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Chatu zděnou i dřevěnou
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Úvodní slovo / Zprávy z úřadu
Vážení sousedé,
jakoby mávnutím kouzelného proutku jsme z letošní dlouhé zimy „skočili“ téměř do léta. Zahrádky ve vesnici se zazelenaly a dokonce i mne, naprostého pěstitelského eléva, letos doslova pohltilo „zahrádkářské
nadšení“. S vervou jsem se pustila do stříhání, sázení, hnojení a pletí na své minizahrádce. Zjistila jsem, že
mě tato činnost nesmírně uklidňuje a přináší mi radost a pohodu. Ráda bych si tento pocit uchovala a
přenesla jej také do svého „starostovského“ úřadu. Dala jsem si předsevzetí, že se o to budu ze všech sil
snažit a lidmi, kteří kolem sebe šíří pomluvy, zlo, negativní energii a blbou náladu, se nenechám otrávit.
Zatím se mi to celkem daří a stejnou věc proto vřele doporučuji vám všem. Nenechme se otrávit!
Přeji vám krásné jarní dny plné sluníčka a úsměvů. A ať vám (nejen) zahrádka dělá samou radost.
HANA NAVRÁTILOVÁ
starostka

Děkujeme našim hasičům!
Ráda bych poděkovala všem členům naší Jednotky
sboru dobrovolných hasičů, kteří zasahovali v noci
z 28. 5. u požáru hromady klestí a bioodpadu. Kromě
naší jednotky vyjely na místo hlídky OO PČR Mníšek
pod Brdy a Městské policie Mníšek pod Brdy, HZS SČK
ze stanice Řevnice, JSDH Mníšek pod Brdy a JSDH
Jíloviště. Náš rybník na návsi sloužil všem jednotkám
jako zdroj vody k hašení a naši hasiči dohlíželi na
požářiště do 5 hodin ráno.
Hana Navrátilová za OÚ Líšnice

Informace a foto: www.tydenikpolicie.cz

Upozorňujeme všechny občany Líšnice i chataře, že dlouhodobé sucho a vysoké
teploty výrazně zvyšují riziko vzniku požárů. Dbejte prosím na bezpečnost především při manipulaci s hořlavinami a materiály, u kterých může dojít ke vznícení.
Líšnický zpravodaj • Červen 2018 • Čtvrtletník vydává Obec Líšnice (www.obeclisnice.eu)
Příspěvky jsou přijímány průběžně na adrese zpravodaj@obeclisnice.eu, poštou nebo osobně na Obecním úřadu.
Přetiskování jakýkoliv článků a jejich částí je povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Přesná pravidla pro uveřejňování příspěvků najdete na webu obce
www.obeclisnice.eu/zprvodaj. Právo rozhodnout o otištění či neotištění příspěvku si vyhrazuje redakční rada. Příjem inzerce na adrese inzerce@mirsa.cz.
Redakční rada: Tomáš Fiala (šéfredaktor), Mgr. Hana Hrazdirová, Věra Hanešková, Miloslav Humhal, Zdeněk Lebl.
Autorem článků a fotografií, pokud není uvedeno jinak, je redakce.
Tisk a grafické zpracování: MIRSA Bohemia (www.mirsa.cz).
Pro informace občanům rozšiřuje obecní úřad. Evidenční číslo periodického tisku je MK ČR E 19173. Toto číslo vychází v červnu 2018, příští pak v létě 2018
(uzávěrka 6. 7. 2018).
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Zprávy z úřadu

Výstavba nového pavilonu školy
Zdravý rozum zvítězil,
školní pavilon bude!
Jsem moc ráda, že vám konečně mohu přinést informace o dění kolem nového školního pavilonu, které se událo v posledních několika týdnech. Ohledně jeho výstavby se poslední dobou vyrojilo mnoho
pochybností a různých dohadů, jak to s pavilonem
bude, a musím konstatovat, že oprávněných. Díky nečekaným komplikacím jsme ani my neměli jistotu, kdy
se stavba konečně rozjede a po měsících usilovných
jednání, schůzek, telefonních hovorů a dopisů na různá místa jsme napjatě čekali na výsledek.

Proč chceme školu?
Ano, vím, že ne všichni občané v obci školní pavilon
potřebují, někteří by uvítali třeba tělocvičnu, hřiště,
nebo cokoliv jiného. Toto téma jsme ve zpravodaji již
několikrát probrali, ale na základě nedávných reakcí několika občanů se k němu rychle vrátím. Skladba
obyvatelstva v Líšnici se za poslední léta značně proměnila. Do obce se ve zvýšené míře stěhují mladé rodiny s dětmi a mnoho dětí se každoročně líšnickými
narodí (což nás velmi těší). Potřeba školského zařízení
s dostatečnou kapacitou je a bude nutností. Obec
má povinnost všem svým dětem zajistit místo v základní škole, ať už školu sama zřizuje nebo ne. My máme to
štěstí, že školu a školku máme. A jakou! Škola existuje
v Líšnici nepřetržitě již více než 300 let. Byly doby, kdy
školu navštěvovalo i 350 dětí a učily se všude, kde to
jen šlo. To dnes již vzhledem k předpisům nejde. S tímto výhledem jsme požádali a následně získali dotaci
na výstavbu nového pavilonu školy a vyhledali pro něj
nejvhodnější a vlastně jediný pozemek, který obec
může pro tento účel stanovený již mnoho let územním
plánem využít. Máme za to, že školní pavilon je jedním z nejméně problematických provozů, který člověk
může v sousedství svého domu mít. Provoz je tam ve
všední dny v době, kdy je většina lidí v práci, a končí
v době, kdy se zase z práce vrací.

