanější pozlátko
se okouká. Jednoduchá lidová, neprůmyslová kultura, která nezávisí na penězích, určitě přežije. Včetně pouťových tancovaček,
ochotnických divadel, betlémských jesliček…
Josefe, když tě tak poslouchám, ty jsi
„Čech jako poleno“!
Mám rád Latinskou Ameriku, Indiány, Orient… A i když tamním lidem ne vždy rozumím, snažím se hledat chybu v sobě. Člověk
by měl být tolerantní k druhým a přísný
hlavně na sebe. Takže líšnický muzikant si
na tom příručním betlémském plácku nepřekáží s „černým vzadu“, a to je princip sounáležitosti.



Dokončení ze strany 11

obrazem poselství dobré vůle, opatřené
neviditelnou boží pečetí.

Kde podle tebe končí lidová tvořivost
a začíná chladné řemeslo?
Ta poezie je v nedokonalosti. Jak se říká
v Čapkově Věci Makropulos – umění je, když
se to neumí. Lidové betlémy, to je intimní
kategorie, v níž by se nemělo soutěžit, kdo
vyřeže lepšího mouřenína. Jesličky jsou

Myslíš, že český betlém dokáže konkurovat kýčům světové produkce, které bombardují dětskou představivost?
Žádná světová říše se svou sebelepší kulturou netrvala věčně. Přes všechny možné
globalizace se aspoň na čas vracíme do měs-
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Jaký osud bys přál svému betlému do budoucna?
Já už ho dávno nepokládám za svůj. Jestli si
můžu troufnout, nazval bych ho „líšnickým
betlémem“ a úplně by mi stačilo, kdyby byl
jednou opatřen cedulkou: Neznámý umělec, počátek 3. tisíciletí.

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

ZDENĚK LEBL
Foto: autor

Základní škola a školka

LÍŠNICKÁ
mateřská a základní
škola v roce 2017
Tak nám ten rok opět utekl jako voda a Vánoce jsou tu. Děti i zaměstnanci školy si užívají zaslouženého volna a všichni se připravujeme na vstup do nového
roku. A co nás v něm čeká?
Konečně začneme vařit
Zdá se, že se honba za všemi razítky, podpisy a souhlasy blíží ke konci a my budeme
konečně moci „rozehřát kamna“. Přesné datum sice ještě nevíme, ale věříme, že je to již
otázka dní. Vařit dobroty pro naše školkáčky
a školáky budou paní Michaela Semerádová
jako vedoucí školní jídelny a paní Eva Nováková jako kuchařka. Obě již v naší škole
pracují řadu let.

síce února stanovíme přesné datum zápisu
a pozvánku vyvěsíme na webové stránky
školy, obce, na úřední desku obce a na budovu školy. Přemýšlíte-li o odkladu povinné školní docházky pro vaše dítě, je nutné
navštívit pedagogicko psychologickou
poradnu ještě před datem zápisu. Žádost
o odklad se již nebude podávat do 31. května, jak tomu dodnes bylo, ale v den zápisu
do základní školy.
Radim Koval uspořádal pro děti víkendovou
dílnu, kde si mohly samy vyrobit ptačí budku
nebo krmítko. Ti starší to zvládli sami, mladším
pomohli dospělí a výsledek... Posuďte sami!

V organizaci mateřských škol došlo k ještě
větším změnám. Nejdůležitější je fakt, že
od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělání povinné
pro všechny děti pětileté a starší (do zahájení povinné školní docházky). Obecní úřad
poskytne škole seznam takto starých dětí
a mateřská škola odpovídá za to, že všechny
děti se vzdělávají v nějakém předškolním zařízení. Zároveň nově platí, že od 1. 9. 2017
má mateřská škola povinnost přijímat
přednostně děti čtyřleté a starší, pokud
mají místo trvalého pobytu v příslušném
školském obvodu (náš školský obvod tvoří obec Líšnice). Nemůže se tedy již stát, že
by místa pro naše líšnické děti zabrali předškoláci z jiných obcí, jelikož již nemáme povinnost je přijímat. ZÁPIS DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY se dle novely zákona uskuteční v období 2. května až 16. května. Termín bude
opět vyvěšen přibližně měsíc dopředu.
Na setkání s vámi se těší a mnoho zdraví, tolerance, empatie a radosti v roce 2017 vám
přejí všechny paní učitelky MŠ i ZŠ a další
zaměstnanci školy.
ALENA FIALOVÁ

