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








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

Jindřich Drobílek
• Kontroly spalinových cest
• Čištění komínů
• Stavby a montáže nových komínů
• Rekonstrukce komínů
• Návrhy a poradenství
• Pravidelné roční kontroly a čištění – vyhláška
č.34/2016 Sb.
• Pasportizace spalinových cest v bytových i
nebytových domech
• Vložkování komínů

Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.

Kontakt

V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

Email :
drobilekj@seznam.cz

jaroslav.pycha@re-max.cz
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Kominictví

Tel. :
722 695 501

Pár slov na úvod / Vesnice roste a vzkvétá

M

ilí čtenáři,

kdyby nebyly Vánoce, museli bychom si je vymyslet. A kdyby nebyli lidi, nebylo by o čem a pro koho psát. A o tom, aby bylo
v naší vsi o čem psát, můžeme skrze těch pár stránek jednou za čtvrt roku mluvit my všichni. Starousedlíci, i ti, kteří tu ještě nestačili zapustit
kořeny. Redakce zpravodaje se zavazuje, že nikoho nebude přehlížet vyjádřit svůj názor na to či ono - uvítá svěží příspěvky z oblasti
kultury, řemesel, hobby, ale i sportu, nehledíc na aktivity místních spolků a uskupení - doplněné ilustračními snímky v tiskové kvalitě aspoň
1 MB. Skutečnost, že nikoho nebudeme cenzurovat v jeho pohledu na věc - jak tomu ostatně bylo po celou dobu existence čtvrtletníku
– ještě neznamená, že nebudeme dodržovat „svatou“ povinnost každé redakce, neboť význam tohoto slova je úprava textu tak, aby
odpovídal zvyklostem českého jazyka a poslání periodika. Rovněž považujeme za ošidné vyjadřovat se ze strany přispěvatele k případné
aktuální problematice, na níž může druhá strana písemně reagovat za dlouhé tři měsíce, tedy v příštím vydání, kdy už může být všechno
jinak. Kontakt naleznete dole, v údajích vydavatele.
Těšíme se, že se s vámi potkáme na stránkách Líšnického zpravodaje.
Vaše redakce, která vám přeje skvostné svátky, ždibec zaslouženého štěstí a v novém roce naplnění přání, na která v tom právě
končícím tak nějak nezbyl čas.

V

ážení spoluobčané,

jsem moc ráda, že vás po letošních volbách do zastupitelstva naší obce mohu opět pozdravit
ze stránek Líšnického zpravodaje. Děkujeme vám za vaši přízeň, neboť svou podporou
62,07 % hlasů jste nám dali najevo, že chcete, abychom v naší práci dále pokračovali. Našim novým
kolegům, zastupitelům za sdružení nezávislých kandidátů „Hasiči a přátelé Líšnice“, gratuluji k zisku
zastupitelských mandátů a věřím, že se spolu s námi budou v tomto volebním období na rozvoji
Líšnice podílet a spolupracovat. Také bych jim chtěla poděkovat za důstojný
a klidný průběh ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva naší obce.
Blížíme se ke konci roku 2018. V neděli 9. prosince jsme se mohli potkat na už tradičním
Rozsvícení vánoční stromu. Atmosféra, jak vidíte na snímcích, byla opět milá a příjemná. Věřím,
že se nám touto zavedenou akcí podařilo všem navodit pohodovou předvánoční náladu.
Právě dobíhající „osmičkový“ rok byl pro naši republiku díky oslavám 100 let od vzniku
Československa velmi významný. Také naše obec se k oslavám připojila, když jsme v upomínku
tohoto svátku společně se sborem dobrovolných hasičů v den významného 28. října 2018 v parčíku
umístili obrovský valoun s pamětní deskou a uctili památku padlých hrdinů.
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří se jakoukoli aktivitou zapojují do organizace kulturních a společenských akcí zejména
pro děti, ale rovněž i pro dospělé. Věřím, že v následujícím roce zase nějaké činorodé počínání přibude. A bude-li potřeba, obec tyto akce
velmi ráda podpoří.
Přeji vám v novém roce hodně štěstí, pohody a radosti třeba i z maličkostí, které činí náš život hezčím a příjemnějším.
Hana Navrátilová
starostka
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Malá inventura:
Investice obce
Z hlediska novodobé historie obce byl tento rok nejvíce nabitý investičními akcemi. V průběhu roku jsme proinvestovali více než
30 000 000 Kč. Zhodnotili jsme majetek obce o více než 30 milionů
korun. Z této částky jsme více než 17 000 000 Kč pokryli z dotačních
zdrojů, přes 5 500 000 Kč jsme našetřili z vlastních zdrojů a na zbylých
7 500 000 Kč jsme využili výhodných úvěrových sazeb a uzavřeli
smlouvu o úvěru. Všechny investice jsme tedy ze 75 procent financovali s pomocí dotací a vlastních zdrojů a na 25 procent využili úvěr.
Zmiňuji to zde proto, že jsem zaznamenala informace od některých
občanů, kteří tvrdí, že díky úvěru v následujícím období nebudou
finanční prostředky na další rozvoj obce…
Ráda bych vás proto všechny ubezpečila, že tomu tak není! Nikdy
bychom si nedovolili přivést obecní rozpočet do takového stavu,
který by další rozvoj obce znemožnil. Jak v letošním, tak v příštím
roce bude mít obec přebytkový rozpočet, a to i po naplánování

takových investic, jako jsou další postupné rekonstrukce obecních
komunikací, rozšiřování veřejného osvětlení a zejména zkapacitnění
úpravny vody, školní hřiště a další.
Nový pavilon školy
Dospěli jsme do cíle. Školní pavilon byl 2. 11. stavební firmou obci
předán a 15. 11. 2018 úspěšně zkolaudován. Nyní nás čeká další intenzivní práce, tentokrát papírová, kdy musíme celou akci a zejména dotaci vyúčtovat a vypořádat se se státním rozpočtem. To bude
práce již méně zajímavá a zábavná, ale udělat se musí.
Rádi bychom vás všechny, kteří máte zájem, pozvali na den otevřených dveří, který jsme připravili na pátek 25. ledna 2019 od 15.00
do 18.00 hodin.
Pavilon škola začne využívat od druhého pololetí, kdy do něj bude
přestěhována školka a první a druhá třída ZŠ. Jak jsme slíbili, tak
vzhledem k počtu tříletých dětí, které budeme mít v září 2019, bude
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Ladem nezůstaly ani dobroty od našich Žen 50+

a okolí bylo vydlážděno kostkami. To vše se zvládlo ještě v letošním
roce. Zadní strana budovy bude dokončena na jaře, jak jen to bude
možné.

Tak tahle veselá chasa postavila a ozdobila letošní vánoční strom
(Foto: Jan Abt)

zachována také stávající školka ve staré budově školy. Takže budeme moct přijmout všechny tříleté líšnické děti, které přijdou k zápisu,
a také pár přespolních.
Pumptrack Líšnice
Společně se školou byl také zkolaudován pumptrack, tedy dráha
pro kola, koloběžky, odrážedla, skateboardy a další vozítka. Na toto
hřiště jsme získali dotaci z ministerstva pro místní rozvoj. Jak se ukázalo, stalo se hřiště ve velmi krátké době hojně využívané všemi generacemi, z čehož máme velkou radost. V průběhu příštího roku bude
pumptrack oplocen a živým plotem oddělen od školního pavilonu.
Také budou instalovány lavičky, stoly a další prvky, které budou tvořit zázemí dráhy. Budete-li se chtít do výroby či instalace mobiliáře
zapojit, nebo máte nějaké další nápady, čím hřiště oživit, rádi vaši
pomoc uvítáme!
Na jaře příštího roku bude zorganizován workshop, tedy vzdělávací
aktivita, v jejímž rámci proběhne takzvané zajíždění parku, přednáška o bezpečnosti, seznámení se s pravidly provozu, výuka jízdy
a testování.
Závěrem bych chtěla upozornit na jednu velmi důležitou skutečnost:
za děti do 12 let, které na dráze jezdí, jsou odpovědni rodiče!
Všechna pravidla užívání pumptracku jsou uvedena v provozním
řádu na informační tabuli u hřiště.
Oprava fasády staré budovy školy
Také stará budova školy se krásně vybarvila a nebude pouze „smutnou příbuznou“ nového pavilonu. Fasádníci se „vyřádili“ na tvorbě
šambrán, teda ozdobných architektonických prvků kolem oken
a dveří, které odpovídají charakteru budovy. Byl obnoven nádherný žulový portál vchodu do školy, k němu vystavěny nové schody,

A pak už se vánočně nabízelo, kupovalo, třeba
od těchhle malých prodavaček
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Blesková povodeň
V neděli 23. září 2018 nás ve vsi překvapil přívalový déšť. V golfovém
klubu naměřili srážky v úhrnu 30 mm, a to během pouhých osmi minut! Důsledkem toho byla blesková povodeň, která přinesla do obce
velké množství rostlinného materiálu a ornice z polností položených
nad obcí. Byly způsobeny materiální škody na obecním i soukromém
majetku. Obec obdržela zprávu od vodohospodářské společnosti
VHS Projekt s. r. o., která pro ni v předchozím roce zpracovávala studii odtokových poměrů.
Ze závěrů vyplynula potřeba jednání s vlastníky zemědělských pozemků a osobami, jež na nich hospodaří, aby takový způsob hospodaření změnili a zabránilo se tak rychlému odtoku dešťové vody,
a naopak umožnilo její vsakování.
Zároveň byly odebrány vzorky splavené povrchové vody akreditovanou laboratoří - ta naměřila vysoké hodnoty pesticidů a herbicidů
a jejich metabolitů, čili produktů látkové přeměny.
Obci bylo doporučeno, aby zadala další odběry vzorků ze zdrojů
vody a přijala potřebná opatření k ochraně vody.

Zatímco Ježíšek pokojně dřímal
v jesličkách u stromečku, prostřednictvím paní knihovnice Žbánkové
nabízel čtení pro děti i dospěláky

Kdo po medovině či cideru
dostal chuť na buřta, mohl si ho
klidně opéct na příslušném ohni,
který pro tuto sváteční příležitost
opatřil Víťa Kulhánek

Školou povinní zpěváci ani trochu nepropásli příležitost potěšit ctěné publikum vánočními koledami, a to
pod vedením paní ředitelky Fialové
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A co připravujeme pro nadcházející rok 2019?

Výkon to byl procítěný a ladil se svátečními akordy

Tak tenhle nedělní čaj na pozadí skupiny „Bartet“
prý chutnal ze všech čajů na světě úplně nejvíc. Nicméně na rytmus malé tanečnice v růžovém byl každý
„megabajt“ krátký… Takhle divoký tanec prostě nezaostříte!
další projektové

dokumentace
(PD) na rekonstrukci místních komunikací, které jsou ve výlučném
vlastnictví obce, a následně budeme žádat o stavební povolení.

Studie a PD hasičské zbrojnice
V procesu přípravy jsou také práce na studii a následně projektové
dokumentace na výstavbu nové budovy hasičské zbrojnice, kterou bychom chtěli postavit na místě stávající budovy. Naším cílem
je vytvořit takový prostor, který bude sloužit jednak hasičské zásahové jednotce obce a SDH, ale také nám všem ostatním. Přízemní
prostor vedle garáže by měl být malým bistrem nebo kavárnou, kde
by se sousedé potkávali třeba i na pivo…

Noty proměněné na dětské hlásky se nesly vesnicí stejně intenzivně jako
dým z plápolajících ohňů

Líšnický ples
Nejen prací je člověk živ, proto jsme se rozhodli uspořádat první
Líšnický ples,
který se ale z důvodu absence zdejšího sálu bude konat
v restauraci Na farmě v Klínci.
Pro tuhle superakci zajistíme autobusovou dopravu, abychom si
všichni mohli zábavu beze strachu ze ztráty řidičského oprávnění užít.
Ples se uskuteční v sobotu 9. 2. 2018 a zahraje nám na něm kapela Partyleaders Martina Hrubého. Počet vstupenek bude z důvodu
menší kapacity sálu omezený.
Všichni, kteří budete mít zájem se plesu zúčastnit, rezervujte si, prosím, vstupenky na e-mailové adrese:
starostka@obeclisnice.eu
Vstupné na ples bude 100 Kč na osobu a jeho součástí bude oblíbená tombola.
Rekonstrukce školního hřiště
V současné době připravujeme žádost o dotaci na rekonstrukci školního hřiště, které bude
zahrnovat také plochu,
jež je nyní oplocena.
Součástí hřiště by nově
měly být kurty pro různé
míčové sporty.
V případě, že budeme
úspěšní, bude hřiště vybudováno v maximální
možné variantě. Pokud
ne, dojde zatím k úpravě povrchu tak, aby se
na hřišti neprášilo,
a dále budeme hledat
finanční zdroje k jeho finálnímu dokončení.
„Pane inženýre Breyere, ani
kůži z toho buřta, co jste právě
slupnul, jste mně nehodil…“

Příprava PD komunikace
V následujícím roce
začneme zpracovávat

Zvýšení akumulace v úpravně vody
Ve spolupráci s provozovatelem vodovodu a kanalizace připravujeme projektovou dokumentaci a žádost o dotaci na zvýšení akumulace v úpravně vody. Vyřešíme tím tak problém, se kterým jsme
se potýkali během letošního léta, kdy několikrát došlo k vyčerpání
akumulační nádoby a tím k přerušení dodávek vody. Začátkem listopadu byla také do vrtu nainstalována měřidla, která hlídají hladinu
vody ve vrtu a nyní tak v přímém přenosu můžeme sledovat, jak je
vrt vydatný.
Rozvoj infrastruktury na Varadově a Vandrlici
Nejdůležitějším tématem následujícího období pro osady Varadov
a Vandrlici bude v následujícím období rozvoj infrastruktury, zejména
vodovodů a kanalizace v místech, kde to bude možné.
Varadov: budeme pokračovat v přípravě již rozběhnutého projektu
připojení vodovodu a kanalizace na obecní úpravnu vody a čistírnu
odpadních vod.
Vandrlice: zahájíme společná jednání obcí Hvozdnice, Čisovice
a Líšnice ohledně projektu napojení části osad Hvozdnice a Vandrlice na čisovický přivaděč vody, který nyní končí v Bojově.
Hana Navrátilová

Mumraj to byl náramný – všech generací i ras!
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Česká republika slaví 100. výročí

Důstojné oslavy sta let české
státnosti

Připravil: Zdeněk Lebl, Foto: autor, Historické foto: archiv

Jestliže se k památnému kameni vždy váže nějaký příběh, pak tenhle bude připomínat oslavu
stoletého výročí trvání naší vlasti, jak potvrzuje pamětní deska, vsazená do české země

Společně s líšnickým sborem dobrovolných hasičů a zdejší školou – navzdory dušičkovému počasí – oslavili místní,
starousedlíci i noví obyvatelé včetně
vedení obce, tak jako se slavilo po celé
naší vlasti, 100. výročí vzniku Československé, dnes České republiky.
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Spisovatel Vladimír Mertlík, líšnický občan,
oslovil přítomné osobitou vzpomínkou
s naléhávou výzvou