Od projektu k povolení a zase zpátky na
začátek
Připravili jsme projektovou dokumentaci a zažádali o
stavební povolení, které bylo i přes podané námitky
některých majitelů sousedních pozemků vydáno. Majitelé jedné sousední nemovitosti námitky do stavebního řízení podávali se záměrem, aby obec v rámci
výstavby pavilonu postavila na společných hranicích
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protihlukovou zeď o výšce 3,5 metrů a řetězovou závoru v místě parkovacího stání. Obec tomuto požadavku chtěla vyjít vstříc a s majiteli nemovitosti jsme
chtěli uzavřít jednoduchou dohodu, ve které by se
obec zavázala k výše uvedeným podmínkám. Protistrana však požadovala doplnit dohodu o horentní
smluvní pokuty a kladla si další podmínky, na které
obec nebyla schopna přistoupit. Přes mnohá jednání
a naše snahy o dohodu se tlak vystupňoval až do té
míry, že hrozilo úplné znemožnění výstavby pavilonu
kvůli nedodržení termínu realizace nutného pro získání
potřebné dotace od MŠMT. Majitelé nemovitosti totiž podali poslední den stanové lhůty zásadní námitky, které zde (vzhledem k významu stavby pro celou
obec) ve zkrácené formě uvádíme spolu se zkráceným vyjádřením našeho právního zástupce:

Námitka 1: Omezování dopravní přístupnosti nemovitostí v souvislosti se stavbou, které
nejsou v rámci realizace stavby dostatečně
řešeny
Pokud bude stavba realizována podle současných
podkladů, bude docházet k dopravnímu kolapsu
v rámci přístupové komunikace a příjezd do nemovitosti bude blokován dočasně parkujícími vozidly, což
bude blokovat, případně zcela znemožňovat uživatelům nemovitostí přístup k nemovitostem a bude tak
omezením jejich osobního i pracovního života.

Vyjádření obce:
Došlo k oddělení a sloučení pozemků, přičemž vznikl
nový pozemek parc. č. 346/7, k.ú. Líšnice u Prahy tak,
aby byly zajištěny dostatečné odstupy stavby od sousedních pozemků, a zároveň mohla být stavba vhodně umístěna směrem k přístupové komunikaci. Stavba
může být umístěna svou delší stranou k přístupové komunikaci tak, že parkoviště pro 11 míst (vedle sebe)
je plánováno podél přístupové komunikace. Popsané
umístění umožňuje příjezd a odjezd vozidel bez výrazného vzájemného zdržení nebo omezení provozu na
komunikaci. Popsané umístění parkoviště totiž umožňuje přímý vjezd nebo výjezd z parkoviště (na každé
ze stání) v obou směrech provozu na komunikaci (tzn.
bez nutnosti se otáčet na konci ulice).
V současné době je navíc plánována rekonstrukce
příjezdové komunikace s přidáním výhybny, když za
tímto účelem již MěÚ Černošice, odbor dopravy vydal stavební povolení. V rámci provozního řádu školy bude navíc stanoveno, že v ranních hodinách, tj.
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před začátkem vyučování, budou rodiče parkovat
na parkovišti umístěném u staré budovy školy na návsi
obce Líšnice a do stavby se dopraví pěšky nově opravenou pěšinou.

Námitka 2: Obtěžování hlukem a narušování
soukromí
Pokud bude stavba realizována podle současných
podkladů, budou uživatelé nemovitosti obtěžováni
hlukem nad míru přiměřenou poměrům a dojde k narušení jejich poměrů.

Vyjádření obce:
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje vydala dne 24. 8. 2017 závazné stanovisko, z jehož obsahu
vyplývá, že stavba nebude mít negativní vliv na své
okolí. Žadatel je navíc povinen nejpozději při kontrolní prohlídce stavby doložit měření dozvuku. Navržená akustická opatření jsou dle závazného stanoviska
v souladu se zákonem.

Námitka 3: Snížení tržní hodnoty nemovitosti
Pokud bude stavba realizována podle současných
podkladů, dojde její realizací ke snížení tržní hodnoty
nemovitosti ve vztahu k jejímu umístění v krajině.

Vyjádření obce:

Stavební úřad Krajského úřadu se všemi dokumenty
podrobně zabýval a dne 22. 5. 2018 vydal rozhodnutí:
Můžeme začít stavět!
Na vyjádření MŠMT o možném prodloužení termínu realizace projektu stále ještě čekáme. S dodavatelem
máme podepsanou dohodu, ve které nám garantuje, že termín dokončení projektu stanovený poskytovatelem stihneme.

Zahájili jsme stavbu
Výstavba nového pavilonu školy byla tedy zahájena a nyní se již intenzivně věnujeme jejímu zdárnému
průběhu a dokončení. Závěrem bych ráda podotkla,
že pozemek určený pro výstavbu školy byl územním
plánem zařazen do kategorie veřejně prospěšných
staveb již v roce 2010. K realizaci výstavby by stejně
dříve či později došlo. Obec se rozrůstá, počet trvale žijících obyvatel každoročně roste a s tím i nároky
a požadavky na občanskou vybavenost. O její rozvoj
se snažíme v obecném zájmu a ku prospěchu obce
a našich občanů. Kdyby každý ke každému projektu
přistupoval podobně jako ve výše uvedeném případě, nebylo vybudováno např. dětské hřiště, nekonaly
by se v obci žádné akce a Líšnice by se stala „mrtvou
obcí“. Pevně věřím, že všechny aktivity, které v posledních letech v Líšnici děláme, jsou jasným důkazem
toho, že v mrtvé vesnici žít nechceme.