Počet dětí stále roste a do nového školního
roku vstupujeme s navýšenou kapacitou.
Nyní do naší školy může chodit 72 žáků
a do školky 28 dětí. Jsme již na maximu, více
dětí do stávající budovy prostě nedostaneme. I přesto máme místo pro všechny líšnické děti předškolního věku (které mají v obci
trvalé bydliště), takže se nikdo nemusí bát.
Předpokládáme, že do 1. třídy v roce 2017
přijmeme 16 žáčků.
A kdy vlastně bude zápis?
Legislativa se stále mění a vzhledem k povinnému předškolnímu roku v mateřských
školách se mění i termíny zápisů. První
na řadu přijde ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Ten se dle zákona musí odehrát v termínu od 1. dubna do 30. dubna. Během mě-
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Letos nám
to na drakiádě
moc nelétalo,
ale závěrečné
buřtíky
všem
spravily
náladu.

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Líšnické
ženy 50+
Úvodní slovo
V ženách coby nositelkách života je ukrytý poklad věků… Ale proč tak vznešeně, řeknete si, když jde o pár „ženských“, které se rozhodly poklad volného
času vzít do rukou a… ale to už nám poví ing. Jana Snášelová, zanícená členka
líšnického sdružení Ženy 50+. Tak tedy…
… Jano, prozraď, co je to v ženách za sílu,
schopnost či touhu spojovat se, družit,
scházet se nad obyčejnostmi našeho života a vyzdvihnout je tak, aby vypadaly
neobyčejně?
Po ukončení aktivní pracovní činnosti každého, kdo odchází na penzi, zajímá: „Co já
vlastně v tom důchodu budu dělat?“ Minimálně nám začíná chybět pravidelný kontakt zejména s našimi vrstevníky, kteří mají
obdobné starosti a problémy. Je fakt, že zejména ženy v důchodovém věku jsou silně

Není v tom špetka něčeho jako „dát chlapům na frak“?
Ale to ne… Zkrátka v únoru 2014 ve
spolupráci se zastupitelstvem obce vzniklo
v Líšnici volné uskupení s názvem „Ženy
50+“, jež sdružuje ženy, které chtějí aktivně
trávit volný čas a také se potkávat se svými
vrstevnicemi při občasných organizovaných
schůzkách. Na jednotlivé akce pak rády zveme rodinné příslušníky a známé.

Když to ženy ve
Jak se svoláváte?
Všelijak. Informace o jednotlivých akcích probíhají prostřednictvím telefonů, mailů nebo
pozvánek do schránek.
Operativně jsou schůzky k akcím, pokud je
to nutné, svolávány do knihovny, kde nám
paní knihovnice Helenka Žbánková ochotně
poskytuje „azyl“. Nevyhýbáme se však ani neformálním běžným kontaktům, ať už osobně
při setkáních na procházkách v Líšnici nebo
i příležitostně cestou autobusem…

angažovány v rodině, jsou to matky a babičky, nebo dokonce prababičky, ale myslím, že
každé z nás občas chybí „nějaké to popovídání s vrstevníky“. Určitě je pro nás výhodou,
že současné moderní informační technologie
nám umožňují pružnou a rychlou komunikaci a většina z nás nějakou takovou možnost
má, ale i tak přímý kontakt nic nenahradí.

pochopení a vždy nám vyjdou vstříc. Takzvaná hasičárna je pro nás výhodná zejména proto, že je prakticky ve středu obce a je
„bezbariérově přístupná“.
Na jaře a na podzim se pouštíme na procházky po okolí, minimálně jednou ročně
se scházíme při opékání buřtů. Léto bývá
na naše vlastní aktivity chudé, protože obvykle máme rodinné povinnosti, ba i starosti.
V průběhu letních měsíců nás z velké části
zaneprázdňují dovolené, prázdniny, stejně
jako babičkovské záležitosti při hlídání a zaopatření vnoučat. K létu patří i nezbytné návštěvy a přebývání mimo domov. Od května
do srpna se víceméně účastníme jednotlivých akcí individuálně.

