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Pár slov na úvod / Vesnice roste a vzkvétá
Vážení čtenáři Líšnického zpravodaje.
V průběhu letních měsíců došlo ke změně ve složení redakce. Dlouholetý šéfredaktor a jeden ze zakladatelů zpravodaje pan Tomáš
Fiala požádal o ukončení činnosti ve funkci šéfredaktora. V redakčním kruhu však nadále bude působit jako jeho člen. Panu Fialovi
bych chtěla za jeho práci moc poděkovat, protože to, jaký je zpravodaj dnes, je velkým dílem jeho působením ve funkci.
Od tohoto čísla je novým šéfredaktorem pan Miloslav Humhal a výkonným redaktorem pan Zdeněk Lebl.
Hana Navrátilová
starostka

Milí spoluobčané,
zdravím vás ze stránek posledního zpravodaje,
který vyjde v tomto volebním období. Máme
za sebou prázdniny a extrémně teplé a suché
léto, které se pomalu blíží ke svému konci. Ani
pamětníci takové dlouhodobé sucho nepamatují.
Čekání na déšť bylo nekonečné, ale nakonec
jsme se ho přeci jenom na přelomu srpna a září
dočkali.
Poslední dobou dopadá sucho na naši krajinu se
stále větší intenzitou, proto jsme již na jaře začali
připravovat studie a projekty na posílení kapacity
obecních vrtů a jejich monitoring a zároveň
také zvýšení akumulace vody v úpravně. Také
již máme zpracovanou vodohospodářskou studii
napojení oblasti Varadova na obecní kanalizaci
a vodovod. Některé legislativní procesy jsou však
bohužel zdlouhavé a je před námi ještě hodně
práce, než se nám podaří je všechny zrealizovat.

Tichá vzpomínka na okraj a hlasité blahopřání
Letošní léto přineslo jednu
velmi smutnou událost,
když nás v úctyhodném
věku 93 let opustila nejstarší občanka Líšnice paní Jindřiška Mesteková. Dovolte
mi věnovat jí tichou vzpomínku. S paní Mestekovou
jsem se osobně seznámila
při příležitosti oslavy jejích
90 narozenin a jsem moc
ráda, že jsem měla tu čest
ji poznat.
Své devadesátiny zároveň
oslavil pan Jiří Vozka, který se po paní Mestekové
Pan Jiří Vozka na devadesátku ale věru
stal nejstarším občanem
nevypadá, že?
obce. Ještě jednou si
Vám, pane Vozko, dovolím veřejně poblahopřát k vašemu významnému jubileu. Přeji Vám
hlavně hodně zdraví a životního elánu, který Vám, jak jsme se přesvědčili s panem místostarostou, když jsme Vám byli přát, rozhodně
nechybí.

„Poslední dobou dopadá sucho
na naši krajinu se stále větší
intenzitou,“ konstatuje starostka
Hana Navrátilová

Řeklo by se obyčejná voda, ale kde
ji brát…?

Před tím se v sobotu 22. září na návsi u rybníka uskuteční už tradiční
Líšnický festival. Připravili jsme pro vás kvalitní hudební program.
Souběžně s vystoupením hudebních kapel bude probíhat tříhodinový
doprovodný program pro vaše děti, abyste si mohli festival
v klidu vychutnat. Zato pochutnat si budete moci na dobrotách
připravených na grilu, z pece a také na dobrém pivu, vínu a cideru,
čili jablečném vínu vyráběném ze zkvašeného jablečného moštu.

Líšnický festival je na spadnutí
Během letošního podzimu a zimy nás čeká ještě několik
kulturních a společenských akcí a také jedno důležité
rozhodování v říjnových komunálních volbách, které
proběhnou ve dnech 5 a 6 října.

O loňském Líšnickém festivalu bylo veselo…
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I my oslavíme 100 let české státnosti
Ve spolupráci se Sborem dobrovolných
hasičů a školou připravujeme na neděli 28.
října od 15 hodin oslavu stoletého výročí
vzniku České republiky. V rámci oslav 100 let
české státnosti bude v parku pod památeční
lípou, která byla slavnostně zasazena v roce
28. října 1968, odhalena nová pamětní
deska v upomínku tohoto výročí.
Ještě před volbami si dovolím malé zamyšlení.
Starostkou naší obce jsem již deset let a ráda
bych touto cestou poděkovala všem mým
bývalým i současným spolupracovníkům
Možná, že ani
a kolegům, bez nichž by to nešlo. Mé
legendární T. G. M.
poděkování patří samozřejmě také vám,
nedoufal, že jednou
kteří jste nás svými hlasy v minulosti vždy
oslavíme „stovku“
výrazně podpořili, ale také těm z vás, kteří
jste k nám byli vždy kritičtí a tím nás udržovali na správné cestě.

Úspěch, ale „vydřený“
Pokud bych se měla nad těmi deseti lety zamyslet, bude rok 2018
patřit mezi ty nejtěžší, které jsem jako starostka prožila. Kromě
investičních akcí - rekonstrukce komunikace kolem bytovek a fasády
nové budovy školy, které se nám přesunuly do letošního roku, stejně
jako realizace projektu pumptrack (cyklistická trať se speciálně
tvarovaným vlnitým povrchem a vyprofilovanými zatáčkami), nás
nejvíc zaměstnala výstavba nového školního pavilonu.
Stavy nadšení a radosti ze získané dotace vystřídaly stavy vystřízlivění
a zoufalství z nastaveného dotačního systému ČR. Přes veškeré úsilí,
energii a nasazení jsme stále balancovali na hranici mezi úspěchem
a neúspěchem.
Dnes již s velkou úlevou mohu sdělit, že jsme vše úspěšně zvládli
a konečně se můžeme těšit z krásného školního pavilonu, nově
opravené komunikace, probíhajících oprav fasády staré budovy
školy a výstavby zmiňované cyklodráhy pumptrack.
Přeji i vám hodně úspěchů, radosti ze všeho, co děláte, a hlavně
dobré konce.

Jak pokračuje výstavba školního pavilonu
V minulém zpravodaji jsme vás informovali o tom, že bylo vydáno
pravomocné stavební povolení a začala výstavba pavilonu.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nám žádost o
prodloužení realizace projektu zamítla s odůvodněním, že musí být
zachován rovný přístup ke všem příjemcům dotace.
Termínem dokončení realizace akce je považován termín vydání
kolaudačního souhlasu nebo souhlas s předběžným užíváním stavby.
Věděli jsme, že vydání kolaudačního souhlasu je s ohledem na
termín, kdy byla stavba zahájena, nereálné, proto jsme se zaměřili
na získání souhlasu s předběžným užíváním stavby. Tuto skutečnost
jsme také ošetřili ve smlouvě o dílo se zhotovitelem.
Zároveň bylo zahájeno nové stavební řízení, ve kterém jsme žádali
o Změnu stavby před dokončením. Důvodem žádosti byla změna
vzhledu pavilonu, který měl mít dle původního projektu rovnou
střechu:

Náš národní strom – v tomto případě posvátná tisíciletá lípa,
dominanta Staré Lysé, se v roce 2007 stala stromem roku!

Původní architektonický návrh (rovná střecha) nebyl úplně podle
našich představ, ale vzhledem k časové tísni jsme museli podat
žádost o stavební povolení. Mezi tím jsme požádali Ing. arch. Ondřeje
Freudla ze sousedního Klínce o přepracování původního návrhu.
Výsledek nás nadchl a dnes, při pohledu na samotnou stavbu, z něj
máme radost ještě větší.

Termíny, termíny, termíny
V červenci jsme zahájili jednání se
stavebním úřadem o podmínkách
vydání souhlasu s předběžným užíváním
stavby. Kromě dokladů ke stavbě bylo
nejdůležitější získat souhlasná stanoviska
od Hasičského záchranného sboru
a Krajské hygienické stanice, a to
v poměrně krátkém čase, abychom
do 31. 8. 2018 získali souhlas s nabytím
právní moci.
Souhlas s předběžným užíváním stavby
jsme získali 22. 8. 2018. Tím jsme splnili
požadovanou
dotační
podmínku
a konečně jsme si mohli pořádně
oddechnout.

Tak tenhle domeček mně dlouho nedal spát! Pravděpodobně tak nějak by to mohla říct líšnická starostka
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Přesto se s dodavatelem pokusíme domluvit na maximálně možném
zkrácení realizace.