Námitka 3 je pouhou spekulací odvolatele. Stavební
ani jiný úřad skutečně není oprávněn hodnotit případné snížení hodnoty nemovitostí v okolí stavby. Pokud
se týká budoucího omezení výhledu odvolatele, tak
tento opět namítá proti skutečnosti, že se jeho nemovitost nachází v zastavitelném území, jak bylo popsáno shora, na což v odůvodnění Rozhodnutí odkázal i
stavební úřad. Právě z tohoto důvodu považuje jeho
úvahu ohledně nevyhovění námitkám odvolatele
v tomto bodu žadatel za zcela dostatečné. Na okraj
pak obec podotýká, že stavba školy může naopak
zvýšit hodnotu okolních nemovitostí.
Do plné verze všech dokumentů můžete v případě
zájmu nahlédnout na obecním úřadě.

Jedeme dál!
Vzhledem k povaze podaných námitek jsme se rozhodli to nevzdat. Zahájili jsme intenzivní jednání na
Krajském úřadě a také na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy s cílem co nejrychleji podané odvolání vyřešit a dále prodloužit termín pro dokončení
realizace projektu s apelem na veřejný zájem. Mezitím
proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a byl
vybrán uchazeč, který podal nabídku s nejvýhodnější
cenou. 26. 4. 2018 jsme byli připraveni se stavbou začít.
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Náves bez kaluží
Nově opravená náves, jejíž rekonstrukce (a zejména odvodnění) vyvolala mezi některými obyvateli sousedních
nemovitostí mnoho povyku, funguje naprosto bez problémů. Jsme rádi, že se nenaplnily obavy některých
sousedů, že „po úpravě se nebude mít voda kam vsakovat a ještě ve větší míře bude ohrožovat okolní
nemovitosti“, protože stavba zásadně změní odtokové poměry. Pokud na původním štěrkovém a částečně
zatravněném povrchu docházelo alespoň k částečnému vsakování vody, žula to opravdu zvládá lépe.
Náves po dešti před rekonstrukcí:

a po rekonstrukci:

V opravách dešťové kanalizace budeme pokračovat i nadále. Další významná rekonstrukce bude probíhat
zároveň s opravou krajské komunikace. Technologické řešení je již zapracováno do projektové dokumentace.
Dle posledních informací z krajského úřadu (vlastník komunikace) mají nyní zažádáno o stavební povolení a
oprava komunikace proběhne kolem roku 2021.

V investicích pokračujeme i letos
Výše uvedené aktivity i ty další chystané, o nichž vás budeme průběžně informovat, znamenají pro obec
investice v celkové výši asi 30 000 000 korun. Přibližně tři čtvrtiny z této částky jsme schopni pokrýt z obecního
rozpočtu a získaných dotací, na zbytek budeme čerpat úvěr. Využili jsme k tomu výhodných úrokových sazeb
a podmínek, které nám zaručují, že splátky úvěru nijak významně nezatíží obecní rozpočet ani v příštích letech.

Oprava márnice na hřbitově
V dubnu proběhla na hřbitově plánovaná rekonstrukce márnice. Na tuto opravu jsme získali dotaci z Ministerstva
zemědělství ve výši 354 175 Kč, celkové náklady činily 505 965 Kč. Rekonstrukcí došlo k dodatečnému provedení
základových pasů, což výrazně zvýšilo stabilitu celého objektu. Prasklé obvodové zdivo bylo zajištěno ocelovými
pásovinami, byla osazena nová dřevěná okna, dveře a opravena střecha. Zadní místnost márnice bude nově
sloužit jako suché WC. Jsme rádi, že díky tomuto zásahu bude dominanta líšnického hřbitova sloužit našim
občanům a návštěvníkům hřbitova ještě mnoho dalších let.

Veřejné osvětlení pro Vandrlici
V letních měsících letošního roku provedeme výstavbu veřejného osvětlení na Vandrlici v úseku od vlakového
nádraží k horní trafostanici, kde se napojí na stávající síť. Díky vašim četným dotazům víme, jak je bezpečnost
na této cestě důležitá pro velkou část obyvatel Vandrlice. Akci budeme hradit z investičních prostředků, které
si spoříme u provozovatele osvětlení v rámci měsíčního paušálu.
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Oprava komunikace kolem bytovek

Fasáda budovy školy

Připravujeme vše pro rekonstrukci komunikace kolem
bytovek a tento projekt budeme koordinovat s
výstavbou školního pavilonu. Chystáme její kompletní
opravu včetně položení dešťové kanalizace, její
napojení na již zbudovanou vpusť vedoucí pod
„Kalouskáčem“ a následný odvod vody kolem
rybníka dále do líšnického potoka. Tímto krokem
dokončíme obnovu dalšího okruhu dešťové
kanalizace. Komunikace kolem bytovek bude již
třetí opravenou silnicí ze zásobníku projektů, na které
máme vystavené platné stavební povolení. Oprava
všech těchto cest, ať už pod kostelem, u horního
zrcadla nebo k bytovkám byla, resp. bude vždy
doplněna o dešťovou kanalizaci. V době přívalových
dešťů je již nyní patrné významné zlepšení odvodu
dešťových vod, které můžeme díky těmto opatřením
lépe regulovat a odvádět do Líšnického potoka.

Opravu fasády staré budovy školy a její odvodnění
máme naplánováno na období letních prázdnin.
Věříme, že tentokrát budeme mít větší štěstí na
firmu, která se opravy zhostí a práci provede
kvalitně, v termínech a především s dodržením
všech bezpečnostních pravidel a předpisů. Nyní
připravujeme vypsání poptávky na dodavatele a o
dalším průběhu vás budeme informovat.

Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem dobrovolníkům, kteří se v Líšnici a
na Varadově pustili do úklidu odpadků
v příkopech kolem silnic a cest.