P

řipomínáme si 100 let země, v níž žijeme a jejíž příslušnost nám
není dána razítkem, ale čímsi trvalejším v našich srdcích a hlavách. Sto let státu se zdá být málo proti sto letům člověka, ale
význam existence určuje její smysluplnost.
Jaká byla ta stovka let? Byla taková, jakou jsme si ji udělali. Nehledejme příčiny ve zradách jiných a v mytickém osudu. Jsou ve
zradách toho, co jsme si slíbili a v tom, jaký osud jsme si připravili.
Patří nám nejen naše úspěchy, ale i naše prohry. Nejsou osudové
osmičky, jen naše osudové chyby.
Od nadšení a duhy nadějí v roce 1918 trvalo jen dvacet let než nás
zahleděnost a pýcha, bránící naslouchat sousedům, přivedly
k pokoření roku 1938 i šesti letům krvavé lázně. Jen deset let poté,
v roce 1948, jsme si novou klec a jatka za zpěvu písní otevřeli sami.
Po dvaceti letech jsme se v roce 1968 domnívali, že odsouzenec
s katem mohou žít ve společné domácnosti, že pasák může pást
ovce s vlkem. Šokovalo nás, že tomu tak není, ale zanedlouho jsme
byli spokojeni, že by mohlo být i hůř… V roce 1988 byla většina z nás
příliš zbabělá, než aby byla strůjcem další osudové osmičky, a tak
trvalo víc než rok, než se ukázalo, že bát se netřeba.
Díky tomu dnes smíme udělat prostou věc, uložit kámen na připomínku těch, kteří pro to, abychom to udělat směli, trpěli příkořím,
bolestí a dokonce zemřeli. Proto má náš akt v Líšnici stejný význam,
jako velkolepé oslavy v Praze. Proto má smysl i podoba připomínky,
obyčejný kámen, patřící do této země a obce tak, jako do ní pat-

říme i my. Před padesáti lety zde proběhla
slavnost 50. výročí tohoto svátku zasazením
těchto tří lip. Přežily! To je dobré znamení!
Nevím, co bude za sto let, ale vím, že to
záleží na nás. Protože dějiny nikde nezačínají ani nekončí. I zítřejší budoucnost bude
pozítří minulostí. Když sfouknete z učebnic
dějepisu prach jmen, dat a mýtů, najdete
jen muže a ženy ovládané láskou i nevěrou,
vášní i neřestí, přátelstvím i nenávistí, hrdinstvím i zbabělostí. Prostě vším, co provází
naše životy i dnes.
Prý se nic na světě nemění. Jen kostýmy
a kulisy. Nevím. Ale čím jsem si jist, je to, že lepší můžeme být my
sami! Aby se ti, co na tomto místě budou stát za sto let, za nás nemuseli stydět!

Prezident osvoboditel Tomáš Garrigue
Masaryk s tím, který svým dílem i vlastním
životem podporoval národní uvědomění –
spisovatelem Karlem Čapkem.
V Bystřičce na Vsetínsku roku 1931.

Pietní vzpomínku uctění památky u pomníku padlých rodáků pod vedením p. učitelky Veroniky
Kopecké, stejně jako při slavnostním odhalení pamětní desky, obstaraly také děti z líšnické školy
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… a lidí vám bylo na Líšnickém
festivalu!

Jeden z hlavních úkolů letošního festivalu splněn – setkat se, poklábosit,
popít kytínského, pojíst líšnického utopence…, křísit nebylo koho. Paráda!

K

září v Líšnici už neodmyslitelně patří
Líšnický festival. Ani letos tomu nebylo jinak, a tak se dvaadvacátého toho
měsíce náves zaplnila dětmi a dospělými,
hudbou a stánky s jídlem, pitím a místními výrobky. Letošní organizace festivalu se
zhostila obec Líšnice, která to spolu s mnoha
dobrovolníky zvládla na jedničku a nejen Líšničáci se tak mohli těšit na už lety osvědčenou akci. I když nějaké novinky by se našly
– dětské divadélko a pěveckou soutěž letos
nahradily balonková a bublinková dílnička
a také možnost vyrobit si vlastní šperk, změnila (zrychlila) se i organizace tomboly,
a změnou bylo také striktní dodržení „regionálního původu“ vystupujících i dobrot
a zboží na stáncích.
Hudba, dobroty i šikovnost patří k sobě
V průběhu odpoledne a večera se na pódiu
vystřídaly hudební formace: Sbor ZŠ Líšnice,
Duo Violinist, Martin Hrubý a Bůh ví, Blek Flek,
Bartet, Fotr a kolektiv a Bar Bar. Návštěvníci
si mohli pochutnat na Tátově cideru, moštu
a limonádách, Klářiných cupcakách (malých dortících) a kávičce, sladkostech žen
50+, vaflí Marcely a Dalibora, na vínu a burčáku paní starostky, palačinkách paní Rákosníkové, Danově medovině a medu, kýtě či klobáse Kláry a Vojty
a nebo na Kytínském pivu ze stánku Toma a Ondry. Na stáncích byly
k mání výrobky líšnické školy a školky, knihy od paní knihovnice Žbánkové, šperky, svíčky, polštáře a další drobnosti.
Celým festivalem provázel moderátor Filip Barták. Zkrátka – akce
jako každý rok povedená, přátelská, s příležitostí se v klidu sejít, po8

Největším hudebním tahákem byl Martin Hrubý a kapela Bůh ví

být, vidět se a popovídat si. A pozor – veškerý výtěžek z tomboly
a části prodeje bude použit na nové kulturní akce organizované
obcí Líšnice v roce 2019. Nechte se překvapit!
Ondra Hrazdira
Foto: Richard Švejcar
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1) Děti ze ZŠ a MŠ Líšnice opět vyrobily a úspěšně nabízely
pestrou podzimní výzdobu
2) Tahle bublina nakonec odletěla do Pelhřimova k zápisu
do Guinessovy knihy rekordů
3) V kočárku to nevydržela ani nejmladší generace a chtěla
se prostě zúčastnit!
4) Příjemná vůně se linula ze svíčkového stánku Martiny z Klínce
5) Malé parádnice při výběru doplňků ze šperkařské dílny
6) Velký úspěch sklidil stánek s chlupatými i bodlinatými
kamarády
7) A to malé pod zeleným „rouchem“ už nasává podzimní
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nádech umělecky zpracovaných přírodnin, názornou ukázku
šikovnosti školáků
9

Špehýrkou mezi regály

Špehýrkou mezi regály
Knihovny jsou staré jak pověstný Metuzalém
Nejznámější - Alexandrijskou - založili už někdy v roce 290 před
naším letopočtem, tedy ve starověku. Středověk - datující se lety
476 až 1453 (nebo 1492), to podle toho, je-li nám bližší dobytí
Cařihradu Turky, či fandíme spíš objevení Ameriky - uzamkl knihy
do křesťanských klášterů, kde si na nich kazili oči mniši a jejich
představení. U nás se tak stalo na konci 10. století v klášteře břevnovském. Páteř české vzdělanosti - Univerzitu Karlovu - založil náš
grandiózní král, jak se psávalo: Léta Páně 1348 (mimo jiné stejného roku ve své Majestas Carolina nařídil, že někdejší hrad Mníšek /tehdá ještě bez Brd/ „má vždy zůstati statkem korunním“)
to rovněž bylo ono přeslavné datum, kdy byla založena první
světská knihovna v českých zemích.
A když Johannes Gutenberg v 15. století přišel s knihtiskem, rozšířily se knihovny v držení rozličných šlechtických i měšťanských
rodin jako houby po dešti. Díky osvíceným reformám na konci
18. století, jejichž duchovním otcem byl císař Josef II., se řada
klášterů stala nepotřebných, neboť fungovaly čistě z tradice,
aniž by byly přínosem pro společnost, a tak došlo k jejich zrušení
včetně knihoven. Namísto nich však začaly ve velkém vznikat
knihovny veřejné.
že knihy jsou nádobami ducha. Ze kterých nádob ty sama nejvíc
čerpáš?
Od dětství čtu ráda. Vybírám si podle nálady, času, doporučení známých, mých bývalých kolegů-knihovníků... Ráda čtu současnou českou i světovou beletrii, občas se vracím i ke knihám,
které se mi líbily v mládí.

„Od začátku roku navštívilo knihovnu 726 návštěvníků
a půjčili si 655 knih,“ vypočítává Helenka Žbánková

N

eboli malým okénkem či kukátkem ve dveřích. Tak budeme
prostřednictvím naší knihovnice Helenky Žbánkové nahlížet
mezi regály obecní knihovny, neboť jsme bezesporu národem čtenářů. Ti si jen loni vypůjčili přes 55 milionu svazků. Však taky
máme nejhustší síť knihoven na světě. Věřili byste, že tohle číslo je
neuvěřitelných pět a půl tisíce?!!!
Zdeněk Lebl
Foto: autor a archiv, Ilustrace: archiv
Helenko, co myslíš, čím by ses v životě
živila, kdyby brusič drahokamů a zrcadel z německé Mohuče Johannes Gutenberg onehdy nevynalezl knihtisk?
Nikdy jsem neuvažovala o tom, co bych
dělala, kdyby... Snad ale ve mně něco
zůstalo po mých předcích, kteří vždy žili
a pracovali na vesnici. Asi bych dělala
něco, co by souviselo s půdou. Bavilo by
mě třeba zahradničení, které mám jako
svého koníčka.
V době, kdy termín bankovní konto patřil k výbavě ohavného kapitalisty, říkávalo se u nás vedle hesla Knížka – přítel člověka inovované sousloví Vkladní
knížka… Jak by ses coby celoživotní
knihovnice k takovému „světonázoru“
postavila dnes?
Jako „celoživotní“ knihovnici je mi samozřejmě bližší heslo první, jinak bych asi
tak dlouho v knihovně nepracovala. Pro
knihovníky s jejich platy je druhé heslo
dost vzdálené…
Držitel Nobelovy ceny za literaturu z roku
1929 Thomas Mann svého času napsal,
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A když zůstaneme u klasiků, přesně před dvaceti lety zemřelý česko-polský esejista a aforista Gabriel Laub se duševním prosťáčkům
postavil dnes už legendárním výkřikem, že volům leží knihy v žaludku. Souhlasíš?
S tímto klasikem nelze nesouhlasit. Vzhledem ke vzrůstající návštěvnosti líšnické knihovny to v naší obci, pevně věřím, neplatí.
V zákoně o obecních veřejných knihovnách z roku 1919 se striktně
stanoví, že „spisy umělecky a obsahově bezcenné, výtvory nemravného rázu (díla pornografická), tzv. krváky, detektivní a indiánské
povídky, které sensačním způsobem dráždí fantasii čtenářovu, pamflety, snižující tendenčně celé stavy nebo vrstvy obyvatelstva, jakož
i díla směřující proti trvání a celistvosti státu československého, nesmějí býti pojata do veřejných knihoven. Ministerstvo školství a národní osvěty si vyhrazuje uveřejňovati seznam spisů a výtvorů, které
nutno vyloučiti z veřejných knihoven.“
Tak jakpak jsme na tom s „vylučováním“
dnes?
S vylučováním literatury jsem se setkala jen na katalogizačních záznamech
Městské knihovny Praha, kde jsem pracovala. Knihy byly vylučovány z ideologických důvodů po nástupu nacismu,
pak komunismu. Některá díla se stačila
vrátit v roce 1968, aby pak s nástupem
normalizace byla vyřazena opět. V roce
1990 se snad už definitivně s tímto typem
vyřazování skončilo. Na katalogizačních
záznamech některých titulů se kuriózně
ocitla všechna vyřazovací razítka, což
znamenalo, že kniha vadila za všech režimů. Dnes už se naštěstí knihy vyřazují jen
proto, že neodpovídají zaměření knihovny, nebo jsou to nevyužívané multiplikáty, tedy další exempláře od stejného
titulu.

I Johannes Gutenberg věděl, že pro vznik tištěné knihy
potřebuje spousty papíru. Dříve se totiž používal pergamen
- tedy hlazená zvířecí kůže - který byl vzácný a nákladný.

Jestliže zmíněných 5500 knihoven v Čechách, na Moravě a ve Slezsku navštíví
ročně na 24 milionu čtenářů a návštěvníků, jaká jsou pak aktuální čísla v naší
vesnici?
Líšnická knihovna byla znovu otevřena
11.11.2011. Statistika za první rok činnosti

Špehýrkou mezi regály

Břevnovský klášter má nejen vůbec nejstarší tradici vaření piva
v celé zemi – ale rovněž nejstarší, tedy první klášterní knihovny…

Knihovna v Alexandrii měla se svými 700 000 pergamenových svitků už před naším letopočtem věhlasnou pověst!

nebyla povzbudivá. Bylo zaregistrováno pouze 36 čtenářů, z toho 15 dětí. Tito
čtenáři si vypůjčili 127 knih. Postupně ale začali čtenáři přibývat. Je to také zásluhou dobré spolupráce se školou. Paní učitelky děti ke čtení vedou, každý rok jsou
prvňáčci pasováni na čtenáře, poslední rok navštěvují děti knihovnu i v rámci
odpoledního programu v družině. Jsem ráda, že si cestu do knihovny našla řada
nových obyvatel obce. Za letošní rok je statistika povzbudivější. Mám zaregistrováno 101 čtenářů, z toho 51 dětí. Od začátku roku navštívilo knihovnu 726
návštěvníků a půjčili si 655 knih. Současný fond knihovny činí 3065 titulů beletrie
pro děti a dospělé.
Platí i u nás, že mladí, kteří se zhlédli v digitálních médiích, nepatří zrovna k častým lidičkám tvého čtenářského království?
V líšnické knihovně to také platí. Chodí děti, které tady
navštěvují základní školu. S přechodem na druhý stupeň ZŠ zájem o knihovnu opadá. Je to ale také z toho
důvodu, že starším dětem nemám co nabídnout, protože ve fondu jsou knihy hlavně pro první stupeň ZŠ
a dále pak, že víc knih není kam dát. Celá knihovna
je na 16 m².
Na závěr nám prozraď, které prozaické dílo v poslední
době upoutalo tebe samotnou?
V poslední době na mě nejvíc zapůsobil román současné české autorky Aleny Mornštajnové Hana. Je to
několikagenerační sága vycházející ze skutečných
událostí. Na pozadí dějin se odehrávají osudy obyčejných lidí, kterým do života často krutě zasáhl osud.
Román byl vyhlášen knihou roku 2017.
(Tak a od příštího vydání Líšnického zpravodaje se
s knihovnicí Helenkou Žbánkovou budeme pravidelně
potkávat na její stránce v rubrice Špehýrkou mezi regály, aby nám představila nové přírůstky nebo knihy,
které si říkají o přečtení.)