Takže co je vaším takříkajíc polem působnosti?
Scházíme se několikrát v roce v hasičské
zbrojnici, popovídat si o všem, co nás zajímá. Členové SDH mají pro naše schůzky

Pokud vím, svojí účastí podporujete i jiné
obecní „sešlosti“.
Ano, spoluúčastníme se akcí, při nichž třeba prodáváme ve stánku s domácím pečivem.
V roce 2014 jsme se úspěšně zúčastnily akce
Hry bez hranic Líšnice. Připravily jsme asi
200 kusů pečiva, které jsme prodávaly
ve stánku na uvedené akci. Návštěvníci projevovali o naše pečivo velký zájem, během
bezmála čtyř hodin bylo vše vyprodáno! Podle odezvy naše účast zapadla velmi dobře
do rámce akce. Zúčastnily se jí čtyři členky.
Aktivně se už tradičně zapojujeme na akcích
Líšnický festival a Vánoční zdobení.
Taktéž se účastníme i práce v komisi pro plánovanou naučnou stezku Líšnice.

Není v tom třeba i vymetání samoty z kouta, pocit popyšnit se, že dělám něco navíc,
že se seberealizuji?
Rodina nám poskytuje zázemí, má pro nás
prioritu, ale malou nadstavbu ve formě občasného setkání mimo rodinu určitě potřebujeme. Takže je lepší nesedět doma a pokud nám to dovolí zejména zdravotní stav,
účastnit se podle svých možností akcí, které
organizují jiní, nebo se pokusit si něco zorganizovat samy. Za dále uvedenými aktivitami
není potřeba hledat „žádnou velkou vědu“,
jde jen o obyčejnou lidskou potřebu sdružovat se a komunikovat podle svých možností
a naturelu.
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Líšnické ženy 50+
Ale to přece není všechno…
Vždyť jsem taky ještě neskončila! Nechybíme ani na pravidelné akci Novoroční pochod
Sboru dobrovolných hasičů (SDH), kteří pro
nás upravují délku trasy podle našich požadavků.
Určitě nás najdete na místním masopustu,
Líšnickém koštování, a od loňského roku i na
výstavě betlémů.
Lákavá je určitě sousedská nabídka z Čisovic, že?
Je to tak. Pravidelně již několik let se účastníme zájezdů, které pořádá OÚ Čisovice. Dosud
jsme navštívily Ratibořické údolí, Nové Hrady
ve východních Čechách, Duchcov a Teplice

ezmou do rukou

líbilo.
Spolupráce s touto obcí i nadále pokračuje,
zejména na úrovni vzájemné výměny informací, například jejich zájem o naše hasičské
cvičení s názvem „sekerky“.
Za ty dva roky naší existence jsme samostatně zorganizovali a provedli na 20 akcí, mimo
spoluúčasti s jinými organizacemi.
Nenadálé události se však nevyhnuly ani
vám, viď?
Bohužel… V letošním roce nás zasáhla
smutná událost, když 25. října zemřela naše
členka p. Milada Rousová. Jako vzpomínku
přikládám obrázek z našeho setkání v hasičárně v srpnu 2014, kterého se paní Míla také
účastnila.

v Čechách. Zájezdy, vždy dobře organizované, vede p. starostka Kuthanová, je o ně
velký zájem ze strany občanů okolních obcí
(v květnu 2016 to byl zájezd do Zákup a České Lípy a jelo nás tam sto!!!). Pokud nám čisovičtí nabídnou obdobné zájezdy i napříště,
rády takové možnosti využijeme.
Zůstaňme v Líšnici. Některé z vás tu působí i coby „okrašlovací spolek“ – nemám
pravdu?
Na jaře 2016 jsme přišly s nápadem osázet
část veřejného prostoru na návsi, konkrétně udělat dva květinové záhony pro oživení
prostoru u autobusové stanice. Po schválení
našeho nápadu starostkou obce nám pracovníci technické čety Líšnice vzorně připravili záhony. My jsme vypěstovaly sazeničky
a v druhé polovině května jsme je vysadily
na připravené záhony a pak jsme se o ně dále