PUMPTRACK NOVÉ HŘIŠTĚ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Koncem dubna jsme se dozvěděli, že Ministerstvo
pro místní rozvoj podpořilo náš projekt na výstavbu
asfaltového Pumptracku a získali jsme dotaci ve výši
400 000 Kč.

pro skateboard, longboard, inline brusle, koloběžky
a na své si na pumptracku přijdou i nejmenší děti na
dětských odrážedlech.
Pumptrack bude umístěn za novým pavilonem
školy směrem k dálnici, přibližně na půli cesty mezi
Varadovem a Líšnicí. Vybudován bude v druhé
polovině letošního roku.
Takto bude náš pumptrack vypadat:

Pumptrack je nový typ zábavného sportoviště pro
širokou veřejnost. Přesně tvarované vlny a klopené
zatáčky umožňují při správných pohybech těla jízdu na
kole bez šlapání. Asfaltový pumptrack je taktéž určen
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V jaké fázi je projekt Aleje?
Na základě řady dotazů od občanů Líšnice na aktuální
stav projektu Aleje, tedy záměru masivní výstavby na
území mezi Líšnicí a Řitkou, jsme požádali o shrnutí
Jana Abta, místostarostu a předsedu Stavebního
výboru obce Líšnice.

naopak ji udržet na našem území v podobě spodní
vody. Pouze tak zajistíme, aby dále nevysychaly
studny a nesnižovala se úroveň spodní vody.

Obec, respektive stavební výbor, jedná s investory
projektu Aleje neustále a vzhledem k významnému
rozsahu plánované výstavby je naším hlavním cílem
zajistit pro současné obyvatele Líšnice co nejmenší
negativní dopad na jejich život a životní prostředí
v obci a jejím okolí. S tímto záměrem nechala obec
vypracovat dvě odborné územní studie, a sice studii
na vodohospodářské řešení v území projektu Aleje a
dopravní studii kapacitního posouzení dopravy v obci
ovlivněné realizací projektu Aleje.

Obec Líšnice se nachází ve srážkově slabém pásmu
a je naší prioritou, aby se podařilo zlepšit vsakovací
poměry. Zpevněné a zastavěné plochy obecně
fungují přesně s opačným efektem, protože urychlují
odtok srážek, znemožňují jejich vsakování a vedou
k vysušování celého území. Zastavěné a zpevněné
plochy se na rozdíl od přírodních ploch výrazně
ohřívají, což negativně ovlivňuje klima a na větších
území i množství srážek. Z toho důvodu budeme
s investory dále jednat o vymezení dostatečných
ploch a technických zařízení, která by dokázala
nahradit nepříznivý vliv zastavěného území.

Vodohospodářská studie řešila především podmínky
napojení oblasti na zdroj pitné vody z přivaděče
„Baně“, dále také hospodaření s dešťovými
vodami a likvidaci vod splaškových. Z výsledků
vodohospodářské studie jasně vyplývá, že Všenorský
potok je málo vodný s dobrou kvalitou vody a není
možné do něj vypouštět vyčištěné odpadní vody
v takovém množství, jaké vyžaduje projekt investora.
Došlo by totiž k významnému znečištění potoka vysoko
nad normami předepsanou mez.

Dopravní studie posoudila stávající a navrhované
dopravní uzly v území a vypočítala množství
automobilové dopravy, kterou přinese investory
plánovaná výstavba. Závěry této studie ukázaly,
že valná většina navrhovaných křižovatek nebude
dostatečně kapacitní, což povede k tvoření dlouhých
front a kolon na mnoha místech. Jedním z řešení,
která se ukazují jako vhodná k zajištění plynulé
dopravy, je například zmenšení rozsahu výstavby
nebo vybudování samostatného sjezdu na dálnici D4.

Plánovaný způsob nakládání s dešťovými vodami
v rámci projektu nyní projednáváme s investory. Bude
nutné provádět zkušební sondy a v nich vsakovací
zkoušky, aby se prokázalo, jaká je schopnost podloží
vsakovat vodu. Na základě těchto měření obec
zjistí, jak velké vsakovací objekty musí od investorů
požadovat. Již nyní je zřejmé, že centrální retenční
nádrž, kterou zamýšlel investor v projektu, je pro naše
území nevhodná. Obec proto požaduje, aby byly
vsakovací objekty co nejvíce rozprostřeny po celém
území, což umožní minimalizaci odtoku srážkových
vod pryč z území. Nejde o to odvést vodu pryč, ale

Realizace uvedených odborných studií a následné
vyhodnocení je sice náročný proces, ale při takovém
rozsahu plánované výstavby, který několikrát převyšuje
současnou rozlohu naší obce, je naší povinností pečlivě
zvážit veškeré dopady takové výstavby na životní
prostředí a kvalitu života v Líšnici. I proto budeme
nadále pokračovat v intenzivním jednání s investory a
požadovat od nich taková řešení, která budou naše
obyvatele a prostředí co nejméně omezovat.
Jan Abt, místostarosta a předseda Stavebního
výboru obce Líšnice

ilustrační obrázek

8

Historie

Arcibiskup pražský Josef Beran v Líšnici.
13. května 1947.
V mediích proběhla zpráva, že papež František dal svůj
souhlas s návratem tělesných ostatků pražského arcibiskupa
Josefa Berana pohřbeného ve svatopetrské bazilice ve
Vatikánu. Koncem dubna má být uskutečněn převoz do
Čech a v květnu mají být uloženy do chrámu sv. Víta.
Vzpomněl jsem si, že v rodinných písemnostech máme
dochovány fotografie, kdy tehdy nově jmenovaný
arcibiskup zavítal do Líšnice. 13. května 1947 v kostele Všech
svatých uděloval svaté biřmování mladým věřícím líšnické
farnosti (Líšnice, Řitka, Klínec a Černolice).
Kronikář obce Jaromír Tobola do ročního zápisu zaznamenal.
Cituji:“13. května 1947. Slavnost biřmování, kterou provedl
nový pražský arcibiskup Josef Beran. Účast lidí veliká, ze Řitky
i spolky (hasiči, sokolové). Spolky z Líšnice se nezúčastnily.
Obec byla okrášlena prapory, ale slavobrána nebyla.“
Dovolte mi, po 71 letech tuto událost připomenout na
následujících 5 fotografiích. Snímky jsem doplnil popisem
zaznamenaným tehdy biřmovanou slečnou Květuší
Pojerovou a některými pamětníky.