Sanační práce a nová fasáda objektu MŠ a ZŠ Líšnice
Koncem června byla dokončena revize původního projektu
zateplení základní i mateřské školy. Jak jsme vás již informovali,
po poradě s odborníky se nebude budova zateplovat, ale bude
provedena nová fasáda.
Začátkem července jsme vyhlásili výběrové řízení, do kterého se
přihlásily 3 uchazeči. Vybrán byl ten, který podal nejnižší nabídkovou
cenu.
Práce byly zahájeny začátkem srpna, do konce prázdnin bylo
provedeno odvodnění budovy a výkopy kolem školy byly zahrnuty.
V současnosti probíhají práce na nové fasádě.
Nyní již s úlevou můžeme konstatovat, že firma, kterou jsme vybrali,
pracuje spolehlivě a bez problémů, a tak se snad všichni nové fasády
na budově školy konečně dočkáme. Po dokončení prací dojde také
na opravu školního hřiště, na které bude položen asfaltový povrch.
Interiér je ještě plný řemeslníků
Koncem srpna také nabyla právní moci Změna stavby před
dokončením, což je další důležité rozhodnutí potřebné pro následnou
kolaudaci stavby. Jsme moc rádi, že řízení proběhlo v řádných
termínech a bez komplikací a účastníkům řízení za to děkujeme.
Také s majiteli sousední nemovitosti se snažíme dospět k dohodě a
věříme, že z nového pavilonu budeme v budoucnu mít společně
pozitivní užitek.

Konec října – a bude hotovo!
Samotná výstavba pavilonu probíhá bez problémů a podle
plánovaného harmonogramu. V červnu to byly zemní práce a
stavba základové desky. Hrubá stavba včetně střechy stála během
deseti dnů. Nedávno se prováděly sádrokartonářské a malířské
práce, budovaly podhledy, světlovody a akustické stěny. Následně
se bude pokládat lino, dlaždice a obklady. Posléze se začne
interiér zaplňovat zařízením. Stavba by měla být dokončena včetně
terénních úprav do konce října 2018.

Cyklohřiště pumptrack
V průběhu září také budou zahájeny práce na výstavbě
pumptrackové dráhy, na jejíž částečné financování jsme získali
dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj. V minulém zpravodaji jsme
vám dráhu představili a jsme moc rádi za vaše pozitivní ohlasy.

Veřejné osvětlení na Vandrlici
V srpnu bylo rozšířeno veřejné osvětlení na Vandrlici, a to od
bojovského nádraží k horní trafostanici. Druhá etapa bude
zrealizována na jaře příštího roku.

První děti v pavilonu uvítáme buď koncem tohoto, nebo začátkem
roku nového.

Rekonstrukce komunikace kolem bytovek
Souběžně s výstavbou pavilonu probíhá také oprava komunikace
2c, vedoucí kolem bytovek. Byla vybudována nová dešťová
kanalizace v délce cca 200 metrů a osazení obrubníky. Následně se
bude připravovat komunikace pro pokládku asfaltu, která je zatím
naplánována na 22. 9. 2018.
V průběhu prací bylo zjištěno, že základy stávajících lamp jsou silně
narušené a mohlo by dojít k jejich pádu. Z toho důvodu jsme se
rozhodli je odstranit a nahradit novými.
Děkujeme všem, kteří kolem komunikace bydlí, za trpělivost zejména
se zvýšenou prašností, jež je způsobena letošním extrémním suchem.
Práce dosud probíhají dle harmonogramu a z technologického
hlediska není bohužel možné termín dokončení výrazně zkrátit.
Zatím je kromě kostelní věže z okna vidět spíš stavební ruch.
Ale až bude v říjnu hotovo, tak…

„Když si takhle sáhnu na Líšnici, kde jsem starostkou už deset let,
vím, že letošní rok pro mě bude patřit mezi ty nejtěžší!“
Ze sádrokartonového stropu dosud visí dráty. Než do nich elektrikáři pustí „šťávu“, bude tu vše, co má ve správné školce být:
příjemné přátelské prostředí, a hlavně – děti!
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I letos přibyly do naší vsi „funglnoví“ občánci…

Oprava podchodu na Varadově
Velmi jsme uvítali, že se Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) po
několikaletých urgencích konečně pustilo do opravy podchodu
pod dálnicí, dojednané v loňském roce. Opraveny byly hlavní
závady: stabilizovali se základové sokly, opravil terén v okolí vstupů
do podchodu, aby se zlepšil odtok vody, opravilo schodiště
a přístupové rampy, sanovala porušená nosná konstrukce a opravila
spodní stavba. Zároveň bylo opraveno osvětlení podchodu, a sice
v takzvané antivandalistické úpravě.
Tato oprava má charakter stavební údržby a směřuje pouze
k prodloužení životnosti o cca 5 až 7 let. Kompletní přestavba
podchodu (mostu) je ŘSD plánována v období let 2020 - 2021.

… a určitě se jim v nové mateřské škole bude líbit

Vodohospodářská studie Varadov
Na jaře jsme zadali zpracování vodohospodářské studie napojení
Varadova na obecní vodovod a kanalizaci. V červenci jsme obdrželi
výsledky, se kterými jsme se během prázdnin seznámili a na středu
12. 9. od 18 hod. bylo svoláno jednání mezi obcí, zpracovatelem
studie a provozovatelem vodovodu a kanalizace. Na jednání byla
studie představena a byl připraven materiál, se kterým seznámíme
varadovské na veřejné schůzi, která se uskuteční v úterý 25. září od
18 hodin v líšnické základní škole.

Vítání občánků
Ve středu 30. května jsme mezi líšnické občany přivítali děti, které se
narodily od loňského května. Zatímco tehdy to bylo14 dětí, letos 9.
Budeme se snažit ze všech sil, aby se v Líšnici dětem líbilo, aby zde
zůstávaly natrvalo nebo se k nám alespoň rády vracely i v dospělosti.
Máme velkou radost, že s některými rodiči se při této příležitosti
potkáváme již podruhé či potřetí. Rodičům i dětem přejeme z celého
srdce hlavně zdraví a štěstí.
Hana Navrátilová
starostka
Foto: Zdeněk Lebl a archiv

Zlatá Líšnice
Podle zápisu z roku 1337 král Jan Lucemburský zastavil za jistou sumu peněz několik zlatonosných rýžovišť Petrovi z Rožmberka. V listině je
jmenována i Líšnice, takže jde patrně o první zmínku o této vísce. Však také ve východní části líšnického katastru spatříme pozůstatky starých
rýžovišť, totiž propadliny zvané pinky, staré stoky a propustě. Pozůstatky rýžovišť s příznačným názvem „u Bábiny strouhy“, pod vesnicí směrem
ke Spálenému mlýnu,nám připomínají činnost jisté paní Kateřiny z Klínce, která měla právo v areálu nové vsi, tedy Líšnice, sbírat zlato.
(Volně podle publikace Zdeňka Boháče Líšnice v minulosti a současnosti. Vydala Reklamní agentura MIRSA v roce 1995.)
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„Stará“ škola nebude ve stínu nové budovy

STAVEBNÍ VÝBOR V AKCI
Každý, kdo v poslední době procházel Líšnicí, si musel všimnout
stavebních prací realizovaných v obci. Sešlo se nám jich letošní léto
více, a další intenzivně připravujeme. Proto nám dovolte je v rychlosti
představit.
Největší akcí, jejíž realizaci jsme zmiňovali již v minulém čísle, je
samozřejmě výstavba nového pavilonu pro naši základní a mateřskou
školu s oficiálním názvem „Zkapacitnění základní školy v Líšnici“.
Stavba s finanční podporou z dotačního programu Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy byla zahájena letos v květnu – jak
se říká „na zelené louce“, u pěší komunikace k Varadovu, a dle
aktuálního harmonogramu je termín dokončení říjen 2018, a to
včetně terénních úprav okolo budovy. Na základě odpovědného
přístupu zhotovitele, technického dozoru stavby i dalších účastníků
podílejících se na realizaci, vše v tuto chvíli nasvědčuje řádnému
splnění termínů a kvality, definovaných ve smlouvě o dílo.