Dnes už to ani v království knih bez počítače prostě nejde
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vánoční zvyky 19. století

Vánoční obyčeje českého lidu

S

čím jiným než s rodinou jsou Vánoce spojené poutem nejtěsnějším, viďte? „Dřívávejc“ to zdaleka nebyl jen zářící stromeček,
bohatě prostřený štědrovečerní stůl, kapr či řízek, neřkuli kupa
dárků, někde pro sváteční zpestření tu a tam poschovávaných. V minulosti lidé tento čas prožívali bez televizorů, v magickém kontaktu
s přírodou a domácími zvířaty. Doprovázely je rozličné tradiční zvyky,
které většinou potkalo zapomnění. Básník a grafik Miroslav Huptych
si pro náš čtvrtletník udělal tu práci, aby z dějinné literatury vybral
některé zvyky, bez nichž se neobešlo devatenácté století, aby nám
připomněl, v co naši předkové věřili, čeho se obávali, jaké je jejich
poslání „po všechny věky věků“…
Karel Jaromír Erben napsal, že Štědrý den je nejtajemnějším dnem
v roce. Věřilo se, že má magickou moc, lidé se chtěli nejrůznějšími
způsoby dozvědět, co je čeká příští rok. V tomto dnu prý taky mohli
všelijakými tajuplnými úkony ovlivnit úrodu na svých polích a v sadech. Třeba u slepic se snažili „čarováním“ zajistit větší snůšku vajec,
ostražitost psích hlídačů nebo lepší dojivost kraviček, vedle chleba
často jediným zdrojem jejich jídla. Skoro na vše, co lidi v minulosti obklopovalo, bylo možné na štědrý den působit!
O svatvečeru se rovněž daly věštěním zjistit osudové události příštího
roku. Nejčastěji se při věšteckých zvycích děvčata dotazovala, zda
se do roka vdají, jenže nejrůznější znamení a úkazy mohly také věštit,
kdo z rodiny už příští rok s ostatními neusedne…
Pes dostal topinku s česnekem
Už od rána se lidé snažili být na sebe hodní a vyhýbali se hádkám,
neboť věřili, že různice by je pak provázely po celý rok. Všímali si, kdo
z návštěv první vstoupí do stavení. Pokud to byl muž nebo chlapec,
měl se jim narodit syn, v opačném případě dcerka. Tato věštba se
vztahovala i na rození dobytka, takže muži „přinášeli“ býčky, ženy
jalovičky.
12

Ráno ženské přidávali slepicím do krmení hrách, aby hojně nesly.
V poledne nasypaly slepicím (tentokrát i holubům) podruhé, a to do
obruče, aby slepice nezanášely a holubi nezalétali. Pokud hospodář
chtěl mít bujné koně, dával na březovou kůru oharky uhlí a síry a pak
koním v maštali foukal kouř do chřípí. Pes ráno dostával topinku s česnekem, aby hodně štěkal na nezvané příchozí!
Domácí si ten den po ránu mazali chleba medem, aby je po celý
rok nebolelo v krku. A hospodář? Ten obcházel pozemky a pozoroval
počasí. Pokud v sadě vítr cloumal větvemi, věřilo se na hojnou úrodu,
pokud slyšel hučet lesy, mohl se těšit, že krávy nadojí plnou díži mléka.
Slabý vánek zase věštil dobré obchody. Ale jak zavál silný vichr nebo
nedejbože bouřka, přišly obavy z vypuknutí války…
Panák kořalky proti mouchám
Pokud se na Štědrý den sypala fůra sněhu, vydařit se měl len, ale zase
to přivolávalo spousty housenek. Ten den se rozhodně nedoporučovalo pít podmáslí, dokud nevyjde slunce – jinak třeba v Krkonoších
museli počítat s tím, že je po novém roce v lese chytí hajný! Ve Štěpanicích před východem slunce pili kořalku na kuráž, jenže hlavně
proto, aby je mouchy po celý rok neštípaly.
Tomu, kdo se ráno místo ve vodě umyl v penězích, pak ještě jednou
na Nový rok a o Květné neděli, tomu po celý rok nescházely. (Tak
tohle by mohl být oříšek i pro historika.)
Ve Zběři si rozhádané sousedky házely smetí přes práh, aby jedna
na druhou poslala blechy…
Hlavně nikomu nic nepůjčovat!
Dopoledne hospodyně s rukama od vánočkového těsta běhávaly do sadu dotýkat se stromů, což zajistilo hojnost ovoce. Pokud se
vánočka nepovedla, hrozilo, že zemře ona nebo někdo blízký. Někde hospodyně zapékala do těsta peníz, a kdo ho našel, měl se těšit

vánoční zvyky 19. století

Miroslav Huptych je básník, aforista, výtvarník a arteterapeut. Řadu let pracoval jako terapeut na
Krizovém centru RIAPS, na Lince důvěry a v komunitě Magdaléna pro léčbu drogově závislých
v Mníšku p. Brdy. Od roku 2003 je ve svobodném povolání. V roce 2005 založil Institut pro vzdělávání v arteterapii a artefiletice. Nyní se věnuje výhradně psaní a výtvarné tvorbě. Vydal 6
básnických sbírek a knížku aforismů Hodinky s ohňostrojem. Jako editor připravil řadu knih,
například Kdo pije vlčí mlíko aneb Jak se léčilo za starodávna nebo Černá slepice aneb jak
se líhne bazaliček, který štěstí do domu přináší. Jeho verše byly přeloženy do mnoha evropských jazyků a byly publikovány v několika básnických antologiích, které reprezentují českou
poezii v zahraničí. Kolážemi ilustroval 56 knih, 157 knižních obálek a 29 nástěnných kalendářů.
Realizoval přes 40 samostatných výstav doma i v zahraničí. Komenského Labyrint světa a ráj
srdce je jeho inspirativní kniha, kterou nejen ilustroval 50 kolážemi, třikrát realizoval v podobě
nástěnných kalendářů a již tři roky pracuje na obrázkové knize, kterou by rád vydal v roce 2023
k 400. výročí napsání knihy Labyrint světa a ráj srdce.
Bližší informace o autorovi lze najít na www.huptych.cz

na štěstí po celý rok.
A teď jeden z mála zvyků, který leckde přetrval: dětem, které se budou postit celý den, naši předci slibovali obligátní zlaté prasátko,
které ovšem uvidí až večer. Ale kdo ví, jestli to mělo být symbolem
hojnosti či to mělo nějaký jiný, nám už dnes neznámý nebo skrytý
význam… Někdy rodiče své ratolesti strašili tím, že když se postit nebudou, tak je v noci vykuchá Peruta (Na Českobudějovicku a Českokrumlovsku zlé strašidlo.)
Klídek – vždyť on se oběd ten den většinou stejně nikde nekonal, a že
by ve špajzce dítka něco vyštrachala k snědku? Těžko – a navíc se
opravdu bála, síla tradic byla obrovská!
Bylo zapotřebí si dát pozor a nic ve stavení nerozbít, protože by to
pro dotyčného mohlo být neklamným znamením, že do roka opustí
své blízké nadobro. Ten den se taky nesmělo z domu nic půjčovat,
aby následující rok na dveře nezaklepala bída…
K večeři sekyra pod stůl?
Na štědrovečerní stůl se prostřel bílý ubrus a pod stolem se zametlo. Hospodyně přinesla talíře a pod ně hospodář pokládal drobné
mince a sám seděl na tobolce, aby se ho peníze po celý rok držely.
Někde položil hospodář pod stůl sekyru a měl na ní položené nohy,

což zaručilo, že bude v domě pánem.
Bylo třeba, aby nezačali s večeří moc brzy, protože to přivolávalo
pohřeb. Chudí chalupníci říkali, že budou mít doma pytel blech, jestliže se u nich na Štědrý den rozsvítí dřív, než u bohatého sedláka.
V čele stolu sedával hospodář a ten spočítal domácí i hosty. Byl-li
sedících lichý počet, mívala jeho rodina obavy, že rok nebude příznivý, zvlášť když jich bylo třináct… Tehdy se říkalo: „Třináct – Pán Bůh
při nás!“. A zase – pokolikáte už – se obávali, že někdo do roka umře.
Moc nebezpečné bylo sedět proti dveřím, jelikož to – a znovu je to
tady – přivádělo na máry. Po společné modlitbě udělala hospodyně
prstem namočeným v medu každému křížek na čele. Komu nejdřív
uschnul, ten – no ti naši předkové ale fakt děsně strašili smrtí – zkrátka
ten měl v následujícím roce taky přijít do nebe…
Večeře jako taková? Co dům dal!
V krajích byla odlišná, ale všude, oproti našim dnešním štědrovečerním stolům, velmi, velmi prostá. Nejběžnějšími pokrmy byly: houbová,
rybí nebo hrachová polévka, pak buchtičky polité sirupem a sypané
perníkem, jáhly, krupičná kaše posypaná cukrem, hrách, a na závěr
vařené hrušky, křížaly, švestky a tak… Na horách byl neodmyslitelným
jídlem „hubanec“ – také „kuba“, čili zapečené kroupy s houbami.
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Tak tyhle ozdoby se nikdy neokoukají, viďte?

ji ale spatřil u dveří, sám se měl se světem rozžehnat. To v Nechanicích posílali nejmladšího z rodiny, aby se ten šel podívat klíčovou
dírkou na stolující – koho zúženým viděním nespatřil, taktéž se měl
odebrat na krchov. Pak by nás mohlo zajímat, jak takové dítě štědrovečerně usínalo…
Jinde si u večeře každý ze stolujících zapálil svíčku, a komu během
jídla zhasla, měl spočítáno, že se též odebere na onen svět.
Ale abychom zahnali černé myšlenky, vězme, že ve Smidarech radívali dívce – pokud chce poznat svého „budoucího“, aby ze všeho,
co na stůl přišlo, odkládala na dva talíře. Potom měla v komoře prostřít stůl a o půlnoci k němu zasednout v bílých šatech a jíst. Zajisté se
u druhého talíře zjevil její budoucí ženich…

Hospodyním se radilo, aby do jídel ten den nedávaly moc česneku
a koření, jelikož to dělá muže zlými. Pokud ten den se jedlo zelí, byli
domácí po celý rok zdrávi. „Dostanou-li děti jakkoli udělanou mrkev,
nebudou zlobit celé měsíce.“
Někde mívali k večeři rybu, ale hospodyně musela být při kuchání
opatrná – pokud se jí roztrhla žluč a rozlila se po mase, mělo nastat
v domě neštěstí: vyhořet stavení či se měli nadít nebožtíka. Všichni, kdo by takovou krmi jedli, mohli se „těšit“, že budou v nastávající
době nešťastni.
Bylo třeba si dát pozor, aby kočka nevlezla na štědrovečerní stůl, což
by znamenalo, že rodina nebude dlouho pohromadě.
Pozor na stíny od petrolejky!
Při večeři lidé sledovali své stíny, které vrhaly petrolejky i svíčky Kdo
měl slabý stín, a nebo ho vůbec neměl, či měl dokonce stíny dva,
bylo mu souzeno se rmoutit, že se příštích Vánoc nedožije. To samé
věštil na stínu dlouhý nos, když scházela stínu hlava nebo když byl
bledý.
Zejména vesničané byli přímo posedlí strachem ze smrti. Jak jinak si
vysvětlit další sérii předpovědí a strachu z ní?
Pokud někdo vyšel na dvůr podívat se do světnice oknem, mohl prý
spatřit toho – kdo se s nimi měl rozžehnat – na márách… Zvědavý
hospodář zase šel do síně a díval se do světnice klíčovou dírkou. Pokud u někoho uviděl umrlčí hlavu, ten do roka měl sejít ze světa. Když
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Houser za nohu uvázaný
Po večeři si každý vzal z mísy jablko a rozkrojil ho napříč – byla-li tam
hvězdička, bude příští rok šťastný. Když našel kříž, znovu očekával
tu nešťastnou smrt… Prokrista – a což teprv tohle: jestliže totiž na někoho jablko nezbylo, bylo to pro něj zlé znamení, že se do roka oběsí.
A na takovou hrůzu věřili v Humburkách u Nového Bydžova. Brrr…
Mnohde si každý ze stolovníků vzal z mísy dva ořechy a rozloupl je.
Když byla jádra zdravá, bylo to dobré. Byla-li zkažená, obával se choroby, černá pak – už to začíná být nudné věštění, že? – černá totiž

O takových vánočních ozdobách
se našim předkům ani nesnilo…

vánoční zvyky 19. století
Proboha – ženská na střeše!
Aby slepice hodně nesly a nezanášely, vylezla některá z ženských
na střechu a sypala ječmen dolů komínem. Pod ním druhá nastavila zástěru a chytajíc do ní obilí, ptala se: „Co to sypeš?“ „Vajca!“.
Ta s ječmenem v klíně odtočila si červený pás a zatočila jím v jizbě
dokola, vysypala do něj obilí a dala sezobat slípkám.
Někde pěstovali i osobitou vánoční fyzkultůru. Považte, že dali na stůl
otep sena, nejstarší žena v domě na stůl vylezla a napodobila slepičí
kdákání. Třebas to prý pomáhalo k lepší snůšce vajec, nevím, nevím,
jaký postoj by při takové realizaci letošních Vánoc zaujaly neúprosné
české feministky…?

Pozor na oči, ruce a vůbec celého člověka…

opět věštila smrt.
Když v zrcadle dotyčný spatřil čerta, značilo to soudy i půtky se sousedy.
Po večeři hospodář vzal stroužek česneku, zapíchl ho do střídy chleba a hodil psovi. Nato ho popadl a vyhodil oknem ven a to třikráte, protože takový pes se potom ani čerta nebál. Nabízí se otázka,
co by takovému zvyku dnes řekli ochránci zvířat?
Jinde vstrčila hospodyně kohoutu, houserovi a kačeru do huby
od večeře kousek chleba, ryby a česneku. Pak jim uvázala tkaničku
kolem krku a zavěsila na ni trnovou větvičku. Hospodář udělal totéž psovi, se kterým okolo stavení třikráte obešel, aby hospodářství
opatroval. Za ním šla hospodyně majíc housera za nohu uvázaného
a vedla kohouta a konečně kačera, aby se drželi domu, ochraňovali
své mladé a zlí byli na cizí. Nakonec všechny tři vyhodila ze světnice
oknem, a sice pozadu. Co se oněch „cizích“ týče, tak tohle by mohlo být aktuální i dnes, nemyslíte?