Uvítání pražského arcibiskupa Josefa Berana předsedou Místního
národního výboru Líšnice Františkem Pánkem.

Dlužno připomenout, že PhDr. Zdeněk Boháč, CSc.
v publikaci Líšnice v minulosti a současnosti, 2. rozšířené
vydání z roku 1995, uvedl z této události 2 fotografie.

Arcibiskup si podává ruku s učitelem Josefem Průšou, v hasičské
uniformě Míla Matoušek z Řitky, vlevo od učitele pan Malý, sedlák
z Klínce, v levém rohu řídící učitel Jaromír Tobola.

Arcibiskup se svým doprovodem, vpravo líšnický farář P. Josef
Fořtel. Kaštan před východním vchodem kvete dnes jako před 70
léty.

Kdo vítá arcibiskupa, se mi nepodařilo identifikovat. Dojemný
pohled na účastníky.

Snad se mi podaří u pamětníků vyvolat vzpomínku a mladší
upozornit, že farnost Líšnice (od roku 2009 sloučena s farností
Mníšek pod Brdy) a obec Líšnice měla tu čest přivítat tak
významnou osobnost, jakou byl Josef Beran, český teolog,
duchovní, arcibiskup pražský a kardinál.
Udílení svátosti biřmování přijímáno při slavnostní bohoslužbě.

Ing. Vilibald Hořenek, sepsáno dne 25. 3. 2018
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PARADEN V NAŠÍ ŠKOLE
17. dubnové ráno by se zvědavost dětí v naší škole
dala vážit na kilogramy. Ptáte se proč?
“I přes nepřízeň osudu si můžete plnit své sny“. S tímto
tvrzením k nám přijela tolik očekávaná návštěva,
Eva Kacanu. O pravdivosti svých slov se Eva snažila
přesvědčit nás všechny. Nad její kolíbkou hodné
sudičky nestály a jedna těžká životní zkouška střídá
druhou. Eva se nevzdává, bojuje a je úspěšnou

sestřih záběrů z paralympiády, které Eva poutavě
komentovala a zodpověděla všechny zvídavé otázky.
Největší nadšení nastalo, když si všichni mohly sáhnout
na opravdové medaile z Eviny bohaté sbírky .

světovou rekordmankou a Českou paralympijskou
reprezentantkou ve vrhu koulí. Do Líšnice nepřijela
sama. Doprovodil ji tým asistentů hendikepovaných
sportovců, kteří se nám také naplno věnovali .
Program byl opravdu nabitý. Celé dopoledne se děti
ve škole i v Klínecké tělocvičně seznamovaly se sporty
paralympioniků a každodenním životem nevidomých
a tělesně hendikepovaných lidí. Prvňáčci a druháčci
si nejprve zkoušeli např. chůzi se zavázanýma očima
a bílou holí. Ve stejnou dobu sledovaly starší děti
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Po deváté hodině se začalo naplno sportovat. Hrála
se boccia, basketbal na invalidních vozících, střílelo
se poslepu z laserové pistole a proběhlo mnoho
zápasů dvojic ve hře goalball. Když se dostavila
únava, přišel čas na besedu Evy s mladšími dětmi.
V Klínci se sportování střídalo s chůzí ve tmě a jízdou
na invalidním vozíku. Na malou chvíli se také role
vyměnily a děti si vyzkoušely práci asistenta. Vodily
nevidomého a pomáhaly vozíčkáři zdolat schody. Do
posledního basketbalového zápasu byly zapojeny i
paní učitelky.
Mnohokrát během celého dne zněl školou i
tělocvičnou bouřlivý potlesk a i ve dnech následujících
děti s nadšením o všem vyprávěly. My dospělí věříme,
že nově získané znalosti a zkušenosti děti ve svých
životech zúročí.

Škola

Výprava do historie republiky
V pátek 20. 4. vzala paní učitelka Mgr. Kamila
Ehrenbergerová čtvrtý a pátý ročník na výlet do Prahy.
Ve škole se děti věnovaly první a druhé světové válce
a vzniku republiky, proto paní učitelka volila program
výletu tak, aby odpovídal probírané látce.

A jaké dojmy jsme si z výletu přivezli?
„Dojalo mě, jak Winton převezl 669 dětí, je to hrdina.
Kdyby tu tenhle člověk nebyl, tak by ty děti ani nežily.“
Martínek G., 4. ročník
Výlet začal na Pražském hradě prohlídkou krásné
výstavy „Labyrintem dějin českých zemí“, kde jsme
si zopakovali vše od Sv. Václava až po sametovou
revoluci. Výstava je rozdělena na několik kójí, z nichž
každá se věnuje nějakému významnému období
českých dějin. Děti nejvíce zaujala košile Františka
Ferdinanda d´Este, ve které byl zastřelen, či působivá
expozice věnovaná 17. listopadu 1989.