Je zapotřebí strhnout starou omítku

Cyklodráha ještě dřív než pod stromeček
Méně známá už je akce připravená k realizaci bezprostředně za
novým školním pavilonem – Líšnický pumtrack. Ne všem známý a
jasný název v sobě skrývá sportoviště pro využití dětmi, juniory, ale i
dospělými na kolech, koloběžkách, odrážedlech či skateboardech.
Projekt, připravený obcí ve spolupráci s profesionály v tomto oboru
sportu, získal od Ministerstva pro místní rozvoj ČR dotaci ve výši
400 000 Kč, a pokud se vše bude dařit tak, jak máme naplánováno,
dostanou líšničtí nový sportovní areál dříve než pod stromeček.
„Stará“ škola nebude ve stínu nové budovy
Nový školní pavilon bude (vlastně už z venku je) krásný, a tak
aby stará školní budova nezáviděla, a hlavně abychom snížili její
provozní náklady, byla letos v srpnu zahájena rekonstrukce fasády
a další práce na vnější části staré školy. Po loňském neúspěšném
pokusu, kdy se obec ve zlém rozloučila se zhotovitelem, a to kvůli
jeho neodbornosti při provádění prací (je vidět, že ani reference na
papíře ani veškeré certifikáty a prohlášení v nabídkách při zadání
veřejné zakázky nemusí znamenat kvalitního dodavatele), byl projekt

Kdo by řekl, že na stavbu školy tehdy použili tolik kamene?
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V rámci rekonstrukce příjezdové komunikace
podél bytovek k novému školnímu pavilonu se
realizují přeložky podzemních sítí a zejména je
budována nová dešťová kanalizace

V průběhu prací bylo zjištěno, že základy
stávajících lamp jsou silně narušené a mohlo
by dojít k jejich pádu. Z toho důvodu jsme se
rozhodli je odstranit a nahradit novými.

rekonstrukce upraven a proběhla nová soutěž na výběr zhotovitele.
V současnosti je stavba v plném běhu, a to v kvalitě dané projektem
a smlouvou o dílo. Na dokončení prací, a tedy krásnou školu se
můžeme těšit na konci letošního října.

Mezi nejzajímavějšími, hodnými k představení, jsou:

☺☺

Technicko-ekonomická studie napojení části Varadov na
vodovod a kanalizaci, která řeší nejen technické a provozní
možnosti, ale také majetkoprávní řešení, které bude v tomto
projektu stěžejní.

☺☺

Opatření pro zvýšení retence (zadržování) vody v území (soubor
tůní a revitalizace území od obce směrem ke hřbitovu). Zde
máme zpracovanou dokumentaci pro územní rozhodnutí a
nyní probíhá zajištění veškerých dokladů pro možnost získání
územního rozhodnutí, které předpokládáme získat ke konci roku
2018. Také máme „v šuplíku“ připravený projekt rekonstrukce
rybníka na návsi – čekáme jen na vhodný dotační program
(předpoklad MZe nebo SFŽP), uvidíme.

☺☺

Projekt rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice. Je zadána
architektonická studie rekonstrukce. Cílem akce je z morálně
zastaralého a prostorově a technicky nevyhovujícího
obecního objektu udělat fungující místo pro hasiče a veřejnost.
Nedávno zrekonstruovaná náves nám tak zase o něco zkrásní.
Jak je vidět – stavební výbor se nenudí. Nenudí se však ani
vedení obce, bez jehož aktivního přístupu, a vlastně každodenní
spolupráce a účasti, zejména na realizovaných stavbách, by
nic z toho, co jsme Vám v tomto článku představili, nebylo
možné. Doufáme, že vše dopadne tak, jak máme naplánováno
a připraveno, že všechny akce letos zdárně dokončíme. Držte
nám palce!

Rekonstruovaná komunikace ke školnímu pavilonu už v září
Stavba, která právě nejvíce zatěžuje obyvatele, je rekonstrukce
místní komunikace okolo bytovek k novému školnímu pavilonu. Nejde
ale jen o nový asfalt. V rámci této akce jsou realizovány přeložky
podzemních sítí a zejména budována nová dešťová kanalizace.
Celkově je komunikace rozšiřována v místech, která bylo možné
využít, budují se výhybny pro míjení aut, to vše pro zvýšení komfortu
a bezpečnosti.
V září se tak dočkáme krásnější a hlavně bezpečnější cesty.
…propojení dál, směrem ke golfu
Z čeho máme velkou radost, je propojení výše popsané
rekonstruované komunikace dál směrem na východ, ke golfu.
Jednání obce se soukromými vlastníky pozemků byla úspěšná a
vyústila až v provedení komunikace logicky spojující části obce
mimo hlavní silnici vedoucí centrem. Předpokládáme, že po
definitivním majetkoprávním vypořádání bude zpracován pro
tuto komunikaci standardní projekt a její stavba bude přidána do
seznamu komunikací, které hodláme rekonstruovat či opravovat.
Ale to není všechno…
Kromě výše uvedených akcí, které letos dokončíme, nezahálíme
ani s přípravou dalších projektů.

Křižovatka Varadov-golfové hřiště i oba
líšnické směry také dostává nový háv
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Propojení komunikace ke golfu

Jan Abt, Ondřej Hrazdira
Foto: Zdeněk Lebl

Divadlo života i...

Slyš potlesk andělů…

Nejen samotné stavení – i jeho okolí vyzařovalo
kromobyčejnou atmosférou

V sobotu 25. 8. 2018 odešla do nebe hrát svou nekonečnou roli
naše kamarádka a sousedka - úžasná, statečná a nesmírně
skromná velká Žena -

Jitka Stivínová

Měli jsme to štěstí, že s námi pár let hrála a famózně zpívala s
Křovím, ale kromě toho celou řadu let s radostí hostila ve své
kouzelné „Stivínce“ všelijaké hudební, divadelní, výtvarné a
sousedské akce, kam jsme moc rádi chodili my i její nejbližší
kamarádi z Varadova a širokého okolí. A ona zase moc ráda
chodívala za nimi nahoru k Lídě a po cestě zpátky dolů si
zpívala a tleskala, aby odehnala divočáky.
Jitka milovala děti a děti z líšnické školy milovaly ji a výlety do
„Stivínky“, kde toho bylo vždycky tolik ke koukání a objevování.
Jitka rozdávala neuvěřitelný optimismus, radost a pohodu i ve
dnech nepohodových a mrazivých. Kamna v chaloupce vždycky
krásně hřála, ale ještě víc hřála její slova a velké srdce.
Jíťo, máš náš nekončící potlesk!

Kuchyně byla jejím opravdovým královstvím

Dana Radová a kamarádi z Křoví a z líšnické školy
Foto: Zdeněk Lebl, Ilustrace: Barbora Humhalová

A když jí bylo uvnitř smutno, sedávala před tajuplným domem a
vzpomínala pro toho, kdo přišel…
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Ty naše padesátky a ještě plus

Toho bohdá nebude, aby si český člověk
sám něco nevypěstoval…

Někde se dokonce vytvářela fronta…

Zdeněk Lebl
Foto: autor
A mohla to být svého času nafintěná slečna, co by do země či
zeminy (nikoli hlíny – to je něco docela jiného), a nejen s ohledem na
duhový nehet, jaktěživa prstík nevložila. A mohl to být nekonformní
bohém, frajírek, který se dušoval, že domácího „jézeďáka“ z něj
žádný neudělá. A vidíte – jak se roky zakulatily do člověčích
letokruhů, klidně se ti dva mohli přes plot potkat, každý na své
příruční latifundii, řečené prostě: zahrádka!
A co mezitím padlo alibistických či vychloubačných slov, třeba:
„Já to kvůli nějaký petrželi teda fakt dělat nemusím. Ale zase se mi
líbí, že u toho baráku roste taky něco jinýho, než pampelišky nebo
túje. Ale rovněž: „Vloni mně pomrzly jabloně i švestka, takže jsem na
podzim vysadila jahody a podívejte!“ A do třetice: „Ta příroda to
letos žene dopředu, viďte? Víte, že jsem včera letos už počtvrté vysel
ředkvičky?“
A to jsme ještě vůbec nemluvili třebas o takových rajčatech, protože
kdo byl až doposud zvyklý na kupované skleníkové příšerky odkudsi
z Tramtárie, jsoucí navýsost bez chuti a bez zápachu, nemá ani
ponětí, jak lahodně působí takové „zahrádkové“ rajské jablíčko už
na první kousnutí.
No jasně – fůra nás do toho spadla, že někdy ani nevíme, kterak
s úrodou naložit. A víte, co lidi na téhle někdy krapet úmorné prácičce
přitahuje? Ten živnostník v nás, který si vlastní prací zaplatil pocit
sounáležitosti s přírodou. Ten kulak, co si střádá kuchyňské zbytky
na kompost. Proč by si proboha pořizoval nějaký - pro někoho jistě
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praktický kontejner na bioodpad, který mu ale odvezou od domu,
když z něj za půl roku matka Příroda vyrobí jedinečný materiál do
záhonu. A všechnu tu posečenou trávu v kompostě „utopí“, jakož i
listí ze stromů (ideální ho na podzim zahrabat do řádků, kam v dubnu
přijdou brambory – stačí tři metry a je na pěkných pár excelentních
obědů z vlastního „srandopole“).
A že tím človíček úzce privátně zemědělský ve svém důsledku
napomáhá milionkrát omílanému životnímu prostředí, musí být brzy
jasné i otrlým nevěřícím Tomášům.
Vodu je třeba uchovat, ne ji vyhánět do potoka nebo kanálu
Nebyli snad naši předci povětšině sedláci? Holt kousek té půdy
při domu přece neumrtvíme zámkovou dlažbou či betonem, aby
se nezacákala naše drahá limuzína! Teď - a pohříchu posledních
šedesát let zbolševizovaných mozků, které idiotskými melioracemi
doslova vyháněly vodu z krajiny i vsí, uzavřenou do rour, trubek a
nedaly jí vsáknout do podzemí na horší časy – když jsme letos každým
dnem vzhlíželi k nebi a drmolili modlitby, slovy upomínajícími spíše na
haldu exkrementů a podobající se osazenstvu chlívků či hodinových
hotelů…
Burza rozhodně splnila své poslání: SPOKOJENOST NA OBOU
STRANÁCH!
Takže se pod taktovkou líšnického spolku ŽENY 50+ šestadvacátého
května na návsi, která nese historické označení „za kovárnou“,
nejprve postavily stánky, zelené jako jarní hrášek, aby se za ně
postavily jmenované a jaly se nabízet k prodeji něco ze svých
přebytečných výpěstků, které se měly stát budoucí úrodou.