A střevíc už letí…

Kdo bude třít bídu?
Že dívky na Vánoce třásly plotem či bezem za účelem zjištění, kde
jejich milý večeří, to ještě mnozí z nás pamatují z vyprávění babiček.
Stejně jako házení střevíce přes hlavu – obrátil-li se špičkou ke dveřím,
věřily, že první nápadník milou opustí, a jestli špičkou k dívce, dozajista si ji vezme. Taky se pod poklopené hrníčky vkládal chleba, hlína,
prsten, hřeben a peníze. Kdo odklopil hrnek s hlínou – to už si na základě dnešního hřbitovního věštění domyslíme, kdo s prstenem, ožení
se nebo vdá, kdo s penízem, bude bohatý, a ten, co si vybral hřeben,
bude třít bídu. Chudák. Jenže je fakt, že k tomu, aby někteří současní
důchodci třeli bídu, ani nepotřebují hřeben…
Svíčky v ořechových skořápkách plující na vodě v misce, lití olova
do svěcené vody – to všechno známe, ale fakt, že v Žehuni na Novobydžovsku dívky házely jablkem tak dlouho do stropu, až jim padlo
na hlavu, to je něco! Ale to není celé: kolikrát hodily, nežli je ovoce
udeřilo, tolik let prý musely čekat na vdavky! Kdyby tohle chtěly provádět ještě před sedmnácti roky s jablkem rostlým u silnice, mohly by
si díky olovnatému benzinu ztěžklým ovocem nakrásně ublížit.
Vdavky a zase vdavky…
Na Moravě se dovídalo děvče svou budoucnost u prasečího chlívku. Čeledín donesl slečnu na zádech ke chlévu, zabušil na dveře
a říkal: „Milá plemenico, povíš nám něco, přinesl jsem dívku ke tvojemu chlívku, kolik dáš rochotů (zachrochtání), za tolik se vdá roků!“
No vida, co mohlo taky rozhodnout o datu svatby… A ještě: lochenické dívky běhávaly ke kurníku a tloukly na dvířka vařečkami. Ozvala-li se té které první slepice, bála se, že zůstane na ocet. Když to byl
kohout, určitě se v příštím roce vdala.
Děvčata moravská kráčela s prsy obnaženými na humence do stodol, kde si klekla a pravila: „Z toho humna nevstanu, až znamení dostanu – z keré strany vítr fouká, odtud se můj milý kouká.“ Holt kdyby
bývaly nebohé dívky tehdá měly chytré mobily, mohlo se na takový
poloviční striptýz koukat milých víc…
Všeobecně se náš lid domníval, že o štědrovečerní půlnoci vše
v přírodě oživne, zvířata, a třeba i oheň mluví lidskou řečí. Když jdou
děvčata z půlnoční mše, mají tančit, aby při muzice nikdy nezůstala
bez vyzvání.
A kdo nešel na půlnoční, měl běžet o půlnoci jenom tak v košili kolem stavení, aby zahnal neštěstí od domu. Konečně dívce, která se
od rána postila, bezpochyby se měl zdát sen o jejím vyvoleném.
Avšak při pohledu na mnohá děvčata současnosti leckterý vyvolený
by s chutí utrousil něco v tom smyslu, že by se klidně mohla postit
každou neděli, neřkuli obden.
Zpracoval a poznámkami opatřil
Zdeněk Lebl
Koláže: Miroslav Huptych
Foto: autor

Kdo z nás uvidí
zlaté prasátko?

…další střevíc!
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Když Líšnice potemní a začnou se dít věci
Zatoč kormidlem a připij si s pirátem!

Čarodějnice Suri na děti nepočkala, ale
u sebe doma jim nechala poklad

N

emusíte být zrovna studovaní demografové, abyste viděli,
že Líšnice je plná dětí. Není proto náhodou, že se před školou a na dětském hřišti rodí i mezi rodiči stále nová přátelství
a skvělé nápady. A tak vznikl i spolek s pracovním názvem Matky
na tahu a plán na polosoukromou oslavu podzimu. 27. října se tak
uskutečnil pilotní ročník Strašidelného pochodu temnou Líšnicí.
Inspirace přišla z Bojanovic. S padající tmou otevřeli sousedé temná
zákoutí svých obydlí a stateční nezletilí poutníci si za svou odvahu
vlézt kamkoliv mohli odnést sladkou výslužku. Po krátké diskusi jsme
měli šest nadšených rodin, které byly ochotné ukázat své kostlivce
ve skříni. Nikdo z nás není zkušeným organizátorem dětských akcí,
proto jsme se rozhodli vyzkoušet si pochod nejdříve v malém – jen
děti ze zúčastněných rodin, a za drobné startovné v podobě bonbónů či dobré lahvinky i externisté ze spřízněných kruhů.
Naše obavy se ukázaly být celkem oprávněné, protože ve slíbený
čas startu (16.00) nebyla Líšnice ani temná, natož strašidelná, a naše
teta Smrtka zakoupivši zbrusu novou sekyrku značky Fiskars odmítla
vystupovat před publikem bez patřičných efektů. I přes omezený
počet návštěvníků bylo potřeba informovat na třicet malých odvážlivců – Líšnice je zjevně mimořádně plodná i populární u návštěv.

V pět hodin už se ale smrákat začínalo a děti vyzbrojené tematickými maskami a čarodějnickými klobouky nebylo lze doma udržet.
A tak to začalo.
Vlkodlak v rouše beránčím
Stezka odvahy začínala v růžové bytovce, která otevřela svou nerůžovou kotelnu. Tedy, že je to kotelna, se tvrdí jen lovcům příšer. Bydlí
v ní totiž strašný Vlkodlak…
Tenhle rok ho ale paní veterinářka Kubátová naočkovala proti
vzteklině, takže byl svolný ke dni otevřených dveří a dětem nadělil svítící náramky a zubní protézy ve svém stylu, ale ze žužu. Hned
ve vedlejším starém statku ukázala svoje sídlo mocná čarodějnice
Suri. Jak nám sama řekla, na děti v nepečeném stavu už nemá věk,
tak nakopla své naleštěné koště značky Nimbus 2018 a odletěla neznámo kam. Dětem ale nechala mezi lahvičkami s lektvary a kostmi
všeho podivného původu i diamanty a bonbóny.
To už se o pár metrů dál těšila na návštěvu velmi družná Smrtka. Domnívala se, že si ji nakloní svými zubatými úsměvy i naleštěnou sbírkou
sekyrek, ale po focení v jejím fotokoutku, snědení čokoládových pavouků a nahlédnutí do soukromé rakve značky Thule, musely některé rodiny v neděli ráno zařadit na program dne terapeutické sezení
na téma „Čeho se bojíme a proč“. Další zastavení čekalo na průvod
v polích. Tady už byla tma tak velká, že nebylo třeba víc, než dojít
k usměvavým bubákům a nabrat si sladkosti. Taková odvaha se musí
ocenit, ať si zubaři říkají, co chtějí.
Záře nad jezírkem ztracených duší
Přesně jako v pohádce o Jeníčkovi a Mařence vydaly se z polí děti
po stezce značené bílými balónky za světlem až k Perníkové chaloupce. Tady jsme si ověřili další záludnost strašidelných pochodů –
vyznačit cestu tak, aby se neztratili ani přespolní! Po chvilce bloudění
už ale v zahradě plné světel vítala návštěvníky chaloupka jako malovaná, i se dvěma čarodějnicemi, dvěma bradavicemi a jednou černou kočkou. O poznání společenštější dámy, než dříve jmenovaná
Suri, napekly dětem perníčky a přidaly i několik čokoládových oček.
Ovšem bůhví, jestli nakonec nelitovaly, když se jim v brlohu usídlilo
několik dvouletých rarachů, kteří odmítali vylézt.
Hned na protější zahradě už zářila pirátská loď a rumem obveselený
kapitán (hodinové čekání ho poněkud zaskočilo) pobízel děti k hazardu a velevážené a počestné občany líšnické verboval do své ne-

Teta smrtka byla samý úsměv,
ale ne každý to ocenil
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Že jedna z líšnických kotelen ukrývá doupě vlkodlaka,
nevěděli ani nejbližší sousedé

Kdo se bojí, nezlobí aneb Halloween jako vyšitý

Hastrman se pro tento den rozhodl dát
některým duším vycházky

V perníkové chaloupce bydlely čarodějnice hned dvě…

zbedné party. Poslední zastavení zůstalo u vody – jezírko ztracených duší se s dětmi loučilo mihotáním plamenů svíček ve vodní hladině, nad
kterou se vznášely duše neposlušných plavců. A ten, kdo uhodl, co ukrývá hrnec na vaření mlhy, si mohl odnést blyštivé jezerní perly a škeble.
Že to celé dopadlo opravdu dobře, jsme věděli, když si děti za dohledu přítulného hastrmanova labradora Huga posteskly, že už pochod
končí.
Tak co, přidáte se příští rok i vy? Vítáme aktivní hostitele i nové členky „Matek na tahu“ - ozvěte se naší milé Mirce na tel.: 724 508 314. Návštěvníci se o našich akcích dozvědí ze školních a školkových nástěnek či líšnických tamtamů.
Dominika Rýparová
Foto: Mirka Engelová, Denisa Čermáková

Tajemstvím Vánoc se inspirovala řada básníků
a Václav Renč (28.11.1911) – 30.4.1973 patřil mezi ty, které někdejší režim vymazal z historie a učebnic české literatury. Avšak jeho dílo
básnické, dramatické i překladatelské je bezesporu jedním z národních pilířů českého umění. Začtěme se, prosím, aspoň do jeho svátečních
veršů, které jsou v tento čas – jak se dnes říká – aktuální…
***
Vstávají ze sna pastýři
a diví se a žasnou.
A bez váhání zamíří,
kde vidí hvězdu jasnou.
Nad holým chlévem z kamení,
co hledí dolů k městu,
hoří to Boží znamení
a osvětluje cestu.
Svolává k chlévu ze všech stran
i anděle i lidi.
A kdo má srdce dokořán,
každý to světlo vidí…
***
Mlč, Janku, malověrný Janku,
ovečky plaší pláč.
Ty čekej v bdění, čekej v spánku.
Však duše tvá ví, nač.
Čekej, jak v Písmě stojí psáno:
Pomine jednou tma,
uprostřed noci vzejde ráno
a hvězda radostná.

Už dávno nikde nečekají,
že ze tmy vzejde jas.
Jen smutné deště smutně hrají
pro nejsmutnější čas.
Naděje dávné vítr žene
okolo Betléma.
Kdo stojí o nás odsouzené?
Smutná je duše má.

A přidejme vánoční poezii Jaroslava
Vrchlického:
O štědrý večer
Na stromek, v jizbu jenž přines’ dech lesů
a v města hluky tichých samot snění,
zas věším pestré cetky v zamyšlení
jsa napřed šťasten v dětí hlučném plesu.
Při každé tretě, k haluzím již nesu,
zřím, otec, dětských zraků zajiskření
a básník slyším tiché ptačí pění
a cítím duši lesa stoupat z vřesu.
Zdroj šumí, sosna skřípne větrů tahem
a vidím honbu motýlů, much, ptáků
nad diviznami, jež zřím zlatem kvésti.
A myslím: V každou hračku v snění
blahém
jak zaklít věčný azur bez oblaků
a přičarovat dětem svým kus štěstí!
(ze sbírky Nové sonety
samotáře, rok 1891)
Připravil: (zle)

Zpěvy u jesliček
Už dávno dudy nedudají
okolo Betléma.
Jen smutné větry smutně hrají,
smutná je duše má.
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Když „naše“ ženy sklízejí ovoce svých aktivit

... a co dál, my 50+?

Za chvíli bude opékání buřtů

K

dyž jsem byla vyzvána, abych napsala příspěvek do Líšnického
zpravodaje, začala jsem se probírat dokumenty, které se k této
činnosti vztahují. Byla jsem velmi překvapena, co všechno
se za tu dobu posledních prakticky pěti let - od února 2014, kdy
toto uskupení vzniklo - událo v naší obci a v našich rodinách, které
se rozrostly o nové potomky.

Také z dětí, které byly ještě před pěti lety malé nebo nedospělé, jsou
už dospěláci a přicházejí s dalšími požadavky. Tak nám
přibyly nejen velké
radosti, ale také starosti, a přesto si stále nacházíme čas
se setkávat, bavit
se spolu a účastnit
se akcí našich i těch
pořádaných obcí,
Sborem dobrovolných hasičů (SDH)
a spolku KULIŠ (kulVzpomínka na Miladu Rousovou (druhá zprava)
tura Líšnice). Naše
působení obohacují
další sousedky, které
se jej účastní podle
svých zájmů.
Co se dělo v předchozích letech?
Třebas péče o část
veřejného
prostoru na návsi - hned
vedle zastávky autobusu. Už třetím
rokem ji zdobí dva
záhony pro oživení,
na kterých vysazujeme ozdobné rostliny.
Děláme to v úzké
součinnosti s obecním úřadem, zejména s paní starostkou,
a rovněž technickou
četou, která nám
pomáhá s přípravou
záhonů. Na starší
ženy je to dost namáhavé, takže jsme
jim vděčné. Na zalévání používáme vodu z rybníka, což v letošním
suchém létě bylo někdy velmi, velmi těžké…
Za sebe se přiznám, že jsem letos už několikrát měla chuť toho nechat, ale nakonec v sobě člověk najde sílu. I proto, že pro nás bylo
náramnou vzpruhou, když se nejen lidé čekající na autobus často
u záhonů zastavovali a velmi příznivě je hodnotili. Moc by nás potěšilo, kdyby na jaře příštího roku mohl být na návsi umístěn slíbený sud
na dešťovou vodu.
Takže ještě jednou díky všem, kteří nás podporují a - pokud to bude
možné - chtěly bychom v takovém oživení vesnického prostoru i nadále pokračovat. (viz fota)
O jarní burze výpěstků
jste si mohli přečíst v předchozím zpravodaji. Na tomto místě bych
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ráda poděkovala všem účastnicím, a zejména těm, které nejsou
členkami našeho společenství, a to paním Hatákové a Vodákové
a jejich příbuzným, za přípravu různých druhů sazenic, které úspěšně
na akci propagovaly a také prodaly. Nelze pominout účast příbuzného paní Vodákové, nadšeného kaktusáře, který svými rostlinami
doslova okouzlil většinu přítomných a řada z nich už určitě doma kaktusy pěstuje!
Zájem o letošní burzu dává předpoklad, že bychom, ve spolupráci
s obecním úřadem, v téhle „zelené“ aktivitě mohli pokračovat i v následujícím roce.
Zájezdy, zájezdy, zájezdy!
Účast na poznávacích zájezdech pořádaných Obecním úřadem
Čisovice na jaře a na podzim se už stala pravidlem. Za ty čtyři roky
jsme poznaly řadu českých měst i zámků, kam bychom se za jiných
cenových podmínek nepodívaly.
Ať už to bylo do Babiččina údolí vRatibořicích, do Nových Hradů
ve východních Čechách či do Duchcova nebo Teplic v Čechách,
v květnu 2016 pak na zámek Zákupy a do České Lípy se jela podívat
stovka účastníků.
Na podzim stejného roku jsme se projeli úzkorozchodnou tratí z Jindřichova Hradce do Senotína. Letošní jaro bylo ve znamení bechyňského zámku a Šrámkova Písku, zatímco s podzimním zájezdem jsme
vyjely na zámek v Mnichově Hradišti a zažily pěkné chvíle v Jičíně.
Zájezdy, o které je velký zájem ze strany okolních obcí, jsou pro nás
a všechny účastníky zdrojem zábavy, poučení a také možností pohovořit si s jinými lidmi, než líšnickými, k čemuž zas tolik příležitostí není.
V posledních dvou letech jsme se také účastnily zájezdů na vánoční
trhy v Berouně, rovněž pořádaných OÚ Čisovice, což je před svátky
vzácná příležitost vyměnit si informace: co, kde a za kolik, stejně jako
si vzájemně popřát do Nového roku (viz foto)
Organizace zájezdů, včetně trhů v Berouně, je vždy perfektně zvládnuta čisovickou starostkou Zuzanou Kuthanovou, za což má náš dík.
Ženy 50+ jsou u všeho
Před čtyřmi lety jsme se poprvé účastnily líšnických Her bez hranic
a na stánku prodávaly domácí pečivo. Podle následné odezvy všem
kupujícím chutnalo tak, že bylo vyprodáno dávno před skončením
soutěží.
Spoluúčastníme se akcí SDH Líšnice - zejména novoročního pochodu
hasičů, masopustu, Líšnického koštování a výstavy betlémů.
Rovněž při obecních „veselicích“, stejně tak spolku KULIŠ zajišťujeme
stánkový prodej domácího pečiva, a to na jarní burze výpěstků, Líšnickém festivalu i vánočním zdobení stromku na návsi pod rybníkem.
Když není ženská „klubovna“,
scházíme se několikrát v roce v hasičské zbrojnici, popovídat si
o všem, co nás zajímá a také připravovat všechno to, co má naše
uskupení v plánu. Hasiči mají pro naše schůzky pochopení a pokaždé
nám vyjdou vstříc.
Na jaře a na podzim si vždy vyšlápneme na procházku po blízkém
okolí, naposled nedávno, v listopadu, na Varadov do sympatického
posezení U Lídy (viz foto). Kdo by jednou za čas – tak jako my – netěšil na opékání buřtů, jenže poslední dva roky se bohužel nekonalo,
s ohledem na horké a suché počasí a zákaz ohňů v přírodě. Ostatně léto vůbec bývá na naše vlastní aktivity chudé, protože obvykle
máme rodinné starosti. V průběhu letních měsíců jsme z velké části
zaneprázdněny dovolenými a rodinnými záležitostmi, hlídáním vnoučat, rodinnými návštěvami a podobně. Od června do srpna se tedy
víceméně účastníme jednotlivých akcí individuálně.
Je možné říct, že komunikace mezi členkami probíhá při přímých
setkáních a vycházkách, informativně i v autobusu, e-mailem, telefonem a občas se také scházíme na krátké schůzky zaměřené na
aktuální činnost v knihovně, což nám bezproblémově umožňuje paní
knihovnice Žbánková.
Přilákal i bazárek…
V loňském roce jsme na návsi nově vyzkoušely minibazar při vánočním zdobení. Po kladných loňských zkušenostech budeme i letos
stánek s touto nabídkou provozovat.
Letos jsme si také uspořádaly minikurzy ručních prací, kde si předáváme zkušenosti v těchto činnostech a učíme se a zdokonalujeme
v nových technikách.