„Na výletě do Prahy jsme jeli na mnoho zajímavých
míst. Nejvíc se mi líbilo místo, na kterém se skrývali
parašutisté. A to byla krypta.“ Táda, 5. ročník
„Nedokážu si představit, že bych měla odjet vlakem a
nevidět už celý život svou rodinu. Všech těch lidí lituji.
Jsem ráda, že ten pomník existuje, protože mi to přijde
jako maličkost za to všechno, co Nicholas Winton
udělal.“ Madlenka, 5. ročník

V poledne jsme se přemístili na Hlavní nádraží, kde
jsme si povídali o Siru Nicholasu Wintonovi. Prohlédli
jsme si pomník Rozloučení, který věnovaly zachráněné
Wintonovy děti svým rodičům, a pak památník na
samotného N. Wintona, který stojí na 1. nástupišti.
Zde mnoho dětí i samotné paní učitelky neudržely slzy
smutku a dojetí.
I následné zastavení našeho výletu bylo smutné.
Navštívili jsme kryptu kostela Cyrila a Metoděje
v Resslově ulici a společně s paní průvodkyní prožili
poslední chvíle odvážných parašutistů. Dozvěděli
jsme se o operaci Anthropoid i o tragických osudech
mnoha účastníků domácího odboje.

Foto: ZŠ Líšnice
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Připomněli jsme si významné výročí
Tak jako každý rok jsme i letos spolu s dětmi vzpomínali na konec 2. světové války. Čtvrťáci a páťáci nám
vyprávěli o svých zážitcích z tematického výletu do Prahy, paní asistentka Martina nám vyprávěla o posledních
bojích v Praze a o Pražském povstání a pak jsme se všichni přesunuli k pomníku naproti škole.
Paní starostka, která se slavnostního aktu účastní každý rok, přinesla krásný věnec, který vyrobila paní Martina
Krumphanslová, maminka našich dvou žáčků a obyvatelka Líšnice. Madlenka Nováková a Dáda Stauch se
ujali nejdůležitějšího úkolu kladení věnce, a pak jsme všichni zazpívali českou národní hymnu.

Martina Bicanová, asistentka pedagoga a vychovatelka školní družiny

?

Zajímá vás něco,
co by bylo přínosné
i pro ostatní čtenáře a
sousedy? Máte dotaz,
se kterým vám můžeme
pomoci?
Napište nám na
zpravodaj@obeclisnice.eu.
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Jste na Facebooku a zajímá
vás, co se děje v Líšnici a okolí?
Chcete dostávat tipy na akce,
výlety i praktické informace?
Sledujte Facebook Líšnice

Napsali jste nám...

Pár vzpomínek na kulturní a sportovní život
v naší obci před 73 – 75 lety z pohledu
jednoho z nejstarších občanů Líšnice
Léta 1939 – 1945, období 2. světové války,
považujeme za „dobu temna“, nikoli však toho
temna, které popisuje Alois Jirásek. Proto se hned
v roce 1945 každý, zejména však mládež, snažil využít
volnost získanou nově nabytým mírem, pořádáním
různých sportovních a kulturních (do té doby silně
opomíjených) akcí.

V Líšnici byl tehdy za obětavého přispění bývalých
členů (např. pana Krále a dalších) obnoven fotbalový
klub. Tehdejší ředitel naší školy, J. Tobola, se zasadil
o obnovu kulturní činnosti v obci např. nacvičením
několika divadelních inscenací. A pod mým laickým
vedením jsme začali organizovat hromadné
sportovně-kulturní akce. Tyto aktivity bohužel neměly
dlouhého trvání a po některých zůstalo jen pár
zažloutlých fotografií, kterými vám chci tuto hektickou
poválečnou dobu připomenout.

S radostí vítám aktivity místních hasičů, spolku Ženy
50+, Pétanque Clubu a fandím všem lidem, kteří se
snaží vzkřísit společenský život v naší obci na takovou
úroveň, jakou měl před těmi sedmdesáti lety, kdy
jsme se scházeli na neopakovatelných a nádherných
hromadných společenských akcích.
Jiří Vozka, čp. 37

Chtěl bych apelovat na všechny, kdo čtete tyto
řádky a poznali jste se na některých záběrech, abyste
se mi ozvali (osobně nebo prostřednictvím redakce) a
podělili se o své vzpomínky na tehdejší krásné chvíle.
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Dřevěný obojživelník se vrátil
na hráz rybníka
A nezaznamenaly to jen děti, pro které je žába
kamarádkou na jejich procházkách po vsi. I když ani
ta minulá, jež jedné krásné noci zmizela nadobro, tu
nebyla od druhohor, kdy se tihle tvorové objevili na
Zemi, přejme nové žábě, jejímž zhotovitelem je řezbář
a sochař Pavel Vítek, aby tu byla dvě stě milionů let –
tak jako s námi žijí její opravdové kolegyně.

Ještě jsme zapomněli na poměrně hojně rozšířenou
buchtelu tlamatou, která se ovšem velmi často
zaměňuje s pramenosedkou nepěknou. Tu ovšem
nelze tak často spatřit na volných prostranstvích. Spíš
ji najdeme u zdrojů nerostných, rostných a jiných.
Já jsem se ovšem nechal inspirovat velice vzácným
druhem žáby – žvatlava vypoulená (lat. Vox oculli),
která je typická svým kožním záhybem ve tvaru
korunky.
Co vám bylo inspirací: dětství, co má za přemilé
snad všechny tvory z živočišné říše, nějaká vtíravá
vzpomínka či se snad na křídlech fantazie dokážete
vtělit do pozice tvora, kterému je domovem chvíli
voda, aby se za nějaký čas naopak hřál na sluníčku?
Mám rád pohádkové příběhy. Vidím v nich
permanentní zdroj inspirace a moudrosti. Žába je
přímo archetypálním tvorem s různými vlastnostmi a
proměnami, které s vodou nebo zemí přímo nesouvisí.
A stejně jako Pygmalion tvořil svou dokonalou ženu, já
tvořím žáby, které až políbím, stanou se princeznami.
Teď to bohužel nevyšlo.