Ty naše padesátky a ještě plus
Jana Snášelová nabízela svůj
inženýrský druh rajského DATLO…

… které 1. září skrápěl „vymodlený“ déšť

A věru, že se kupovalo a prodávalo ostošest. Jenom to horko se
mohlo na těch pár hodin někam schovat. Ale tenhle fenomén
letošního roku, který nám prý poslali rovnou z Afriky, žel, provází tak
trochu nešťastné zahrádkáře už od dubna a v době, kdy píšu tyto
řádky (10. srpna), jsou nebesa po dlouhé době něco málo smířlivá –
třebas noc byla s třiadvaceti stupni opět tropická!

Ále co – i v onom květnu se na líšnické burze vystřídala početná řádka
zahrádkářů, kteří bezprostředně po nákupu mazali do svých aut a
hrrr domů, schovat rostliny do relativního chladna na podvečerní
sázení, aby v tom parnu nezvadly. Jiní se aspoň „zašili“ do stínu, který
byl ale letos taky celý jako vařený, nemyslíte?

Helenka Žbánková zase pro tento den vyměnila
obecní knihy za doma vyšlechtěné sazenice
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Kulturní tipy
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Blahopřání /

Zprávy ze školy a školky

Gratulace ze školy
O letních prázdninách oslavila naše milá zaměstnankyně
a líšnická občanka paní Bohuslava Humhalová významné
životní jubileum. Rádi bychom jí popřáli hodně zdraví, dobré
nálady a životního optimismu, který kolem sebe každodenně
šíří.
„Bohunko, děkujeme ti za stálý úsměv na rtech a ohromnou
hromadu práce, kterou ve škole odvádíš. Moc si toho vážíme.
Přejeme vše nej!“
Kolegyně ze školy a ze školky

Zprávy ze školy a školky

V září se otevřely dveře naší školy rekordně nejvyššímu počtu žáčků,
letos jich v základní škole přivítáme 77 a do školky nastoupí 28 dětí.
Budova doslova praská ve švech, a tak se všichni radujeme ze stavby
krásného nového pavilonu, do kterého se následně část osazenstva
naší školy a školky přestěhuje. Vzhledem k neustále rostoucímu
počtu žáků základní školy otevíráme od září další oddělení školní
družiny.
Těšíme se na novou paní vychovatelku Adélku, která je plně
kvalifikovaná, má praxi a naše děti ji znají, protože do školní družiny
chodila již během svých studií. Dále se náš pracovní tým rozrostl ještě
o jednu paní kuchařku, jelikož školní jídelna nyní připravuje až 120
obědů denně. V současné době tedy Základní a mateřská škola
zaměstnává 16 lidí.
A co nás v letošním roce čeká?
V základní škole se bude každý ročník věnovat nějakému ročnímu
projektu. Prvňáčci poplují na pirátské lodi a kromě čtení a psaní
budou též objevovat hvězdnou oblohu, aby se uměli na moři
zorientovat či prokázat fyzickou zdatnost.
Druháčci a třeťáčci mají společný projekt, ve kterém budou putovat
strojem času ze století do století. A tak se budou zabývat třeba životem

pračlověka, zahrají si na archeology, prozkoumají keltskou kulturu a
přes středověk doputují až do novověku. Čtvrťáci a páťáci, kteří se
v letošním školním roce vzdělávají společně, dojdou v rámci projektu
o 100 let zpátky. Kromě prezidenta Masaryka a jeho manželky
Charlotty se budou věnovat též osobnostem prvorepublikové
literatury či filmu, budou navrhovat večerní róby, stejně jako slavná
paní Hana Podolská či se budou zajímat o počátky automobilismu a
letectví u nás.
Součástí všech projektů je celá řada výletů, návštěv, výstav a
divadelních představení, na které se již nyní těšíme.
A v mateřské školce?
I tam mají paní učitelky připravené celoroční téma s názvem Krok
za krokem celým světem. Během roku budou děti objevovat svět,
který je obklopuje a jehož jsou součástí. Půjde o poznání přírody,
mezilidských vztahů, výtvorů lidské činnosti a všeho, co dělá dětem
radost. I ve školce se mohou děti těšit na spoustu divadelních
představení, výletů a zajímavých akcí.
Společně pak budeme pořádat naše tradiční setkání s rodiči a
přáteli školy, jako je svatováclavská pouť, drakiáda nebo vánoční
koncert v kostele.
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Kromě povinné vzdělávací části nabízí i v letošním školním roce
škola spoustu zajímavých zájmových kroužků. Mnoho z nich jsou
již doslova „evergreeny“, například pěvecký sbor s Verunkou
Kopeckou či výuka hry na zobcovou flétnu s Terezkou Maškovou.
Kromě mnoha dalších kroužků chystáme i nějaké kroužky nové –
třeba doučování z angličtiny a matematiky. A znovu otevíráme
oblíbený kroužek pečení s Míšou Semerádovou!
Úspěšný start do nového školního roku všem přeje
Mgr. Alena Fialová
ředitelka školy.
Foto: Barbora Kuklíková
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Kam na podzim vyraz
25. 9. (19.00 h) Večer plný
hvězd
Koncert k výročí 100 let
republiky, na kterém
vystoupí Lucie Bílá, Petra
Janů a Jitka Zelenková, za
doprovodu kapely Petra
Maláska
Sportovní hala Dobříš

28. 9. (po celý den)
Den věží a rozhleden
Lešetice
Ševčinský důl, Vojtěšský důl,
Památník Vojna Lešetice.
Možnost vystoupat na těžní
věže za symbolické vstupné
Pořádá Hornické muzeum
Příbram

zit za kulturou
4. 10. (19.00 h) Večer s Evou Pilarovou
Písničky, vzpomínky a vyprávění legendární zpěvačky
Kulturní středisko U Koruny, Praha 16 - Radotín
11. 10. (19.30 h) Koncert folkové legendy Žalman & spol.
Skvost mezi folkovými kapelami s frontmanem Pavlem
Lohonkou
Zámek Dobřichovice
19. 10. (19.00 h) Robinson podle Víti Marčíka - na motivy
románu D. Defoea
Víťa Marčík a jeho divadlo pro celou rodinu
Kulturní středisko U Koruny, Praha 16 - Radotín

21. 10. (15.00 h) Královna Koloběžka, jak ji vidí Křoví
Známá pohádka Jana Wericha o chytré Zdeničce v živém
a svérázném podání dětí a rodičů z divadla Křoví
Kulturní středisko U Koruny, Praha 16- Radotín
23. 10. (19.30 h) Sólový pořad Štěpána Raka ke stému
výročí vzniku Československa
“Ve světě kytary jsou špatní kytaristé, dobří kytaristé,
excelentní kytaristé a Štěpán Rak.“ - John Botton,
světoznámý novozélandský hudební kritik
Zámek Dobřichovice
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Tak trochu si zablbnout

Hry bez hranic – Hvozdnice 9. 6. 2018
Slavnostní nástup borců

Návrat ke kořenům a původní hravé myšlence Her bez hranic se tento
rok odehrál ve Hvozdnici. Díky, Hvozdnice! Bylo to nápadité, zábavné a
perfektně zorganizované. A k velkému potěšení líšnických byly využity i
koňské hlavy z líšnických her 2014!
6. ročníku se zúčastnilo rekordních 11 týmů, kromě léty prověřených
matadorů i nováčci z Dobříše a Jíloviště. Popularita her narůstá, a jestli to
takhle půjde dál, budou se HBH za pár let muset pořádat na Strahově…
Pestrá historie vsi
Soutěžní disciplíny vycházely z historie obce Hvozdnice, která je spjata
s výrobou dřevěného uhlí pro ostrovský klášter či husitskými válkami.
Ani současnost nezůstala s rybářsko-fotbalovo-hasičskou disciplínou
pozadu. Kdo nezazářil v hlavních disciplínách, mohl vylepšit bodové
skóre při mezihře založené na známé hře „lodě“. Skvěle připravené,
nápadité, vtipné a pro leckoho náročné disciplíny pobavily jak
soutěžící, tak zejména všechny, kteří se přišli pobavit a povzbudit.