Když „naše“ ženy sklízejí ovoce svých aktivit
Zájezd do historického města Duchcova

U Lídy na Varadově – 3. 11. t. r.

V neposlední řadě přispíváme články o naší činnosti do Líšnického zpravodaje.
Také jsme se aktivně účastnily práce v komisi pro
líšnickou naučnou stezku a jejího otevření v červnu
loňského roku.
Loni jsme obdržely pamětní list při příležitosti 140. výročí SDH Líšnice za spolupráci. (viz foto)
Smutek patří k životu
Bohužel ani nás neminuly dvě velmi smutné události a sice v roce 2016 úmrtí naší členky a nadšené příznivkyně paní Milady Rousové, letos odešla
na věčnost paní Jitka Stivínová, se kterou jsme
se seznámily na návštěvě v jejím údolním stavení
„v Potokách“, kde jsme si byly předloni na jaře prohlédnout sněženky a bledule. Na obě dámy budeme často vzpomínat!

Zámek Kratochvíle – květen 2017

A co na závěr…
A tak nevím - bylo toho málo nebo moc za těch
bezmála pět let? To však budu muset nechat posoudit ostatním. Co je však úplně jisté, je to, že čas
je neúprosný, stále běží a poskytuje další a další výzvy. Budeme se snažit podle svých sil dál přispívat
k radosti, spokojenosti a úspěchu naší vsi i vlastních
rodin. Za sebe bych chtěla ještě jednou poděkovat členkám za jejich aktivní přístup, a pokud
budou líšnické spolky a sdružení v příštím období
potřebovat naši spoluúčast, rády vám vyhovíme.

Z dubnové vycházky předloni

Hry bez hranic – 14. 6. 2014

Přejeme všem občanům Líšnice krásné a spokojené Vánoce a mnoho zdraví, štěstí a radosti v roce
2019.
Jana Snášelová
Líšnice, 11.11.2018

Řitka – 8. 4. 2017
Zatímco přes léto záhonky krášlily žluté a oranžové afrikány...

...teď na podzim jsou to červené, modré nebo
třeba bílé macešky
a okrasné zelí

Na trzích v Berouně – prosinec 2017

Tak co myslíš, že sem nasázíme na jaře

Teď před koncem roku můžou být dámy spokojené
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A to kuře krákoře, běhá po dvoře, a ta kačka bláto tlačká ...

V říši čtyřnohé Zuzanky i ptáka Ohniváka

Podat kravičce prst? Když ona
chce tím jazykem celou ruku!

J

ó – klínecká hospoda U Slavíčků, to býval pojem! Kdo tu šel cizí
kolem, ten se stavil, a kdo měl ve vsi domovské právo, míval
v šenku svou židli. I autor těchto řádků si tu onehdá byl párkrát
skočit na parketu… Žel – ve víru událostí byl najednou konec, utrum, šmytec! Až přišli Trachtovi a začalo „tóčo“. Dnešní Farma Klínec
se utěšeně rozrůstá a zase se tu točí zlatavý mok. Sedíme na dvoře
usedlosti se spolumajitelkou Alenou Trachtovou, pár metrů od hájemství mečící, bučící i kdákající fauny – jak jinak.
Tak začněme dětskou otázkou: máte ráda vaše zvířata?
A moc, bez toho by to nešlo.

A která nejvíc?
Já mám ráda ty kozy, ony jsou strašně chytrý a společenský. Kromě
toho je z nich užitek – mlíko.
Čím jsou společenský?
Když třeba přijdu mezi ně, „utrhne“ se jedna ze stáda, přijde ke mně
a chce se pomazlit. Jiné jsou ale zase plaché.
Kolikpak máte těch sudokopytníků?
Těch, které dojíme, je pětadvacet. Pak máme kozy takzvané mazlicí – zakrslé barevné holanďanky – ty tu jsou spíš pro děti, aby si je
mohly pohladit. Protože tam máme automat, který vydá hrst granulí,
můžou je i nakrmit. Pak máme ještě letošní kůzlata, ta si necháváme
na chov, takže tu jen tak chodí, pasou se a užívají si kozího života.
A co ve vašem „top žebříčku“ přijde po kozičkách?
To se takhle nedá říct, všechna zvířata musíme mít rádi, jinak bychom

„Lidi prý nemají rádi ztvrdlý rohlíky
– my zas jó, viďte, holky.“
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tuhle práci nemohli dělat.
Já to z vás nedostanu… Takže z jiného konce: je u vás nějaký tvor,
k němuž máte zdrženlivější přístup?
Kozu ještě přetlačím, i na poníka si troufnu, ale před šestisetkilovou
krávou mám velikánský respekt! Na druhou stranu jsou ale i ty kravičky společenské. Uvidíte, že naše Zuzanka mně potřebuje olízat ruku,
jinak by měla špatný den…
No tak vám teda prozradím, že zrovna nemusím okrasné ptáky,
bažanty, holuby – to je manželovo hobby a velká láska, jenže mně
to nic neříká. Ano, klidně přivedu děti k našemu zlatému bažantovi,
kterému říkáme pták Ohnivák – mimochodem dnešní děti pohádku
o slovanské bytosti s planoucím peřím vůbec neznají… - ale sama
to nijak zvlášť neprožívám. Třeba s holubama se zdvořile ignorujeme.
Farma ale není jenom k mazlení nebo krmení, ale i k zabíjení, že?
Víte, v tomhle jsme se už dostatečně poučili. I první prasátko jsme
si pěkně pojmenovali Barunka, a pak nám bylo líto poslat ho
„na kudlu“. Když bylo po všem, říkali jsme – ta Barunka má ale dobrou panenku, což bylo dost morbidní. Takže to teď máme striktně rozdělené tak, že u zvířat, o kterých víme, že jednou půjdou na porážku,
ta jméno prostě nemají. U koz či krav, protože jsou u nás na mlíko
i na chov, dlouhodobě není problém jim dát jméno, na které slyší.
Když se pak narodila první tři selátka, přiběhli naši kluci s tím,
že už na ně volají: Porážko, Tlačenko, Jitrnice…
Kdy jste vlastně přišli na nápad dávat to tady v Klínci dohromady?
To šlo hrozně pomalu a plíživě. Z Prahy jsme se přestěhovali do Čisovic a moc se nám líbilo, že sousedi chovají slepice a mají čerstvá vej-

„Znáte všechny heslo? NESKONČIT
NA SVATOMARTINSKÉM PEKÁČI!“

A to kuře krákoře, běhá po dvoře, a ta kačka bláto tlačká ...

Když se na vás řítí šest set kilo živé
váhy…, klídek, tak je tam přece plot

Ticho před „bouří“ aneb za chvíli se
bude podávat svačina

Naštěstí na to, že usedlost byla tak dlouho opuštěná, nevyžadovala
nějaké závratné úpravy, ale cokoli ještě dnes vyděláme, jde zpátky
do farmy, abychom ji zvelebili.
Co je vaším největším „motorem“?
Když třeba po delší době přijedou lidi a překvapeně říkají –
jé, tady to poskočilo, tohle je zase hezčí – tak to nás pokaždé
hrozně povzbudí.
A co původní hospoda – jaké jste s ní měli plány?
Nejdřív žádné, ale když se sem začali chodit ptát místní dědulové budete točit pivo, my jsme sem chodili hrát mariáš – povolili jsme.

„…ale tu pěšinku jsem si ráno fakt
česal, čestný ponícký!

ce, kterými nás občas obdarovali. Nadšeně jsme si řekli, že si je taky
pořídíme. Jenže ke slepičkám brzy přibyly zakrslé kachničky – což
je lepší než televize, dívat se na ně, jak plavou po rybníčku… Manžel pak začal stavět voliéru, protože propadl bažantům a koroptvím.
Dál už se na zahradu nic nevešlo, ale jelikož nás pořád lákalo pořídit
si něco čtyřnohého, prohlásil, že jestli chceme opravdu chovat zvířata, proč ne ve větším?
Kamarádka jela tady kolem a viděla opuštěný zanedbaný majetek,
který jsme si jeli obhlédnout jen tak přes plot.
A byla „ruka v rukávě“…
Když jsme s realitním agentem vešli do budovy, vnímali jsme toho pověstného ducha místa. Manžela uhranuly původní dřevěné a notně
vrzající schody, a když po nich šel, cítil, že sem prostě patří! To rozhodlo a objekt jsme koupili. Do toho přišlo neplánované miminko a takhle
tu s dětmi i se zvířaty pobýváme už čtvrtým rokem.

Dvůr na farmě je jak malovaný

A zábavy na parketu?
Teda já když viděla sál, zajásala jsem: budeme dělat klasické
venkovské tancovačky! Protože když mi bylo dvacet, protančila
bych všechny střevíce…
Ale tady jsem po řadě pokusů obrovsky zklamaná – lidi prostě
nepřijdou…
Škoda nechat sál zplanět, že?
Naštěstí začíná být zájem o různé soukromé oslavy, pořádáme
akce pro rodiny s dětmi. A rodiče jsou po tom lační, protože vítají
každou příležitost, jak odtrhnout potomky od televize a počítače!
A tady na dvoře, kde sedíme?
Od roku 2015 probíhají třeba dýňové slavnosti, slaví tu i myslivci
a staví se tu i ti, kteří dřív jenom projeli kolem.
Dá se tu i přespat?
Ale ano, jenže tři pokoje, které jsme vybudovali, jsou málo! Oslovují
nás totiž páry, které by tu chtěly oslavit svatbu, ale i s ubytováním
pro sebe a své hosty.
Zdeněk Lebl
Foto: autor

Á – Zuzanka už se chystá na své pravidelné
olizování ruky. Jenže za chvíli to působí jako rodná
sestra smirkového papíru…
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Někdo kalí vodu!

Havarijní stav Čistírny
odpadních vod (ČOV)

V

ážení spoluobčané,
bezohledností neznámého pachatele, který v noci prostřednictvím kanálu v obci neoprávněně vypouští do obecní ČOV
černé shnilé odpadní vody, došlo k havárii na ČOV, která je nyní
mimo provoz.
Nastalou situaci intenzivně řešíme ve spolupráci s Policií ČR, orgány životního prostředí a provozovatelem. Spatříte-li stojící fekální vůz
v nestandardní dobu nebo jiné podezřelé jednání, informujte prosím Obecní úřad nebo Policii v Mníšku pod Brdy.
Některá vytipovaná místa budou sledována prostřednictvím kamer.
Vyjádření provozovatele:
Nestandardní přítok na ČOV Líšnice
V posledních dnech přitéká na čistírnu odpadních vod (ČOV) v obci
Líšnice nestandardní přítok, který zjevně nepochází z domácností.
Jedná se především o černé shnilé odpadní vody, připomínající odpad z žump a septiků.
Takové vody svým složením ohrožují chod čistírny. Jednorázový nestandardní přítok může zpomalit činnost bakterií, které jsou za čištění
odpadních vod zodpovědné. Pokud ale takové shnilé odpadní vody
přitékají na ČOV pravidelně, mohou proces čištění zastavit úplně.
Tak jako se stalo dne 15. 10. 2018, kdy se ČOV vlivem toxického přítoku dostala do havarijního stavu. Shnilý otrávený aktivovaný kal (směs
bakterií) se bude muset z nádrží vysát a odvézt k likvidaci. Taková
havárie vyjde obec na desítky tisíc korun. A to se poté může odrazit
na ceně stočného.
Dle §118 odst. 1 d) zákona č. 254/2001 Sb. je možné uložit pokutu
až 50 000 Kč pokud fyzická osoba nezajistí zneškodnění odpadní
vody akumulované v bezodtokové jímce podle §38 odst. 6 stejné-

ho zákona. Dle §18 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. není dovoleno
vypouštět odpadní vody do kanalizace ani přes septiky. Kanalizační
řád splaškové stokové sítě obce Líšnice dále stanovuje zákaz vypouštět do kanalizace zvlášť nebezpečné látky a nebezpečné látky dle
přílohy č. 1 k zákonu č. 254/2001 Sb., toxické a infekční látky, látky
způsobující změnu barvy vody, pevné biologické odpady, hygienické potřeby, rostlinné a živočišné tuky. Zjištění porušení tohoto zákazu
je trestáno pokutou, která dle §32 - 35 zákona č. 274/2001 Sb. může
dosáhnout výše až 1 000 000 Kč.
V návaznosti na uvedené problémy v obci Líšnice budou probíhat
kontroly kanalizace a dodržování kanalizačního řádu. Při zjištění
neoprávněného vypouštění odpadních vod je viník navíc povinen
nahradit ztráty tímto vzniklé. Jedná se především o vícenáklady související s čištěním stok a novým zapracováním čistírenských procesů
na ČOV a vícenáklady vzniklé zvýšením poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
V případě, že nelze zamezit vzniku nebo vypouštění takových vod
do kanalizace, společnost AQUACONSULT, spol. s.r.o., provozovatel kanalizace a ČOV v obci Líšnice, může pomoci s jejich likvidací
či se zajištěním vhodného předčištění odpadní vody na úroveň splňující kanalizační řád či smlouvu o odvádění odpadních vod.
Na závěr bych ráda požádala o pomoc všechny poctivé obyvatele
obce Líšnice. Kdyby se Vám cokoliv v souvislosti s nakládáním s odpadními vodami ve Vaší obci nezdálo, viděli jste či cítili jste něco podezřelého, kontaktujte mě, prosím Vás, na telefonu 606 611 364 nebo
na e-mailu: mrackova@aquaconsult.cz. Děkuji.
Ing. Simona Mráčková
technolog
AQUACONSULT spol. s. r. o.