staraly. V letním období bylo nezbytné zalévat, což jsme v první řadě prováděly vlastními
silami, které nebyly vždy dostačující, takže
nám pomáhali pracovníci technické čety
obce a členové SDH, za což jim všem moc
děkujeme. Tato akce se setkala s příznivým
ohlasem u veřejnosti, proto bychom ji chtěly
zopakovat i napříště.
Není za tím vším rovněž snaha dobrovolně
hasit obyčejnou lidskou nečinnost ve víru
nezadržitelného stárnutí, kterému by se
pozitivně naladěný člověk neměl poddávat?
Protože si myslíme totéž, když nás v srpnu
loňského roku místostarostka obce Jíloviště
pozvala na odpoledne s populárním folkloristou Jožkou Šmukařem, neodmítly jsme.
Své vystoupení zde předvedl i sbor „holky
– sokolky“ 60+ z Lipenců a to se nám velmi
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Nu – co bys ráda řekla na závěr?
Za sebe bych chtěla ještě jednou poděkovat
všem našim členkám za jejich aktivní přístup.
A pokud budou líšnické spolky a sdružení
v příštím období potřebovat naši spoluúčast,
rády jim vyhovíme.
Přejeme všem občanům Líšnice krásné a spokojené vánoce a mnoho zdraví, štěstí a radosti v roce 2017.

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Zdeněk Lebl
Foto: archiv a autor

Kultura
Úvodní slovo

KAM ZA KULTUROU

aneb vysoce kulturní tipy od Věrky
Mníšek pod Brdy

30. 12. 2016 od 17.00
PŘEDČASNÝ SILVESTR
NA NÁMĚSTÍ

více viz: www.mnisek.cz/obcan/kultura/

Dobřichovice

20. 1. 2017 od 19.30
KONCERT PAVLÍNY JÍŠOVÉ
A ADÉLY JONÁŠOVÉ
zámek Dobřichovice
více viz: www.Dobrichovice.cz
/kultura/kultura-v-dobrichovicich/

Zbraslav

7. 1. 2017 od 15.00
KOCOUR V BOTÁCH,
maňásková pohádka
Divadlo Jana Kašky

18. 1. 2017 od 19.30
ALICE, komedie
Divadlo J. Kašky

Představit několika slovy děj hry není lehké.
Střídá se v ní sen se skutečností, vypočítavost
a intrika s realitou života. Takže, když jsme
vymýšleli podtitul, vyšlo nám, že je to
„Mírně erotická, intrikářská, skoro detektivní
komedie“. Hra představuje příběh ženy neváhající
k dosažení svých, poněkud zvrácených cílů,
intriky použít, netušíc, že právě na intriky sama
doplatí. I sen má zde nezastupitelnou roli,
neboť je to právě on, kdo rozhodujícím způsobem

zasahuje do děje.
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22. 1. 2017 od 19.30
NOC NA KARLŠTEJNĚ
Divadlo J. Kašky
více viz:
www.mc-zbraslav.cz/kultura-a-volny-cass
/kalendar-akci/

Radotín

7. 1. 2017 od 19.00
FOTR A KOLEKTIV
A KLAVÍRISTA
ZDENĚK ZDENĚK
JAKO HOST
Village Swing v podání známé
sousedské partičky
KS U Koruny, Klubová scéna
M. Peroutky

12. 1. 2017 od 19.00
SEN NOCI
SVATOJÁNSKÉ,
Divadelní společnost Zbraslav
KS U Koruny

12. 2. 2017 od 18.00
ZMRAZOVAČ,
Divadelní společnost ad hoc
Komediální operní a mafiánské drama
plné napětí a morálních dilemat
KS U Koruny

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

Ať se v novém roce vše daří
a hezky se nám tu
společně žije
vám přeje obec Líšnice

PF 2017