Drým tým Líšnice – to je tam, kde lísky dávaj dobrou noc

Těžba dřeva na Žižkově vrchu

Líšničtí byli třetí
Líšnický soutěžní tým, složený ze staronových tváří, se do boje
s organizátory připravenými záludnostmi pustil s odhodláním zvítězit.
Celkově třetí místo je toho důkazem. Pozadu s reprezentací obce
nezůstalo ani osazenstvo líšnického stánku.
Skvělá nálada a sportovní duch při plnění mnohdy extrémních
disciplín je jistě patrný z pořízených fotografií.
Už teď se těšíme, že příští rok poměříme síly v Čisovicích.
Hana a Ondra Hrazdirovi

Dřevo bylo třeba dopravit bezpečně k uhlířům
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Správný uhlíř umí zapálit milíř jednou sirkou

Tak trochu si zablbnout

Vodní fotbal
s pohyblivou brankou,
jedna z hvozdnických
specialit

Žižka na svém bujném
oři vyráží do boje

Mezihra byla neméně napínavá

inzerce
Při cestě k ostrovskému
klášteru náš tým všem
soupeřům ukázal záda

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.
Zahoďte své starosti, nabízím:



Klášter byl zasažen
hned první dobře
mířenou ranou







Synchronizovaný lov
ryb

Profesionální zpracování prezentace
nemovitosti
Zajištění účinné inzerce na největších
realitních serverech
Férové a profesionální jednání
Právní servis přes certifikovanou advokátní
kancelář
Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
Předání nemovitosti novému majiteli
Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř
Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

jaroslav.pycha@re-max.cz
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Vracet se do svého

Ze Spáleného mlýna vzpomínky dosud nevyčpěly
Když jsem byl malý, Spálený mlýn klapával tak leda v mé fantazii a
byla to barabizna hrůza pohledět. Ale jak bych býval mohl vědět,
že tu z milosti nechávají „bydlet“ právoplatné majitele. Psala se
neospravedlnitelná 50. léta a z pohledu hospodáře se svět zbláznil.
Řečeno s básníkem Janem Nerudou – čas oponou trhnul a politické
změny po památném Listopadu ’89 do těchto míst kolem lesa,
šplhajícího k Vandrlici, a rybníka napájeného potokem pramenícím
pod Líšnicí, v meandrech luk stráženém nepatrnou doubravou,
nabídly vrátit vše potomkům těch, kteří kus téhle okouzlující krajiny
zvelebovali, neboť jim patřila.
Zdeněk Lebl
Foto: autor a archiv V. K.

„My nejsme náplava ani starousedlíci, my jsme tak někde na půl
cesty. Málokdo už dnes ví, jaké vazby byly zpřetrhány,“ nezastírá své
postesknutí Vít Kulhánek, za souhlasného mlčení manželky Lucie.
V hájemství jezírka s lekníny, bohyšky neboli hosty, růžovobílé
hortenzie, nasávám mentol linoucí se z obřího trsu máty, když sedíme
u pořádného zálesáckého stolu, který pětapadesátiletý Víťa zhotovil
Lucce k narozeninám.
Ale nebude řeč jen o bylinkách a radostech života. I když romantiky
si oba manželé rekreačně bydlící v sytě zelené maringotce užijí ažaž.
Ale kdo jsme se sem chodili odjakživa koupat do rybníka, víme, jaký
to byl „bahňák“ a co je z něj dnes. Zkrátka když někdo něco má,
respektive když se mu po letech něco vrátí, čeká ho práce, práce a
zase práce. A to je příběh Kulhánkových.
Ale nepředbíhejme událostem. Vlastně to bylo jako ve špatné
pohádce: BYLO, NEBYLO…

Spálený mlýn v dokonalé kráse 20. let minulého
století. Nahoře v pozadí Líšnice.
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Spálený mlýn
Výhodné podmínky na soutoku potoků Bojovského a toho, který
sem míří od někdejší studánky v lukách pod líšnickým lesem, využili
mniši zbraslavského kláštera už v polovině 14. století k postavení
mlýna, a to v souvislosti se založením obce roku 1345. Sloužil
zemědělcům z okolních vesnic. Ze zápisu krajského komisaře
vyšetřujícího škody způsobené třicetiletou válkou na majetku
zbraslavského kláštera z roku 1649 se dovídáme: „Lišnice - ves pustá
se 4 grunty a 1 mlýnem pustým (patrně tehdy dostal svůj název po
devastaci kraje - Spálený mlýn, který dle pověsti býval útočištěm
a modlitebnou Českých bratří).

Jak děda počal psát historii mlýna
„Skončila 2. světová válka a děda se vracel z koncentráku. Můj strýc,
který se v té době staral o rodinu, dostal od něj jako poděkování
synovi za utrpěné strádání a taky aby se mohl živit sám, líšnický
Spálený mlýn,“ začíná své vyprávění vděčný vnuk prvního rodinného
majitele stavení.
Přičinlivý děda se strýcem se okamžitě pustili do práce a mlýnské
kolo osadili dvěma turbínami, jednou větší, druhou menší a opravili
rybník v údolíčku nad mlýnem. Když se totiž mlelo na plný výkon
plně elektrifikovaného zařízení, pouštěla se náhonem voda nejen
z rybníka, který v těch časech vypadal dost jinak, než v současnosti.
Za mlýnem, při silnici do Bojova, býval onehdy ještě jeden rybník,
který mlýn zásoboval potřebnou vodou. „Ta stačívala na dvě, tři
hodiny mletí, pro které děda uměl využít i příhodného počasí.“
„Pro fotoilustraci toho mnoho není…Ale tadyhle je strejdova fotka,
jak s tetou sedí na pytlích mouky. Z mého ženského hlediska byl
strejda štramák, šibal, ale šikovnej, se kterým musela mít teta potíže,“
přidává se Víťova manželka Lucka.

Máme tu čerstvý vzduch, vodu pitnou i „koupací“, rekreační bydlení a
patří nám vzpomínky všech našich předků, kteří to tady obývali, protože
jim to i tehdy patřilo, jako by vyslovili Lucka a Víťa Kulhánkovi
Víťův strýc Jaroslav Heršálek – poslední mlynář ve Spáleném mlýně s manželkou Aničkou, Víťovou tetou se nechali zvěčnit na pytlích mouky

Privátní okolí maringotky navozuje atmosféru botanické zahrady…

… a to i za pomoci nafialovělé hosty neboli bohyšky či také funkie, které
se lidově říká srdcová lilie

Co je psáno, to je dáno!
Dnes čtyřiadevadesátiletá maminka Víti Kulhánka to ve svých
písemných pamětech tak idylicky nevidí, když píše, že: Otec koupil
Spálený mlýn, ale musel si na něj půjčit kromě svých peněz dalších
400 tisíc, takže dům byl hned pěkně zadlužený. Ale museli jsme se
sem přestěhovat.
Mlýn – to bylo nešťastné prokletí pro celou rodinu. Samá dřina a
strádání, i když byl v krásné krajině. Ale rádi jsme všichni pomáhali.
Bratr Jarka se tam nadřel, jeden celý rok dával mlýn dohromady –
nebyl několik let v provozu. Mlýn fungoval jen na svou vodu. Když
začali mlít a získali dost zákazníků – sedláků z okolí, měli se co ohánět.
Dluhy byly velké a musely se splácet. Život v té době nebyl růžový.
Také u toho bylo hospodářství, kterému Jarka nerozuměl a ani se mu
při mlynařině nemohl věnovat. Přestěhovali se tam tedy příbuzní a
starali se o koně, krávy, spoustu drůbeže a pracovali na polích.
A pak začal prokletý komunismus, když nám v padesátých letech
zakázali mlít. Družstva i státní statky nám zabraly 4 krávy, 2 koně,
prasata i slepice. Prostě všechno, i neživý inventář – mlátičku,
vyorávač brambor, vozy… Jen dluhy nám nechaly! A z těch se ještě
platily úroky.
Zprvu se otec na polích snažil, pěstoval bylinky – heřmánek a námel.
Byla to hrozná práce pro celou rodinu, navíc se museli sjednávat lidi
na výpomoc a platit jim. Co se vydělalo, na splacení dluhů nestačilo.
Takže otec nechal část polí rozměřit na parcely s tím, že je prodá na
stavbu chat. Musel se na líšnickém národním výboru domluvit, jestli
mu to vůbec dovolí. Přislíbili mu to. Jen rozměření ho tehdy přišlo na
22 tisíc korun. Ale když bylo těsně před prodejem parcel kupcům, tak
to ty hajzlové komunistický zakázali a bylo po všem!
Maminka z toho byla duševně zdeptaná, protože celý mlýn otec
nechal přepsat na ni. (Chtěl jej synovi předat až po zaplacení dluhů.
Pozn. V. K.)
Líšničtí komunisti naše příjmení Heršálek přímo nenáviděli a dělali
nám jen zle. Nakonec nám nic jiného nezbylo, než dát celý majetek
dobrovolně státu, poněvadž nebylo kde a jak vydělat na zaplacení
pohledávek a dávek z majetku. A to se těm hajzlům komunistickým
hodilo, vždyť nejlepší objekt ve vsi jim spadl do klína – za pár babek
vše rozprodali svým příbuzným a známým. Budovu mlýna, vilku a
pole kolem rybníka rozprodali na stavební parcely pro chaty. Na
našich bývalých polích je 59 chat se zahradami, za které jsme od

19

Vracet se do svého
roku 1990 v rámci restitucí nedostali náhradu. Teprve roku 1997nám
byly vráceny zbytky toho, co nestačili prodat…
Když mlýn nemlel, byli jsme bez proudu a nic nás tam nedrželo.
Proto jsme si na Jílovišti postavili provizorní bydlení, ale Jarka se ani
důchodu nedožil a zemřel v 54 letech.