OTAZNÍK VE STÍNU ŠAMPÁŇA
Tentokrát si všichni vyzkoušíme, jestli se nám ještě všechno nevykouřilo z hlavy díky minulým Silvestrům, natahovaným hluboko do
Nového roku. Tak tedy:
♣ Svatý Silvestr byl:
a) vinař z jihovýchodoitalské Apulie
b) zbožný a střízlivý muž
c) misionář v Egyptě
♣ Toto jméno pochází z:
a) aramejštiny
b) etruštiny
c) latiny
♣ Bílé víno necháváme chvíli
stát, protože:
a) z něj vyprchají škodlivé látky
b) získá lepší chuť
c) se sluší obdivovat jeho vzhled
♣ Noche vieja znamená:
a) silvestrovský aperitiv
b) starou noc
c) pozdrav k Novému roku
♣ Kocovinu nejlépe utiší
a) káva
b) stopečka koňaku
c) kořeněná směs
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Vyhráli jsme?
♣ Silvestr byl přece zbožný a střízlivý muž, který se ve 4. století stal dokonce papežem. Původem vzdělaný Říman přijal křesťanství a pokřtil
i císaře Konstantina, jehož předtím vyléčil z malomocenství, které si
„přinesl“ z Egypta.
♣ Jméno Silvestr pochází z latiny (silvanus=porostlý lesem). V římské
mytologii to bylo i božstvo přebývající v lese. Název Silvestr pro poslední den v roce pak zdomácněl v mnoha jazycích.
♣ Z odstátého bílého vína vyprchají škodlivé látky, které se vytvářejí
po otevření lahve, když se víno setká se vzdušným kyslíkem. Červené
víno bychom měli otvírat dokonce dvacet minut až půl hodiny před
jeho konzumací!
♣ Noche vieja představuje starou noc. Je to jednak překlad ze španělštiny, jednak pojmenování posledního dne v roce, čili Silvestra.
V angličtině se ustálil název New Year’s Eve, což znamená předvečer svátku Nového roku.
♣Vždyť na kocovinu je přece odjakživa nejlepší kořeněná směs připravená z osoleného a opepřeného žloutku, zesílená ještě worcestrem, tabaskem a zakápnutá citronovou šťávou. Ve zvlášť těžkých
případech se doporučuje odvar z rýže. Je prý to strašné, ale údajně
léčivé.
(zdk)
Foto: archiv

Vracet se do svého

Ze Spáleného mlýna vzpomínky dosud
nevyčpěly (2)

Zádumčivou podzimní hladinu naruší leda štěbetavé husy

N

eřeklo se mu nikdy jinak než „Spáleňák“. A vždycky byl jakousi prodlouženou rukou Líšnice až k Bojovskému potoku,
legendárnímu vláčku přezdívanému „Praha-Dobříš-Paříž“
a taky středobodem všech procházek směrem k romantické osadě
Údolí stínů, nebo na druhou stranu: bojovsko-čisovickým hřebenem
přes vrch Babku a Malý Budín. V letním vydání zpravodaje jsme „zabrousili“ do historie posledních zdejších mlynářů – rodu Heršálků –
a naslouchali vyprávění přímého potomka Víti Kulhánka a jeho ženy
Lucky. Je to snad hlas srdce, že se tu chtějí usadit nadobro?
Zdeněk Lebl
Foto: autor
Propletenec náhod na životní dráze dědy Heršálka našel své uplatnění v Horních Počernicích, kde se pilný pekař, pěstitel a bezesporu
i stavebník potkal s farářem Josefem Kroupou, který – jak jinak, když
jde o náhodu – začínal celebrovat v líšnickém kostele, zatímco tady
měl na starosti počernické „duše“…
Když se v naší vsi roku1995 konaly nezapomenutelné oslavy 650. výročí takzvaného emfyteutického rozšíření obce (starověká a feudál-

ní forma dědičného nájmu pozemků, pronajímaných na delší dobu
nebo navždy) a slavnostní mši sloužil někdejší kardinál Miloslav Vlk.
Pryč z Prahy a neohlížet se
Bylo to v říjnu 2012, když Víťa s Luckou seděli u rybníka – desátá dopoledne, sluníčko, podzim se všemi barvami, když tu on říká: „Vidíš
– na starý kolena sháníme něco, starou chalupu s větším pozemkem,
nejraděj na samotě, protože jsme i díky trampingu spolu strávili třicet let života v přírodě, procestovali Čechy křížem krážem, Slovensko stejně tak, máme za sebou ledasjaké příhody s našimi dětmi
i bez nich, toužíme odejít z těch Horních Počernic, někdejší vsi, teď
prorostlé obchoďáky i metrem – manželko moje milovaná, tady
je deset hektarů, rybník, no voda zrovna moc nepřitýká, jenže jsou
tu historicky naše kořeny.“
Tenhle říjnový impuls vedl k tomu, že oslovili všechny příbuzné,
„co chceme na naší a jejich posvátné půdě činit. Postavit chatu?
Nakonec to vyhrála maringotka.“ A co takhle normální „barák“ k bydlení nastálo, vyzvídám?
„Fajn, ale naše děti shodně tvrdí, že i kdybychom ho postavili, stejně budeme bydlet v maringotce. (smích) Vždyť jsme na ní se ženou

Úcta ke studánkám je pradávná!

Rybníček nad svým větším „bráchou“ už byl nedávno –

Zaslouží si ji i ta u zdejšího rybníka

17. listopadu – uzamčen ledovou krustou
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Vracet se do svého
makali celý rok, když z původní „ruiny“ zbyl jen podvozek. Vzhledem
k tomu, že sem jezdíme celoročně – zimy jsou tu totiž nejkrásnější –
je tady úžasná romantika. To jsem třeba přijel v jedenáct večer, venku mínus patnáct, zatopil jsem – no na dvacet stupňů to trvá dvě
hodiny, v pět ráno pak bylo za dveřmi pětadvacet pod nulou, ale
já se hřál v teplý posteli!“
Otisknout tu svou pečeť!
„Ale ten dům opravdu chceme stavět, s dílnou, skleníkem, ale
ve svahu, „zahráblý“ do země. Důležité bylo se nejdřív postarat o
ten rybník. Starým dámám jsme tu instalovali lavičku, aby si u vody
mohly pohovět. Když jsme to vyčistili a začalo se koupat víc lidí, břeh
byl celý rozdupaný, rozbahněný, zpevnili jsme ho dubovou kulatinou, zejména kvůli starším lidem jsme ještě přidělali schody, bagrem
jsem nechal zapíchnout dva užší kmeny a zakulatil je. Takže jakmile jdou důchodci z vody, našlapují na schůdky a přitom se můžou
přidržet těch kmenů. Rybník je otevřený všem a máme fakt hezký
pocit, když vidíme, jak se tady paní v letech čachtají a některé je ra-

dost pozorovat, když náš „Spáleňák“ přeplavou i desetkrát... Opravili
jsme stavidlo, zpevnili hráz a udělali nějaké drobnosti. Jasně, že letní
radovánky, hlavně dětí, s sebou nesou nějaký ten rámus, ale když
za námi čas od času přijede pár kamarádů – klidně osmdesát – tak
se chatařům taky třeba nemusí líbit, že ve tři ráno „jede“ country
na saxofon či bendžo… Jiní si rádi přijdou poslechnout.“
A kdy jste tu začali být šťastní?
„Hned. Protože to vlastně bylo splnění našeho snu o výjimečnosti místa. Když jsem byl mladej počernickej kluk, úplně jsem žil sousedskou
pospolitostí. V devadesátých letech už se všechno ubíralo úplně jiným směrem – každý na svém písečku. A věř mi – mně se ty dětské
pocity v tomhle údolíčku u rybníka pod lukama, který se už teď stal
naším osudem – s vesnicí a lidma v ní – mně se ty pocity tak nějak
vrátily. A můžu říct, že je to pro mě tak trochu jako znovuzrození!

Prozrazené kouzlo rybníků
Protože to opravdu nejsou žádné čáry. Tak rybníky třeba dočišťují povrchové vody, zadržují je a vytvářejí jejich zásobu v krajině, čímž mají
zásadní vliv na její mikroklima. Ale mají i svou přirozenou retenční čili ochrannou zadržovací funkci, když nás navštíví přívalové deště, a
docela určitě taky význam ekologický a krajinotvorný, neboť zmalebňují, krášlí.
Jakpak bychom mohli zapomenout – notabene teď, kolem Vánoc – na to, jakou cenu pro nás mají rybníky plné ryb?! A právě výlov
rybníka nad Spáleňákem, kterému přihlížely rybchtivé lidičky včetně dětí, si můžeme vychutnat aspoň očima. Stalo se tak loni – 11. listopadu.

Všichni na svých místech – výlov může začít!

Foto z výlovu: Ondra Hrazdira
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1) … a když je už rybník vypuštěný, co takhle
opravit „požerák“ (také kbel = vypouštěcí
zařízení)
2) Koukni, jak se mrská…
3)Jen malý zlomek posbíraných škeblí
4) I malé dítě pozná rybu
5) V průběhu vypouštění rybníka bylo třeba sbírat
mlže – třeba takovéhle škeble rybniční
6) Zdaleka ne všechny obyvatelky vodní říše se
snědly – spousta jich šla zpátky do rybníka
7) Největší (co do konstituce) rybář, totiž Víťa
Kulhánek, a taky největší ryba!!!

Vánoční fejeton / Sníh, sníh, sníh ...

Do Betléma, ať to „odsejpá“
Zdeněk Lebl
Ilustrace: Barbora Humhalová
Není na naší evropské zeměploše ten, aby s ním nezacloumala zdánlivě
banální story o kromobyčejném narození v jednom betlémském chlívku.
a lidiček tam bylo jako v žádné jiné maštali: těch podaruňků
světských i zvířeny všelijaké, jež se tumlovala spatřit a pozdravit
to bejby zachumlané v jeslích – největší experiment v dějinách nebes,
který dal lidem na Zemi víru a naději a lásku. Třebaže si posledně
jmenované podstatné jméno pohříchu nejčastěji vykládáme
a taky praktikujeme v horizontální poloze,
naději a víře v honbě za uskutečňováním svých
snů uštědřujeme bolestivé políčky všedního
dne. Byť jsou obě navýsost rodu ženského,
zcela negalantně s vírou zacházíme tak,
že často nevěříme sami sobě, dokonce ani
svému příbuznému nebo příteli, natož
ještě včera oblíbenému politikovi. Naději
pak mnozí z nás zredukovali na domácí
dvorek či koridu, do níž pouští tak leda
býka štěstěny - šikovně obelhat úřad,
neřkuli souseda - nebo si pěstují velké H, jež
zbývá z halasných loterií a nahořklých slibů
nezbedných zásilkových služeb.
„Nezáleží na tom, jakou košili nosíš,
ale jakou legendu si k ní vymyslíš,“ předvídal
Alexandr Dumas starší, a tak si předsvátečně lžeme
od bot přes zimník, stojíce virtuální frontu na odpustky
ve formě iksté generace supermobilů, tabletů či chytrých hodinek - které
se prozatím obejdou bez onoho pověstného vodotrysku - abychom ukojili

požadavky našich potomků, lačných po moderně, když už holt nemáme čas
si s nimi čas od času „tak ňák pokecat“. Když ono to letos zase nevyšlo,
a tak „hrej si – tumáš Androida“!
Své drahé polovičky i čtvrtinky se snažíme načechrat věcnými
argumenty à la letenky k jižním mořím, ba i ostrůvkům v Karibiku, zatímco
nezryté zahrádky našich duší se honosí lebedou a pýrem, jak jsme
je v honbě za lepším příštím přestali kultivovat, leštíce
metalízu věrného SUV, často jen „šunky“ dovezené
z Němec, kteréž v deníku našeho života zanechávají
neekologické kaňky, aby náš motor skvěle Shell.
Mnoho-li se na tom světě svěťoucím
změnilo od dob Jezulátka, moc-li jsme
na sobě zapracovali my, aby došlo naplnění
ono honosné lidské homo sapiens – člověk
rozumný? A kam jsme dali hlavu, ne-li
do písku, když se Nahoře přimhuřovaly
oči nad naší neupřímností, sobectvím
a kariérismem? Ale upřímně řečeno: drhnout
si máslo z hlavy, když ono dnes přijde
na takový prachy…? Inu – člověk musí být
tak trochu hajzlík, aby se mu nezadřel pobyt
na téhle smutnoveselé planetě.
V tom čase komet rozličných a zlatých
prasátek je divukrásných věcí na dotek, až ruce
přecházejí… A tak se dotýkejme těch věcí, lidí, snů…
O Štědré noci bývají nejštědřejší a vroucí!