Ano – tohle je docela určitě druh žvatlavy vypoulené. Pozná se podle slušivé korunky, očí trčících
směrem k rybníku i tajemně pootevřené tlamičky.
Jestliže u nás máme červenobřichaté kuňky, skvrnité
blatnice, zelené ropuchy, ještě zelenější rosničky či
třeba skřehotavé skokany – kterého reprezentanta
z třídy obojživelníků jste si vyhlídl ztvárnit vy?

Jenže kdo se teď bude fakticky hřát na výsluní slávy,
budete po právu právě vy. Nám – pamětníkům „staré“
žáby – snad ještě neuschly slzy coby hnusné dílo toho
proklatce, jenž po svém zapracoval na sedmém
božím přikázání, totiž – řečeno lidově: nečmajzneš!
Jenže k tomu, aby se člověk „držel zpátky“, nutně
nemusí být věřící…
Tuhle žábu nikdo neukradne. To by si netroufnul.
Její pohled je přímo vražedný. Němá výčitka všech

V noci si prý skočí zadovádět do vody. Ale pssst – to jen tak mezi námi…
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Děti ze školky už žabku řádně adoptovaly.
božích přikázání! Zkuste si schválně vyjmenovat
všechna přikázání jedno po druhém a jukněte na
žábu. No? Vidíte. Jste hříšník každým coulem. Kdo by
si dal takové dílo k sobě domů?!

Otázka za všechny prachy: je neukradnutelná?
Technický návrh – co kdyby se do ní místo
pohádkového krásného prince nainstaloval nabušený
ranař, který by případnému zloději „dal po čuni“?

Takže pár nezbytných dat: kolik času vám žába
zabrala, z jakého je dřeva, jak jste ji pojmenoval, je
to váš první kousek tohoto druhu a jestli ano, zůstane
jediným originálem?

Jak už jsem předeslal, pochybuji o psychickém zdraví
člověka, který by ji chtěl ukrást. I když… vlastně skoro
každý zloděj je v podstatě psychopatická osobnost.
Proto navrhuji založit Líšnickou domobranu, která by
žábu ve dne v noci strážila, nebo Líšnický extrémně
morbidní raketový útvar (tzv. LEMRA)...
Raději už nic říkat nebudu. Zabetonovaný kus železa
a vyvrtaná díra udělá také svou práci.
Pro autora je vždy podstatné, aby se dílo líbilo a lidé
z něj měli radost. Přeji líšnickým, ať se jim daří, ať jim
žába přinese štěstí.

Práce trvala jeden týden. Je z dubového dřeva a
myslím, že jsem ji pojmenoval „Žába“. Ale také jsem,
myslím, dodal, že název nechám na líšnických. Ačkoliv
jsem si pustil ústa na špacír v předchozích otázkách,
zůstává pravdou, že se jedná o mou první žábu.
Rozhodně se jedná o originál a tím také zůstane. Tohle
už vážně nikdy nezopakuji!

ZDENĚK LEBL

Autor s rodící se žábou
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Líšnice trpí nedostatkem čarodějnic, proto
jsme místo toho řekli:

“Ulov si svého pstruha!“

Takové bylo pondělí 30. dubna u rybníka na návsi...

Text a foto: Redakce

Malí rybáři živě diskutovali o nejvhodnější technice
nahození, nástraze a spoustě veledůležitých činností
spojených s rybolovem

Pstruholov na hrázi je genderově naprosto vyrovnaná aktivita, zapojili se zasvěcení otcové
i maminky
Vše začíná samozřejmě kvalitní (živou)
nástrahou

Multigenerační souhra udice a podběráku… a je tam!

Dan, který s nápadem
pstruhování loni přišel,
se opět nezastavil a
neúnavně navazoval,
rozmotával, vytahoval,
podebíral…

Nejvíc potěší (a chutná) vlastní úlovek!
Počasí se letos opravdu vyvedlo a i přes občasné adrenalinem nabité momenty
(pomoc, máme dva háčky v jedné rybě… apod.) byla nálada na hrázi naprosto pohodová
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Někteří otcové dokážou výborně motivovat děti k vyšším výkonům
(„Teda je fakt výborná, tu další, co chytíš, si můžeš sníst ty“)

Když jde o to dostat pstruha ven, není
důležité, jestli jsi Pepa nebo Pepa… Hlavní
je spolupráce!

Chytalo se takříkajíc vším a na všechno

Čisticí-kuchací-marinovací četa ve složení
Hanka, Ála, Marťa „zpracovala“ nejméně
50 pstruhů (pak už holky přestaly počítat)

Lovících, sedících, stojících i kočárkujících sousedů bylo plno a snědlo se
všechno, co kdo vytáhnul z vody.

Finální úprava čerstvých pstruhů pod
odborným dohledem zkušeného grillmana
Jirky

A k výborné rybě zaznělo několik nemládnoucích fláků
v podání místní nestárnoucí party F. & K.
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BIOODPAD NA CIZÍ POZEMKY NEPATŘÍ
Přišlo jaro, které se pro mnohé chataře nese ve
znamení začátku sezóny sekání trávy a stříhání dřevin
na zahradách. Bohužel se zároveň s těmito aktivitami
začínají množit také problémy s nesprávným a
nezákonným vývozem vzniklého bioodpadu na místa,
která k tomuto nejsou určená a to často v dobré víře,
že se přece tento materiál v přírodě rozloží a ničemu
tím neublíží. Jak tedy správně nakládat s typickým
zahradním bioodpadem a co se děje při jeho
nespávném vývozu na cizí pozemek?