V pensionu to ještě nedávno žilo, ale…
Pravděpodobně v 19. století byl mlýn přestavěn do barokního stylu,
s mansardovou střechou obohacenou štítovými vikýři a římsou.
Přízemí budovy tvořily dvě strojovny, obývací pokoj, kuchyně,
koupelna a WC. V patře byly dvě mlýnice, tři špejchary, pokoj
a kuchyň. Samostatnou částí byl hospodářský objekt.
Od roku 1947 byl majitelem mlýna Jaroslav Heršálek. Ve
dvaapadesátém mu ho znárodnili.
Oprávněným restituentům mlýn nikdy nebyl vydán, ale od roku
1992 byl pak postupně zrekonstruován na pension. V současné
době je mimo provoz a čeká na znovuoživení.
Přičinlivý bylinkář
Tady, kousek od zelené maringotky, pak na žitě pěstoval ten námel.
Připomeňme si, že je to stadium vřeckovýtrusné houby paličkovice
nachové, což je parazit obilí a některých trav. Používá se v lékařství.
„Na jeho sklizeň se sjelo z celých Čech příbuzenstvo – děda byl totiž
ze dvanácti dětí…, ale jediný z nich studovaný, což byla zásluha
pana faráře, který jeho otce nabádal – Heršálku, máš chytrého syna,
dej ho na studie!
A tenhle chytrý syn se tehdy stal největším dodavatelem námelu do
modřanského podniku vyrábějícího léčiva,“ dodávají oba shodně. „I
když toho dokázal vypěstovat půldruhého metráku, byly za to „malé“
peníze, jak ostatně píše moje maminka,“ připomíná Víťa. „Mlýn byl
pořád ještě napsaný na babičku a děda horko těžko splácel.“
Dědeček elegán
Nosíval oblek, k němuž patřil klobouček, hůlčička a bílé plátěné
boty. „Chodili jsme spolu na špacír, zrovna zrály třešně. Odložil
klobouk
i hůlku, shodil sako a vlezl na strom. Chtěl bys třešně, zeptal se mě?
Jo? Tak za mnou vlez na strom!“ se smíchem dává do placu vnuk
dávnou vzpomínku.
Zemřel v pětaosmdesáti, druhý den pobytu v nemocnici. To si
takhle dal studené pivo a dostal zápal plic.

Pantáta Žežulka, Aniččin otec, pomáhal, protože to uměl na poli i
s koňmi

Tady je onen záhadný námel, kterého děda Heršálek dokázal
vypěstovat půldruhého metráku…

Dělal si z komunistů „dobrý den“
A stejně si Lucka neodpustí veselou příhodu z neveselé doby po
komunistickém převratu v osmačtyřicátém: „Když dědovi sebrali
úplně všechno, zůstal mu jediný náklaďák walter, ale soudruzi chtěli
zabrat i ten. Protože děda koupil „bydlení“ v Horních Počernicích,
pokaždé vstal dřív, motor vyndal jeřábovou kočkou, rozložil na
plachtu vozu a kompletně ho rozebral do posledního šroubečku.
Soudruzi přišli – bohužel, auto je nefunkční. Ale vždyť jste včera
zahradníkovi vozil hnůj! Né, to jsem nebyl já…, dělal z nich pitomce
chytrý mlynář.“ „A takhle to praktikoval dlouhé tři roky,“ směje se
jeho vnuk Víťa Kulhánek.
Když se u Kulhánkovic rybníka pod maringotkou udělá takové
ticho, že je slyšet každé žblunknutí, teprve tehdy si začneme všímat
půvabných zákoutí zdejší krajinomalby
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Po celé prázdniny byly tyhle Víťovy praktické výtvory v obležení vodychtivých chatařů

Proti proudu času aneb chleba pro Masaryka
Před válkou se děda vyučil pekařem v Unhošti, kde se, už coby majitel
firmy seznámil s prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem, který
si kupoval jeho chleba a veškeré možné pečivo vždycky, když jezdíval
do Lán. „Dokonce na to máme schovaný glejt hovořící o tom, že je
,výhradním dodavatelem tohoto zboží pro správu prezidentského
úřadu’. Při pražském pobytu pana prezidenta Masaryka se dědovy
pekařské výrobky vozily na Hrad. Na to se nabalila řada luxusních
hotelů, které se hostům chlubily reklamou JÍTE TO, CO SE JÍ NA
PRAŽSKÉM HRADU.“
Nestačil pokrývat poptávku, takže se ve čtyřiatřicátém přesunul
do většího v pražských Kyjích. Tady rodinu zastihla válka a v jejím
druhém roce děda koupil zmíněný dům v Horních Počernicích.
Kyjskou pekárnu naštěstí prodal dřív, než mu ji stihli sebrat. Ale to už
byl v důchodu.
„No – v důchodu… Žádný od státu nedostal, ani babička ne.

Děti se jdou po večeři ještě proběhnout po břehu

Důchodové pojištění, které si celý život platili, jim soudruzi zestátnili,
což babička nesla dost těžce a byla z toho zlomená. Vždyť celý
život v pekárně dřela – vařila i prala všem, i pomocníkům včetně
učňů. Děda byl hrdý člověk a tři roky před penzí pracoval v nějakém
komunálu, takže si vysloužil 180 korun důchodu měsíčně… A to mohl
být rád, že vůbec něco dostal. Do mlýna za nimi chodily na polívku
komtesy Brandisovy, kterým patříval řitecký zámek a které režim
vystěhoval do chaty nad bojovskou tratí. Ty nedostávaly vůbec nic!“
Ve stopách dědečkových genů
Jisté je, že čas rozdal karty tak, že se na poslední štych čekalo dlouho,
předlouho… Až do listopadové revoluce v devětaosmdesátém. Ale
ty dávné trumfy jsou už dnes zasunuty leda do vzpomínek, a i ty
zvolna mizí. Jen křivda zůstává. A elán chtít nějak zvelebit to, co se
zaplaťpámbu vrátilo do soukromých rukou.
A Víťa Kulhánek s ženou Luckou takový elán mají. Z téhle rodiny

Najdeme tu všechny možné odstíny zelené
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Zrekonstruované stavidlo svědčí o rukou přiložených k dílu…

se ozývají dědovy geny budovat, vylepšovat. A taky snít. Kdyby
byl býval okradený pekař a mlynář Jaroslav Heršálek nesnil, stěží
by si vyzkoušel, že se dá na kousku pozemku sklidit nemalá úroda.
Kdyby s žebráckým důchodem nesnil, nepronajal by si jižní svah
poděbradské železnice směrem do Počernic a nepěstoval tady
heřmánek, diviznu, kozlík lékařský, nevěřil by, že konečně splatí dluh
po nějakých třech stech padesáti korunách měsíčně, ačkoliv jeho
penze byla nižší, a to dalších dvacet let až do roku 1970, kdy odešel
z tohoto světa. A s čistým štítem, na kterém by mohlo být vytesáno:
VŠE ŘÁDNĚ SPLACENO.

V zeleném „maringotkovém hotelu“ se topí pěkně poctivě – polenama!

22

Přitom dokázal uživit rodinu, postavit na Jílovišti dům, a to jsme
vůbec nemluvili o jeho podnikavém duchu stran jezuitského majetku
v Horních Počernicích, o němž doma referoval se slovy – matko, tak
jsem koupil pivovar. A navrch tam postavil dva domy! V někdejší
brusičské dílně míval své zámečnické „království“ náš dnešní hostitel
Víťa Kulhánek.
O jeho snění, zčásti už viditelně realizovaném, si povíme v zimním
čísle líšnického zpravodaje, až mráz, a možná i poslední dobou
skoupý sníh dolehne na krajinu, a taky na rybník - v končinách, kde
se odedávna říká U Spáleného mlýna.