Foto: Zdeněk Lebl

KDYŽ KOUZLÍ SNÍH
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KDYŽ KÁPNEME NA SUPER POČASÍ

Pohled od hotelu Hrazany je bezesporu jednou z perel Středního Povltaví

Pozdně podzimní výletování s sebou přináší nejen „větry od pólů“,

me i něco, čeho jsme si nikdy předtím nevšimli) přitažlivější. Navíc

kteréžto třísloví jsme si vypůjčili ze stejnojmenné sbírky Otokara Bře-

si člověk oživí i vzpomínky, když tudy putovával pěšmo nebo na kole.

ziny, neboť i příroda jeseně nás neúprosně – tak jako básníkovy ver-

Na křižovatce mineme Křížovskou kapli a za pár vteřin jsme v samot-

še – vtahuje do nostalgických nálad pomalu se loučícího roku. Víc

ném Křížově, odkud je to jen kousek do Korkyně, a to je navzdory

než kterýkoli jiný kout naší vlasti je to právě Sedlčansko, relativně

pouhým 140 obyvatelům dost slavná obec, a kdyby pro nic jiného,

blízko od naší vsi, v sousedním, příbramském okresu, jež nám nabízí

tak pro ty výhledy do daleka!

nahlédnout do pokladnice malebné krajiny, zvlněné jako hladina
neposedné řeky, líbezně „nakřivo“ poskládaných lesů, roztodivných
balvanů, skal i žulových lomů. Pahorky střídají údolí, jimiž protékají
titěrné potůčky a támhle – tam je prý kouzelná tůň… Našly bychom
i zříceniny hradů a pět vodních mlýnů. Zdejší vltavské břehy bývaly křížovými cestami šumavských vorařů, ale najdeme tu i křížové
cesty skutečné, které odolaly času. A proč bychom si protentokrát
do kraje Středního Povltaví nevyjeli autem?
Zdeněk Lebl a Miloslav Humhal
Foto: Z. L.,
letecký snímek kláštera Poličany: Jiří Jiroušek
A protože na relaxační výlet do těchto končin ani náhodou nejedeme poprvé, rovnou nastavíme navigaci na Poličany, ale o nich
později. Dávno za námi zůstaly Čisovice, i Bratřínov – a mohou litovat
ti, kteří tuhle ves nikdy nepřešli vlastními podrážkami. I když tamní hra-

Štědrý kníže
V dávných dobách jeden český kníže prohrál bitvu a utíkal před nepřítelem sám k Vltavě. Ta se ale v ten čas nedala přebrodit.
Chodil okolo řeky, až přišel k chaloupce.
U poddaného, jistého Becha, si odpočinul a ten jej pak převezl
přes Vltavu v malé loďce, které se tehdy říkalo korka. Po čase
se kníže na onoho člověka rozpomněl, pozval si jej a odměnil. Mimo jiné i tím, že ho povýšil do svobodného stavu, daroval
mu pozemky a udělil erb ve znamení oné korky. Od té doby
se všichni členové rodu jmenovali Korkové, což přešlo na příjmení Kůrka. A víte, že Linhart Korka byl roku 1621, kdy bylo popraveno 27 českých pánů – příslušníků protikatolického stavovského
odboje, hejtmanem královských vojsk na pražském Vyšehradě?
Podle prvního dvorce vznikl i název - Korkyně.

diště osídlili již dřív, první zápisy se o něm zmiňují v roce 1100. Přímo
ve vesnici a v jejím okolí naši předchůdci dobývali zlato, ať dolová-
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Krajina rozhleden a metráků zlata

ním či rýžováním. Největší naleziště se nacházelo na

Protože mráz dosud nespálil, ani vítr neserval mnohobarevné listí

Kocábě, v místě zvaném Havran.

javorů, jilmů i kaštanů, které už odevzdaly své plody, také jeřábů a

Následují obě Lečice, Malá i Velká a všechny ty ves-

zakrslých „náletovek“, projíždíme krajinou-obrazem, který září, jako

ničky, pro něž jsme zvolili tuhle nepřímou trasu, která

by ho kdosi vymaloval obřími pastelkami.

je dozajista z hlediska poznávání (pokaždé totiž vidí-

Je fakt radost pohybovat se po vozovce, po obou stranách zna-

Reportážní tip na výlet

Parametry monumentu vltavských mostů hravě splňuje i ten
živohošťský – včetně velkolepého dojmu z nabízené romantiky

historickým artefaktům, objeví na dně například potopenou pramici, dobovou ceduli Okres Příbram, stavební materiál, torzo auta…
Se štěstím se dá najít i nůž coby ztracená rybářská proprieta, dokonce i náboje do kulometu…
Jelikož dnes z nějakého potápění rozhodně nic nebude, raději
se po mostě projdeme, abychom vstřebali atmosféru od blankytného nebe promodralých vod nejdelší české řeky po doslova rozkošné
okolí – vždyť sama příroda je ten nejvzácnější artefakt, čili výtvarné
dílo pod sluncem!
Listopadová krajinomalba pod taktovkou žluté,
oranžové, červené…

Z Živohoště, kterou většina z nás vyslovuje Živohoušť, je prakticky zaniklá vesnice. Rozkládala se po obou březích Vltavy, ale nesmlouvavé vody Slapské přehradní nádrže v červnu 1954 vzaly lidem domov,

čené v bezpečné vzdálenosti od příkopu.

opečovávaný a milovaný po generace. Většině z nich přehrada za-

Co kdyby to po chuchvalci listů, po ránu

topila i vzpomínky… Nežije tu ani dvacet obyvatel.

přece jen kluzkých od rosy nebo jinovatky, auťákem smýklo rovnou do zoraného
pole?
Silnice nás vede do památné vsi Chotilsko.
Na vrchu Besedná od roku 1926 stála 22
metrů vysoká Drtinova rozhledna ve tvaru husitské hlásky. Inu – nestojí. Komunisti ji
v 50. letech strhli. Před třemi lety si Chotilští otevřeli rozhlednu novou.
Ale je tu ještě jedna rozhledna – na Veselém vrchu (489 m n. m.).
A k němu se po léta upírají zraky všech moderních zlatokopů. Zaplaťpámbu zlatá horečka ve jménu státu dosud nepropukla. Proč
by měla? V útrobách kopce se skrývá největší ložisko žlutého kovu,
a prozatím se říká: ve střední Evropě. Ale kdo ví…? Však už se na Ve-

Nejen bitva u Sudoměře
Prý nad bývalým brodem u vsi Živohošť 4. listopadu 1419 došlo k lítému boji husitských poutníků ze Sezimova Ústí, mířících
na celozemský sjezd do Prahy, s katolickými šlechtici z řad stoupenců krále Zikmunda Lucemburského, pod velením Petra
Konopišťského ze Šternberka. Po prvním útoku byla řada Jihočechů zabita, zraněna nebo zajata, nicméně posily západočeských husitů, které na bojiště dorazily od Nového Knína, přinutily
české feudály ustoupit. Svědectví dobových písemných pramenů jasně hovoří o první větší ozbrojené bitvě v napínavém seriálu
husitských válek.

selém vrchu v minulosti těžilo…
Tak jeďme hezky pomalu, třeba se někde „v pangejtě“ zaleskne zlatý

„Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte…“

nuget!

Strojový hlas neviditelné ženy ukryté v malé

Ale zlato není v Chotilsku jediné - v muzeu Křížovnický špýchar mají

černé krabičce navigace nás neomylně pro-

instalovánu expozici Ze života venkovského obyvatelstva středního

vádí Blažimí a Stranným, vesničkami, z nichž

Povltaví.

ta druhá má ve svém znaku sličného černého
kosa. Lehounce mlžný opar v benešovském

Na dně pod Živohošťským mostem je veselo…

okrese není o nic menší než v příbramském

Téměř na úpatí kopců Tetřevík a Kočičí vrch sjíždíme k betonovému

na druhém břehu Vltavy, ale zvyšující se teplo

Živohošťskému mostu se čtyřmi dvojitými pilíři. Být potapěči, dvacet

prostupuje osadou Dubí úplně stejně jako o málo lidnatějšími Naho-

metrů pod hladinou bychom našli dvojité pilíře spojené v jeden mo-

ruby, vsí s kuriózním jménem, která si činí nárok na to, že právě tady

hutný základ tvořící plošinu mezi nimi. Protože tento obrovský blok

se odehrála výše zmíněná Živohošťská bitva. Však tu taky na návrší

betonu sahá 50 metrů do nitra země, ukotvit pilíře si vyžádalo od-

severně od vsi mají pomník tohoto klání stoupenců podobojí. (Mi-

střelit dno, a tak základy mostu jsou několik metrů pod úrovní skalna-

mochodem – sotva tři kilometry odtud bychom u přírodní památky

tého dna původního toku řeky Vltavy. Až se oteplí – ten, kdo fandí

Křečovický potok objevili samotu Líšnici…)
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Reportážní tip na výlet
Historik husitského hnutí Vavřinec z Březové (asi 1370 - asi 1437) po-

civilizaci, do ticha mezi kopci „doznívající“ Benešovské pahorkatiny,

znamenal, že skoro čtyři tisíce táborů… srazili se s královskými… usmr-

ticha prokládaného ševelením větru i rozprávěním vltavskou kaská-

tili některé lehkooděnce z nich a zabili mnoho lepších koní králov-

dou zpomalené řeky, jež se nese až sem. Kdo chce naslouchat, slyší.

ských; odrazivše královské od sebe, přišli do Prahy a byli od Pražanů
s radostí přivítáni.

Kdo jsou trapistky

No – možná že to tak ASI bylo, jenže ani u vzdělaného Vavřince ne-

Sesterská komunita trapistek k nám přišla z mateřského domu

známe přesná data, takže tomu, kterak je to předestřeno, můžeme

v italském Vitorchianu – Italky, Češky a jedna Maďarka. Jejich

věřit jenom ASI…

každodenní život tvoří liturgická i osobní modlitba, rozjímání
a manuální práce. Nejsou to žádné nemluvné poustevnice,
i když přebývají v odloučenosti od světa, v tichu a samotě. I proto jsou jejich kláštery daleko od měst – uprostřed přírody. Skutečnost, že řád je kontemplativní a sestry se oddávají rozjímání,
přemítání, ještě neznamená, že si nevydělávají prací na polích,
v ovocných sadech či pěstováním zeleniny. Rovněž vyrábějí sušenky i mléčné a karamelové krémy podle tradičních italských
receptů. Navíc přičinlivé sestry chovají včely a vyrábějí med vysoké kvality. A také malují ikony s použitím pravého zlata.

Nemusíme být věřící, abychom v trapistickém klášteře v Poličanech
zase našli svou rovnováhu. Když budeme chtít, putovat lesy a stezkami
můžeme od východu do západu slunce…

Ticho prokládané ševelením větru
Ale to už nás hnědá dopravní cedule nasměruje na úzkou asfaltku
plnou zatáček a vzrostlých vrb klenoucích se nad silničkou do Poličan, k otevřené bráně trapistického kláštera, který tu – tak trochu
jako na konci světa – působí coby zjevení. Ne, nelekejte se, nepřijeli
jsme se sem modlit. Klášter Naší Paní nad Vltavou, který cedulkou
vítá pocestné, že mohou navštívit kostel i klášterní obchůdek, není
žádným zkostnatělým barákem, ale součástí otevřeného areálu, jenž
vám vehementně nepodsouvá náboženské symboly.
Na pozadí velkolepého komplexu v architektonickém stylu - moderně pojatého románského slohu, který si nezadá ani s civilně pojatými

Sestra Klára nám v klášterním obchůdku
představuje nemalou produkci malé
komunity: u nás to vyhrál květový med

Krajina s nekonečně zvlněnými obzory –
takové je Sedlčansko!

stavbami s vikýři, fasádními kamennými obklady, zato tradiční sedlovou střechou - decentně ve volném prostoru stojí kříž. Teda alespoň
tak to vidíme my, kteří jsme se sem vypravili už poněkolikáté, uniknout

V péči italské sestry Kláry
Do Čech přišly na pozvání tehdejšího kardinála Miloslava Vlka a stavět se začalo na zelené louce, vlastně na poli, což nám bezvadnou
češtinou vypráví sestra Klára – jak ji tu počeštili, když sem byla vybrána z italského Vitorchiana, tehdy ještě pod jménem Chiara Pascucci. Je tady jedenáctý rok a nás se ujala vlídně, s úsměvem, za nímž
by málokdo hledal řádovou poslušnost a takzvanou klauzuru, což
je prostor vyhrazený pouze řádovým sestrám, kam lidé zvenku nemají přístup.
Vysvětluje nám, že mohutnou stavbu projektoval italský architekt,
který však už tři desítky let žije u nás, a stavělo se od roku 2008. Čtyři
roky nato byl klášter vysvěcen.
„Budete-li se cítit unaveni, ve stresu, bez nálady – je pro vás otevřený
28Obdivuhodná tesařská práce na stropě kostela v klášterním komplexu

Chceme si odpočinout, vypnout, najít klid?

Nad celoročně přístupným novorománským komplexem
se vznáší atmosféra bezrozměrného ticha a pokoje…

Tady je kontakt:
Klášter Naší Paní nad Vltavou
Poličany-Křečovice 10
257 56 Neveklov
e-mail:
sestrytrap@gmail.com (dům pro hosty),
tartaralucia@volny.cz (Matka představená)
telefon:
731 604 168, 312 312 004
náš dům pro hosty, který pro všechny, věřící i nevěřící, provozujeme,“
informuje nás ochotná sestra Klára. A přidává, že ubytování s plnou
penzí přijde na 500 korun denně. A nakonec nás pozve do obchůdku překypujícího výrobky klášterní provenience. Vybereme si květový
med, mimochodem – opravdu výtečný!
Basa se nekoná
Pokaždé si jdeme vychutnat bezvýhradné ticho do kostelíku s for-

Strnadovské srandičky: obyvatelná
chaloupka na muřích nohách, dřevěná
Karkulka (?) s párkem v rohlíku

telnou tesařskou prací ve stropu, i civilně prostým interiérem. Ale
ouha (!), jak se snažíme vyfotit berlu za dřevěnou ohrádkou, probudí
se nějaké neviditelné čidlo a spustí se – pravda „nevtíravý“ – ale přece jenom alarm! Už se vidíme v kobce klášterního vězení, avšak jak je
tu patrně vše nastaveno na klídek a odpuštění, něděje se „lautr nic“.
A to jsme se ani nemodlili – na rozdíl od trapistek, které se modlitbám
oddávají sedmkrát denně. A to i o nedělích a ve svátek.
Žertovný Strnadovský mlýn
Potom, co jsme po svém ochutnali duchovno i med, přichází čas
na pozdní oběd. Navigaci nastavíme na vyzkoušený Strnadovský
mlýn, penzion a farmu s hospodářskými zvířaty a s popisným číslem

Laškování s tamní
mořskou pannou bohužel taky dřevěnou…
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Reportážní tip na výlet / Charita

Pohledný Hotel Hrazany

Vršovice 1. Rozhodně se ale nemíníme odbýt párkem v rohlíku, jak
to učinila dřevěná Karkulka (?) před vraty. Pokud si výlet na barvité
a mnohotvárné Sedlčansko schováte na jaro či léto – vždyť i my sem,
jak je patrné z fotek, zajíždíme celoročně – můžete kliďánko přespat
v sudu vyhoupnutém v koruně stromu nebo v chaloupce na muřích
nohách, odkud se dají pozorovat zvířata i lesní zvěř ve výběhu.
Vyhlídka, která bere dech!
Kdo ještě necítí vůni domova, bude se chtít možná na zpáteční cestě zastavit na keltském oppidu Hradiště Hrazany, ale nejspíš jen – jak
sluníčko pospíchá zapadnout - po našem vzoru vyjede od úpatí
kopce Doubí k hotelu Hrazany s vyhlídkou a odtud se už jen kochá
a kochá šmolkovými vodami slapské přehradní nádrže, ze všech
stran strážené pořád ještě hojnými lesy.