Posekaná tráva, spadané listí, ostříhané větve thují a
větviček ovocných stromů, nahnilé ovoce, nechtěná
zemina – nejčastější složky bioodpadů, které vznikají
na zahradách a které se také nejčastěji objevují
na černých skládkách. Přitom se jedná o cennou
komoditu, kterou si lidé ve formě kompostu opětovně
kupují v hobby marketech za nemalé finanční obnosy.
Je tedy hlavním problémem neinformovanost? Nebo
jde o lenost a záškodnictví?
Každý pozemek totiž někomu patří, i když se může
zdát, že to je tzv. území nikoho. Železniční náspy, břehy
potoků, okraje polních cest; všechny mají své majitele,
kteří jsou za jejich správu zodpovědní. Vyvezením
koleček plných čerstvě posekané trávy ke stromům
tak, aby to nikdo neviděl a nikoho to neobtěžovalo
sice možná vyřešíte estetický problém s viditelnou
hromadou bioodpadu, ale zároveň poškozujete
místní vegetaci a vytváříte těžko rozložitelný odpad.
Tato zdánlivě neškodná hromada bioodpadu se
totiž během krátké doby takřka hermeticky uzavře
a nevpouští do svého středu kyslík, který je potřebný
ke správnému kompostovaímu procesu. Dochází
tak k hnití až plesnivění, což má za následek zápach,
znehodnocení bioodpadu a komplikace pro okolní
vegetaci. Takto vyvezená hromada čerstvého
bioodpadu dokáže způsobit uhnití kmene vzrostlých
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stromů a tím i jejich úhyn.
Jak tedy s bioodpadem správně nakládat?
Optimálním řešením je založení vlastního kompostu
na pozemku. Stačí i opravdu malý kus půdy (např.
1x1m na zahrádce o 10m2), na který se postaví buď
zakoupený kompostér (dá se pořídit za cca 500 Kč)
anebo jednoduše vyrobit z dřevěných latí a držet se
u toho zásady, aby byl zespoda otevřený, dosedal
přímo na půdu a boční stěny a příp. i víko bylo
prodyšné. Do kompostéru se pak dá dát prakticky
cokoli rostlinného původu (např. listí, tráva, kuchyňský
odpad a v omezené míře také nahnilé ovoce). Při
občasném proházení pak za 1-2 roky vzniká hodnotný
kompost, o kterém si můžeme být jisti, že si díky němu
nezatáhneme na zahradu nežádoucí chemikálie
a těžké kovy. Podrobněji o kompostování viz www.
kompostuj.cz. Druhou možností, jak se správně
bioodpadu zbavit, je vyvezení na místo tomu určené
– sezónní kontejner na zahradní odpad, sběrný dvůr
či tzv. kompostejnéry (hnědé perforované plastové
popelnice).
Organický materiál je cenným zdrojem živin, které
není těžké znovuvyužít díky nenáročnému procesu
kompostování. Odpadem se tento materiál stává až
ve chvíli, kdy jej majitel vyhodí a tehdy se z něj stává
problém. To, zda budeme s organickým materiálem
nakládat jako s odpadem či zdrojem, je pak
rozhodnutí každého z nás. V žádném případě by však
naše osobní rozhodnutí neměla poškozovat nikoho
dalšího.
Autorkou článku je
permakulturní designérka
a odbornice na
kompostování
Ing. Anežka Horynová
(www.pleveldesign.cz).

Kompostárna Líšnice
Nechcete se sami pouštět do kompostování?
Využijte líšnické kompostárny.
Najdete ji v areálu bývalého statku za stavebninami.
Provozní doba je každý den kromě víkendu a návštěva je
možná po předchozí tel. dohodě.
Kompostárna Líšnice, tel.: 602 215 910
www.prodej-zeminy.cz

U nás na vesnici

Noc kostelů v Líšnici
25.5.2018 se po celé republice konal již 10. ročník Noci kostelů.

Program zahájil pan farář

Zazpívaly děti z naší školky...

I v Líšnici byl ten večer otevřen kostel Všech svatých
s bohatým programem. Na úvod přivítal návštěvníky
pan farář Jan Dlouhý. Varhaník Lukáš Vendl dal zaznít v plné kráse loni opraveným varhanám. Za velké
účasti rodičů, sourozenců a přátel vystoupily s pásmem písniček děti z MŠ Řitka a děti z MŠ a ZŠ Líšnice pod vedením Veroniky Kopecké. Dále následoval
malý rodinný koncert tří generací. Houslista Pavel Hůla
hrál se svou dcerou Lucií Sedlákovou Hůlovou, rovněž

...i ze řitecké školky a naší školy

houslistkou, jejím manželem violoncellistou Martinem
Sedlákem a jejich dětmi Magdalenou a Lukášem
(housle a violoncello). Program slavnostně završili trubači pod vedením Jaroslava Nováka. Po celou dobu
byla otevřena a hojně využita výtvarná dílnička pro
děti, dospělí mohli ochutnat mešní vína a zájemci
mohli i navštívit kůr a za doprovodu paní varhanice
si zazpívat mešní písně. V průběhu večera přišlo do
kostela celkem 300 návštěvníků, z toho asi 110 dětí,

Rodinný koncert tří generací

včetně dětí účinkujících. Program sestavila a slovem
provázela Lucie Sedláková Hůlová.

Návštěvnost letošní Noci kostelů byla v Líšnici rekordní!

Zakončení kulturního programu patřilo trubačům
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Skladové vozy Srba Servis
› auto.srba.cz

- nové i zánovní vozy
- jasný původ s jasnou zárukou
- výhodné ceny