Ale tuhle pražmu Víťa ugriloval na dřevěném uhlí.
Tak – pro dnešek konec vzpomínání a ke stolu, k tomu
zálesáckému, samozřejmě!

Tip na výlet

Po stopách Svatojánských proudů

Legendární Svatojánské proudy, které inspirovaly Bedřicha
Smetanu při komponování Mé vlasti, už z vyhlídky Máj nespatříme.
Divoké peřeje pohltilo přehradní jezero, ale rozeklané a příkré
skály nad Vltavou zůstaly…

Zdeněk Lebl
Foto: autor

Štěchovická přehrada

Vltava – naše nejdelší řeka od pramene pod šumavskou Černou
horou k fotogenickému splynutí s Labem u Mělníka potřebuje
433 km. Jedním z nejromantičtějších míst na jejím toku bývaly
legendární Svatojánské proudy, které „pohřbily“ přehradní vody
mezi hydroelektrárnami ve Štěchovicích a Slapech.

„Štěchovická laguna když zpívá
v zadumaném stínu Kordiller…“, vůbec
ne nadneseně opěvovali Voskovec
s Werichem městečko – které jen o
pár kilometrů „uteklo“ soutoku Vltavy
se Sázavou – vklíněné mezi kopci, jež
od vodní hladiny vypadají o dost vyšší.
My, „kovaní“ výletoví pěšáci, máme
několik možností, jak se sem dostat:
nejjednodušší
pak
příměstskou
třistaosmnáctkou
na
Zbraslavské
náměstí a odtud nás už některý bus
s číslem 338, 360, 361 nebo 390 vyklopí
právě na okraji říční laguny.
První metry našeho vltavského putování nás přivedou k technické
památce z let 1937–1939, mostu přes řeku, jejíž břehy spojují dva
duté oblouky o rozpětí 114 metrů. Za mostem, pojmenovaném po
prezidentu Edwardu Benešovi, zahneme doleva na silnici, která by
nás přivedla do Hradištka. My ale po pár metrech vpravo uvidíme
modré značení na schodech, jimiž se vydáme vzhůru.
Po deseti minutách se nám v kopci otevře pohled na Štěchovice,
z větší části rozložené jen pár metrů nad vodami vltavskou kaskádou
spoutané řeky. Jenže přehrady, z nichž ani ta štěchovická – která
jako by svým tlustým betonem přidržovala celé údolí – nedokázala
městečko uchránit od katastrofálních povodní před několika lety.
Původně zlatokopecká osada, položená na soutoku Vltavy a
Kocáby, má taky správně ve svém znaku hornická kladívka.

Vybudovali ji ve válečných letech 1939–1945. Vytváří jezero dlouhé
7,4 km, o rozloze 95,7 ha. Plavební komora s výškou 20 m je nejvyšší
u nás a jednou z nejvyšších v Evropě – mohou jí proplouvat lodě o
výtlaku až 1000 tun! Hráz je dlouhá 124 a vysoká 25 metrů.
Ve vodní elektrárně jsou dvě Kaplanovy turbíny, na něž se žene voda
nejen z přehradního jezera, ale i z umělé nádrže na kopci Homole
(447 m n. m.). Do ní se čerpá voda v nočních hodinách a v období
energetické špičky se pouští ocelovým potrubím z výšky 160 m na
turbíny.
Tajemný štěchovický poklad
Asfaltovou silničkou se po půldruhém kilometru dostáváme
na rozcestí a stále po modré pokračujeme lesem. Tady – mezi
štěchovickou částí Brunšov a obcí Závist – byl počátkem roku 1945
německými jednotkami SS uložen takzvaný štěchovický archiv
s tajnými protektorátními dokumenty. O rok později jej vyzvedla
americká armáda a neúplný vrátila do tehdejší ČSR. V utajené skrýši
by však ještě dnes kromě „papírů“ měl být i jiný poklad: peníze či
dokonce zlato…
Že bychom zakopli o kouzelné kapradí, pod nímž zvoní žlutý kov, je
z říše pohádek. To za nás svou nezdolnou vírou v nalezení pokladu,
a ještě usilovnějším kopáním obstarali jinší borci – americký Němec
Helmuth Gaensel a tuzemský Josef Mužík, kteří se stali mediálními
hvězdami, leč – pochodili s prázdnou.
Líbezná vyhlídka Máj!
Lesní stezka nás vyvede na silnici do vísky Závist a na jejím konci,
tam, kde se mezi nesčetnými trsy rozkvetlého podbělu, „utopenými“
v jezírku, laskají snad stovky žab, přes silnici zahneme vlevo kolem
křížku na užší asfaltku. Kolem rozcestníku po deseti minutách dorazíme
na náves v Třebsíně, jíž vévodí stylová zvonice při památníku
padlých. Tady však také začíná žluté značení, po němž se vydáme
směr Teletín. Kolem hovězího stáda, které tu po levé straně najdeme
kdykoli v roce, přijdeme po chvilce na silnici do Krňan, překročíme ji
a z louky na kopci nenápadnou pěšinou zahneme vpravo.
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Skvostná technická památka, most Edwarda
Beneše přes Vltavu, spojuje Štěchovice
s Brunšovem – částí vsi Hradištko

Stojíme na betonovém platu Smetanovy vyhlídky, pod námi se
modrá Vltava, „vinou“ štěchovické přehrady rozlitá do soutěsky.
Máme „královský“ výhled na vody, které se líně valí zátočinou. Ale to
okouzlující nás teprve čeká. Vrátíme se tedy na žlutou, kolem osady
V zahrádkách se kolem potůčku ponoříme do smíšeného lesa. Zvolna
projdeme chatovou osadou Proudy, a zatímco uhýbáme pomyšlení
na slušnou únavu, v pekelném vedru letošního léta nic zvláštního,
ukazatel změní náš směr ostře doleva. Po třech kilometrech úpatím
kopce Kolátova (424 m n. m.) šikmo přes louku znovu vejdeme do
lesa.
Ale to už mezi buky – však je místo na mapě označeno jako Bučina
– probleskává „zlatý hřeb“ našeho výletu – vyhlídka Máj. Šplháme
mezi pokroucenými borovicemi a trsy dávno odkvetlých skalniček.
Na skalním ostrohu, tak vysoko, že nad meandrující Vltavou i ti
nejdivočejší ptáci „plachtí“ hluboko pod námi, hledáme nej… nej…
místečko pro focení. Však taky tohle „orlí hnízdo“ patří všem, kteří
se sem „doštrachali“, aby se odměnili atraktivním pohledem dolů,
na zaniklou romantiku někdejších Svatojánských proudů. Vltava
stáčející se do podkovy ponouká naši fantazii…

Roštím a pralesem
Ale zatímco ještě před
chvílí slunce polévalo
svými paprsky hřbety
zvědavého
dobytku,
když jsme se načas
dotkli
fascinující
přírodní scenérie, na
vodu skoupé srpnové
počasí sevřelo oblohu
zlověstnými
mračny
a z nebe, jako by
uzavřeného
na
zip,
káp sem, káp tam,
systémem: sedm kapek
čtyřma řadama - spustil
se řídký déšť… Jako
by na nebi neměli nic
lepšího na práci než
nám sem už dlouhé
tři měsíce posílat fůru
žhavých paprsků!

Třebsínská zvonička byla i letos svědkem
Naštěstí vyhlídka Máj
stejnojmenného, už XIII. ročníku
ve výšce 448 m n. m.,
populárního country festivalu
zaručeně nejpůsobivější
místo k velebení nejdelší české řeky, zůstává jedinečnou, i kdybychom
měli uschnout nebo „padaly trakaře“. Ale protože nám žhavé slunce
„bere vítr z plachet“, les se pro nás stal přístavem.
Uplyne slabá půlhodina a otevřenou krajinou vcházíme do Teletína –
pár baráčků, rybník, kaplička. A pak nás žlutá podél nenápadného
vodního toku vede lesním údolím, které tu poutníkům pod kopcem
Střehlovem (418 m n. m.) nastražilo pralesní podmínky v podobě
léta neodklízených vývratů, ztrouchnivělých pařezů, rozviklaného
kamení, nevysychajícího bláta. Ale proto jsme přece opustili
pohodlné příbytky, abychom rozhýbali kosti a svaly…

Štěchovice rozložené jen pár metrů nad
vodami kdysi neklidné řeky. V pozadí
přehrada.

Zničehonic kolem chaty v „zápaďáckém střihu“ narazíme na modrou
značku a v pravém úhlu se po ní vydáme na Pexův Luh. Tři čtvrti
hodiny chůze nahoru - dolů a jako z pohádky se před námi rozevře
pohled na vodní nádrž Slapy.

Naučná stezka Svatojánské proudy
Svatojánské proudy
Lidé tenhle 7 km dlouhý peřejnatý úsek řeky pojmenovali podle
sochy sv. Jana Nepomuckého, umístěné už v roce 1722 (ta
současná je ale až z roku 1908) ve skále nad řekou. Divoké proudy
bývaly postrachem všech plavců, kteří často až ze šumavských
hvozdů sváželi dřevo na vorech po vlnách Vltavy. Právě ve
Svatojánských proudech vytvářela řeka divoké kaňonovité údolí,
v němž voda s hukotem narážela na balvany a hrozila uchvátit
každého, kdo se malinko odchýlil od splavného koridoru vltavské
cesty.
V pozdějších dobách bylo koryto upraveno a poslední zbytky
divokých vod zaplavila vzedmutá hladina štěchovické přehrady.
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Velkolepé vodní dílo navždy umlčelo legendární svatojánskou
podívanou. Abychom alespoň částečně nasáli někdejší atmosféru
drsné a pohříchu nebezpečné romantiky, pustíme se po přehradní
hrázi, vedeni dál modrým značením po silnici do Nových Třebenic.
Tady se spustíme po schodech, provázeni zelenou, která se stane naší
nepostradatelnou „gardedámou“ na Naučné stezce Svatojánské
proudy.
U pobřežní silnice, která tu končí, staneme tváří v tvář vzpomínané
soše sv. Jana Nepomuckého, jež dala Svatojánským proudům své
jméno. Stávala hlouběji v údolí, tam, kde se dnes houpou vltavské
vody, a tady našla svůj „azyl“. Namísto voraře ve spárech dravé
řeky dnes socha střeží nedalekou slapskou přehradu, na níž je odtud
impozantní pohled.

Tip na výlet

Nad zrádnými kameny, které byly pohromou pro voraře a jejich
mnohametrová plavidla, se nadobro zavřela voda

Tam, kde dřív - jednou zurčely, jindy
burácely Svatojánské proudy, poklidně
se valí hluboké vody, spoutané v obří
přehradní nádrži

Nechme se unést Vltavou…
…a vydejme se vstříc „dvanácti zastavením podzimu“, podél vůbec
první pěší turistické trasy Klubu českých turistů, která tu vznikla 11.
května 1899. Devítikilometrová trasa nás prostřednictvím popisných
tabulí seznámí se zdejší botanikou, zoologií i ekologií. Buďme
však opatrní, neboť stezka vede místy po strmém úbočí, takže za
vytrvalého deště je zejména pro malé děti rozumnější využít náhradní
variantu a přímo od slapské přehrady odjet autobusem č. 390 zpátky
na Zbraslav.
Kdo se však chce pokochat nevídanou podívanou, nechá se
„unášet“ řekou Vltavou, v širokých meandrech tančící uprostřed
kaňonů Středočeské pahorkatiny. Naše nejdelší řeka se tu zařezává
hluboko do takzvaného jílovského pásma, odnepaměti známého
výskytem zlata. Však také voda odedávna přinášela rozdrcené
horniny se zlatým pískem a valouny.
Na protějším břehu spatříme ústí potůčku Třemblová, kde se zlato
rýžovalo dlouhá staletí. Při naší pravidelné březnové návštěvě jsme
tu ještě stihli volání výra velkého, jehož táhlé huu-u se nese vltavským
kaňonem jako dobrá zpráva. Na úzké pěšině prolézáme mezi
letitými, čerstvě olistěnými habry, které tu hrají prim. Odhaduje se, že
stoletý listnáč vydá za hodinu až 1,7 kg kyslíku, což je množství, které
k životu potřebuje deset lidí na celý den! Jestliže tedy takový strom
porazíme, měli bychom zasadit 2500 malých stromečků, abychom
vyrovnali hladinu kyslíku…
A hele! - jako bychom si objednali jejich produkci: strakapoudi a
datlové neúnavně vybubnovávají svůj trauermarš lesním škůdcům.
Když se na chvíli zaposloucháme, je to hotová kanonáda…
Voda ke koupání neláká
U příštího zastavení si všimneme původního zákrutu řeky, jehož
autenticita nás přenese až kamsi do začátku minulého století. Ze
slapské nádrže hluboké až 60 m vytékají spodní vrstvy vody, které
jsou, pravda, čisté, ale nevhodné ke koupání. I v létě se totiž nezahřejí
na víc než 10–14 °C. No – letos to možná bude o trochu víc, jenže i
tak je to spíš pro otužilce. V zimě se teplota vyšplhá i na tři stupně nad
nulou, takže hladina štěchovického jezera nikdy nezamrzá, a tak je
tu dostatek ryb. Však jsme málem vrazili do rybáře s pěkným kouskem
duhového pstruha…
Hory kamení, které nás provázejí po levé straně, si říkají suťová pole
a vznikají rozpadem horniny. V tom horku, jež se odráží od vodní

Musel to být setsakramentský kumšt vyvést bez úhony vor složený
z několika takzvaných pramenů, poměrně úzkým korytem
hladiny, chvílemi máme pocit, že nás ty „šutry“ snad zasypou, a tak
se raději uchylujeme do pomíjivého stínu borovic a spolu s neslyšnou
řekou vpravo pod námi „šlapem“ dál.
Najednou stojíme na rozhraní mezi nejstarší chatovou osadou
Ztracenka a novou – Svatojánské proudy.
Tady se narodil fenomén českého trampingu
Legendární Ztracenka je spjata s historií trampingu, který v Čechách
20. a 30. let 20. století nemá jinde ve světě obdoby. Nadšení
trampové si založili v roce 1918 osadu Ztracená naděje právě v místě
nejdivočejšího toku Vltavy. Když je o ni připravila štěchovická nádrž,
posunuli se s chatami výš. Podmanivé prostředí vytvořené partou
kamarádů inspirovalo k trampským písničkám, do osudu Ztracenky
se zapsal i slavný Jaroslav Ježek! Památníček na zdejší Mravenčí
skále nese jména těch, na které osadníci s vděčností vzpomínají…
Bohužel – jak je vidět – jsou mezi nimi i takoví, co aktivně vylepšují
své okolí drsnými zásahy do přírody a svá obydlí proti vůli původních
trampů proměňují na parádní sídla u vody, včetně neurvalého
kácení stromů a odpadních skládek.

Drsná romantika vorařů
Na protilehlém břehu i bez dalekohledu můžeme vidět část přírodní
rezervace Kobylí dráha, která zabírá plochu asi 50 ha. Kdybychom se
tam teď přeplavili lodičkou, která kotví u břehu, našli bychom vzorek
ráje květin, stromů, ptáků i zvěře, typických pro celou tuto bohatou
oblast štěchovické nádrže.
V nespoutaných vodách „staré“ Vltavy se mezi člověkem a vodou
odehrávala nerovná dramata, při nichž voda mívala „navrch“.
Voroplavbu znali už Keltové a v plném rozkvětu byla ve 14. století.
Vory sloužily nejen k dopravě dřeva, ale vozila se na nich sůl, med,
pivo medovina, kámen, písek, dřevěné uhlí, dokonce dobytek. Po
tisíc let se tyto artikly nezměnily.
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I slapská přehradní nádrž dramaticky změnila tento peřejnatý vodní „terén“

Vodník si přeci musí i na přehradě zabafat ze své fajfky…

Potom, co tu skončili voraři, střeží
socha sv. Jana Nepomuckého,
která Svatojánským proudům
dala jméno, monument slapské
přehrady
Pohled z masivní přehradní hráze bere dech!

Pohromou pro voraře byla 1. světová válka – většina z nich musela
rukovat. Později vorařské řemeslo jen „paběrkovalo“ a přehrady nad
ním „udělaly kříž“.
Na konci naučné stezky nás zelená značka „předává“ modré, ale to
už mezi stromovím rozeznáváme štěchovickou přehradu, zadržující
vodní plochu o velikosti 114 hektarů.
Po cestě k autobusu nám postsecesní kostel sv. Jana Nepomuckého
z roku 1911-1914 s románskými prvky připomene, že nejen vodou
je naplněn náš výlet. Věříme však, že ode dneška se v našich
představách budou halasně valit nezkrotné vody Vltavy, spěchající
divokým peřejnatým korytem Svatojánských proudů.
(Se souhlasem autora přetištěno z řiteckého zpravodaje Podzim
2018)

Romantika štěchovické přehradní nádrže: slunce, voda, lodička
– kdo by chtěl víc?

26

A naposledy svatý Jan Nepomucký, tentokrát v podobě kostelíku,
docela určitě architektonické perly Štěchovic
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