O hospicové péči a činnosti Hospice knížete Václava
Hospicová péče je určená pro nevyléčitelně nemocné a umírající

řila svoji činnost i na další 2 skupiny nevyléčitelně nemocných, a to

a uplatňuje se tam, kde možnosti kurativní medicíny jsou vyčerpané.

na pacienty s roztroušenou sklerózou a pacienty s Alzheimerovou

Jejím smyslem již proto není léčit, ale zabezpečit pacientům co nej-

chorobou. Těmto skupinám pacientů poskytujeme respitní péči, rov-

kvalitnější a důstojné prožití jejich poslední životní etapy. Komplexní

něž v jejich domácím prostředí.

hospicová péče se nezaměřuje pouze na fyzickou stránku pacienta,

Společnost Hospic knížete Václava bude v budoucnosti poskytovat

ale i na psychickou, sociální a duševní a garantuje, že pacient nebu-

i lůžkovou formu hospicové péče. V současné době vlastní rozsáh-

de trpět žádnou nesnesitelnou bolestí.

lý areál bývalého kláštera ve Veltrusech, který získala loni darem

Hospicová péče je u nás poskytována ve dvou základních formách.

od České provincie Kongregace Dcer Božské Lásky. V areálu bude

Prvou z nich je forma lůžkového hospice, v němž má pacient obvykle

realizován projekt, který bude zahrnovat rekonstrukci vlastní budovy

vyhrazen samostatný pokoj. Bývá zvykem, že ho zde jeho poslední

kláštera a výstavbu nových křídel celého zařízení. To bude určené

životní etapou doprovází někdo z rodinných příslušníků. Druhou for-

nejen pro klasické hospicové pacienty v terminálním stavu, jejichž

mou je domácí hospicová péče, která je poskytována pacientovi

diagnóza je z převážné míry onkologická, ale budou zde ještě tři

v jeho přirozeném, domácím prostředí. Tato forma péče umožňuje,

oddělení pro další skupiny nevyléčitelně nemocných, konkrétně pro

tam kde to je možné, aby pacient prožil svojí poslední životní eta-

pacienty s roztroušenou sklerózou, Alzheimeriky a pacienty, kteří jsou

pu mezi svými nejbližšími. V tomto případě není péče poskytována

trvale a dlouhodobě upoutaní pouze na lůžko. Celková kapacita

pouze samotnému pacientovi, ale je určena i těm, kteří o pacienta

zařízení bude 110 lůžek, která budou rovnoměrně rozdělená pro jed-

nepřetržitě pečují. Domácí hospicová péče nenahrazuje ani služ-

notlivá oddělení.

by agentur typu Home Care, ani pečovatelské služby a ani jimi být

I přes rozsáhlé lůžkové zařízení, které nyní projektujeme, bude naše

na druhou stranu nahrazována nemůže. Je to služba komplexní

společnost i do budoucna považovat za základ své činnosti poskyto-

a týmová, kde základ týmu tvoří především zdravotní sestra, lékař

vání domácí hospicové péče, jak je to obvyklé i ve světě. I sociolo-

a psycholog.

gické výzkumy dokládají, že cca 80% populace si přeje zemřít doma.

Společnost Hospic knížete Václava, o.p.s. byla založena v roce 2011

V našem státě se to bohužel splní pouze cca 20%.

a v současné době poskytuje pouze formu domácí hospicové péče.

Naše společnost poskytuje pomoc lidem na sklonku jejich bytí. Po-

Péči poskytujeme na teritoriu západní části Středočeského kraje

moc poskytujeme bezplatně. Abychom toto mohli naplňovat, po-

a dosud jsme jí poskytovali v šesti okresech tohoto teritoria. Naším zá-

třebujeme i my pomoc druhých. Pomoci nám můžete i Vy, ať již

měrem je rozšířit teritoriální působení i na východní část kraje v okre-

jako spolupracovníci nebo pomocí finanční. Jak pomoci konkrétně,

sech Praha-východ a Praha-západ.

je možné zjistit na www.hkv-kl.cz.

Vedle domácí hospicové péče naše společnost od roku 2014 rozší30

Z květináče, truhlíku i ze zahrádky

Aby se kytky před havětí netřásly...
Před nedávnem jsme uklidili květiny do bytu, zimní zahrady, do sklepa... Ale to nestačí. I v teple domova je však musíme chránit, opatrovat před nevítanými hosty z říše protivných malých nepřátel našich
rostlin, a jakmile vystrčí růžky, nemilosrdně je likvidovat!

Lepkavé kapičky na listech květin = jeden z příznaků napadení
savými škůdci (sviluška, puklice, mšice třásněnka)

Tillandsia na kmínku révy může v zimě viset i v bytě. Je však třeba
ji rosit nebo jednou týdně namočit do vody.

Na likvidaci puklice se doporučuje špejle s vatičkou namočenou
v lihu

jení s tzv. smáčedlem, aby přípravek lépe ulpěl na listech . Částečně
ho nahradí i saponát, třeba Jar na nádobí. Pak přípravek pronikne
i bílou kupičkou.

Orchidej Dendrobium nobile z dálky vypadá slušně, zblízka
je to horší: zmocnily se jí svilušky, puklice, snad i třásněnka

Pěstujete-li například takové tillandsie, česky kykatky, které nejsou na takové záškodníky citlivé, stačí je jednou týdně namočit
na hodinu, dvě do odstáté vody, občas je porosit roztokem hnojiva
na orchideje.
Rostliny jako jsou vavříny, azalky, durmany, orchideje, obecně všechny květiny, které mají v zimě zdobit, kvést, jsou na tom hůř...
Na škůdce si dejme bacha!
I při důkladné kontrole přehlédneme nástup těch savých. Pokud bez
kontroly jen zaléváme, můžou škůdci rostliny výrazně poškodit. Jejich
okamžitou likvidací zamezíme napadení nejmladších listů i tvořících
se květů.
Ochrana není snadná, tyhle potvůrky sají všude, na rubu i na líci listů,
na stonku, na vrcholech, mnohdy na poupatech a květech.
Vlnatky bývají schované. Mladé, přelézající na nové místo, jsou zranitelnější. Zabijeme-li jen mladé, matka je ihned nahradí novými. Než
se jí dostanete „na kobylku”, musíte bílý výpotek učinit prostupným.
Vlnatky úspěšně likvidují přípravky určené na mšice, ale jen ve spo-

Puklice i svilušky? Pryč s nimi!
Stejně jako vlnatka je pod ochranným obalem skrytá i puklice. I její
mláďata opouštějí maminčin kryt a jsou v té době zranitelnější. Puklice stíráme vatičkou namočenou v lihu, listy ošetřujeme olejovými
preparáty nebo konvenčními přípravky proti puklicím.
Sviluška hospodaří nejraději na nejmladších listech, vrcholech. Nejprve vypadá list stříbřitě, později se objeví pavučinka, vrchol zasychá. Je to malý pavouček, který miluje suchý vzduch (stejně jako
všichni jmenovaní škůdci), jeho pobyt mezi námi se omezuje se zvýšením vzdušné vlhkosti i častým rosením rostlin. Hubí ho přípravky
zvané akaricidy a též olejové preparáty. Ošetření se musí opakovat
po 7 až 10 dnech.
Třásněnky taky nešetřme!
Obdobně se projevují létající třásněnky. Po nich zůstávají na listech
drobné, černé kupičky trusu. Mnoho přípravků, které by je ničily zároveň se sviluškou nebo vlnatkou a puklicí, bohužel neexistuje. Ničí
je olejové preparáty, ale oproti předchozím škůdcům nijak významně, sídlí totiž v paždí listů.
Stříkat v bytě konvenčními i olejovými přípravky tak důkladně, abyste pokryli dokonale celou rostlinu na rubu i líci, vůbec není snadné...
Existuje však vcelku přístupné řešení, kterým se zbavíme všech jmenovaných ničitelů rostlinné krásy. Je to přípravek Careo, granulo31

Z květináče, truhlíku i ze zahrádky

Pokud se objeví sviluška i s pavučinkou, nesvědčí to o tom, že byste
své rostlinné miláčky často kontrolovali. A pozor – svilušky milují suchý
vzduch!

Rychle sají a stejně tak se i množí: vlnatka i sviluška si žijí po svém…

Sviluška nebo třásněnka bez problémů zařídí nejen estetické
znehodnocení listů sukulentů i rostlinných tělíček kaktusů!

Sviluškou posáté listy rododendronu v nevětraném zimním bytě
za jediný měsíc „pobytu“

vaný nebo v tyčinkách. Spojuje v sobě hnojivo a insekticid. Míchá
se do substrátu, do květináčů.
Spolu s živinami do rostliny proniká přípravek, který škůdce sající
na rostlině nemilosrdně ničí. U mšic se účinek projeví velmi brzy,
po několika dnech, u ostatních škůdců zhruba do tří týdnů.
Ošetříme-li rostliny včas, škůdci nebudou mít šanci!
(zle)
Foto: Zdeněk Lebl
Ilustrace: Barbora Humhalová

Vlnatka se moc špatně likviduje. Tradiční lihová vatička bohužel
působí jen dočasně. Nic platno – o pomoc musíme požádat paní
Chemii!!!
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přes půl vsi i z dál ...

Poštovní holubi letěli ze školy
Proč? Protože paní ředitelka Alena Fialová oslovila děti,
aby samy napsaly, co je letos ve škole i kolem ní bavilo.
Tak tedy: zde prosím máte originální zprávy z líšnické školy, ale i školky, jak je zachytil objektiv fotoaparátu nebo
mobilu.
Hrajeme golf
Místo tělocviku jsme hráli celý podzim golf. Nejdříve jsme
měli paní trenérku, a potom pány trenéry. Poslední byl bezva trenér Jirka Vozka. Bylo to super!!! Vždycky jsme hráli
soutěž o krále a královnu golfu. Naučili jsme se odpalovat
do dálky a také jsme se naučili patovat. Dostali jsme
na památku golfový míček a vzpomínky. ☺
				Emily a Eliška, 3. třída
Druháci v Triloparku
Druhá třída jela v říjnu do Triloparku. Dozvěděli jsme se, že kdysi byla zvířata, která jsou teď
malá, velká. Byly tam zkameněliny trilobitů a model mamuta. Vyráběli jsme tam odlitky dinosaurů
ze sádry. Moc se nám tam líbilo.
Eliška, 2. třída
Turnaj v mezinárodní dámě
Devátého listopadu 2018 se tady v naší škole odehrál turnaj v mezinárodní dámě. Všechny děti to ohromně bavilo
a první tři vítězové postoupili do dalšího kola proti jiným školám. Vítězi se stali: Eliška, Tereza a Andy, kteří dostali poháry,
a všechny děti dostaly dáreček.
Edík a Adámek, 3. třída
Celostátní akce 72 hodin – ukliďme Česko
Dvanáctého října 2018 jsme uklízeli Líšnici, aby v ní bylo čisto.
Druháci a třeťáci uklízeli až k benzínce na Varadově. Našli
jsme celkem zajímavé věci: botu, prasklou gumu od kola,
plechovku i kost od srny. Museli jsme být opatrní. Pytle s odpadky byly celkem těžké.
Matýskové 2. třída
Projekt 4. a 5. ročníku: Naše cesta o sto let zpátky
Nejprve jsme začali pracovat s časovou osou, kde jsme si
ukazovali známé události našich dějin. A chytili jsme se první republiky, kde celý náš projekt začal. Povídali jsme si o T. G. Masarykovi, jeho dětství, studiu, manželce i prezidentování. Pak jsme si chystali prezentace pro naše mladší spolužáky, které jsme jim prezentovali před 28. říjnem.
Vyprávěli jsme jim například o vzniku ČSR, dětství TGM, o městě Hodonín apod. Společně jsme navštívili památník na Vítkově, kde jsme shlédli
výstavu Český lev se probouzí. Postupně jsme došli k přátelství TGM a Karla Čapka, a tak nyní čteme Dášeňku a nedávno jsme četli Pošťáckou
pohádku z Devatera pohádek.
A tím to určitě nekončí.
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I když nejsem zdejší rodák, tak po osmdesáti
letech v Líšnici už jsem obecní pamětník
V jarním čísle zpravodaje jsme otiskli vzpomínkový článek, který nám poslal pan Jiří Vozka, líšnický soused a starousedlík. Naší
chybou vypadly z textu popisky ke starým fotografiím, které nám
pan Vozka k článku přiložil. Abychom to napravili (a taky proto,
že životní příhody pana Vozky stojí za otištění), vypravili jsme se za
ním s prosbou o rozhovor. Věříme, že jeho vzpomínky na život (nejen) v poválečné Líšnici vám udělají radost stejně jako nám.
Pane Vozko, vy jste jedním z nejstarších občanů Líšnice, ale vaše
životní pouť začala úplně jinde.
Je to tak. Můj táta byl sladmistrem v hradeckém pivovaru a firma
ho vyslala na dva roky do Monte Carla, kde měl učit místní lidi vařit
pivo v pivovaru, který tam tehdy postavila hradecká Škodovka. Tam
se táta seznámil s maminkou, která učila ve francouzské škole češtinu
pro další členy početné české komunity. Rodiče se vzali a v roce
1928 jsem se narodil já v Monte Carlu. Škodovka mezitím postavila další pivovar, tentokrát v Casablance a tátu tedy místo návratu
domů přemístili rovnou do Casablanky, kde se později narodila moje
sestra Eva.
Jak jste se potom dostali do
Líšnice?
Před válkou jsme se vrátili do
Čech, a protože maminka trpěla plicním onemocněním,
lékaři rodičům doporučili
přestěhovat se někam, kde
byl čerstvý vzduch. V novinách tehdy našli inzerát
na prodej domu v Brdech.
A protože Brdy byly v té
době symbolem čerstvého vzduchu a přírody, koupili rodiče tuhle chalupu
a v roce 1939 jsme se přestěhovali sem do Líšnice.
Mně bylo tehdy 11 let, nejsem tedy místní rodák, ale
Moji rodiče a já se sestrou Evou
vzhledem k tomu, že tu
žiju 80 let, tak se považuji přinejmenším za obecního pamětníka. Tady v Líšnici jsem chodil
do obecné školy, na druhý stupeň potom do Mníšku a pak na stavební průmyslovku do Prahy. Bylo to tedy podobné jako dnes.
I obecná škola byla ve stejné budově jako dnes. Jen nás v té škole nebylo víc než 25, pokud se dobře pamatuju. Školu tehdy vedl
pan řídící Tobola, což byl neobyčejně vzdělaný a kulturní člověk,
na něhož vzpomínám dodnes.
Jaký byl společenský život
v Líšnici po válce?
Když skončila válka, bylo mi
sedmnáct let a v Líšnici nás
bylo dost mladých lidí. Pamatuju si tu atmosféru a euforii lidí, kteří byli nadšení,
že konečně mohou začít něco
svobodně dělat, bavit se
a společensky žít. Založili jsme
tehdy tzv. Svaz mládeže, což
byla v té době apolitická organizace, která umožňovala mladým lidem setkávat se
a pořádat různé společenské,
sportovní a kulturní akce. Bylo
Záběr z jednoho z divadelních předsta- nás tam asi 250 členů. Jedna
vení líšnických ochotníků
skupina kamarádů si udělala
fotbalový oddíl. Druhou skupinu, zaměřenou na kulturu, vedl právě pan řídící Tobola. Kulturní
život v obci už tehdy začínal ve škole, pořádaly se máje, kladení
věnců k pomníku padlým, atd. Nejviditelnější a nejoblíbenější aktivitou této kulturní skupiny bylo ale určitě ochotnické divadlo, kterému se věnoval pan řídící spolu s několika nadšenými líšnickými
sousedy. Scházeli se tehdy v sále hospody U Křížů, kde postupně
nacvičili asi deset divadelních her a sehráli celou řadu představení. A pozor, včetně hudebního doprovodu kapely pana Františ34

ka Macháčka, což byl výborný hudebník, který se později dostal
až do slavné Vejvodovy kapely na Zbraslav, se kterou pravidelně
koncertoval i ve Vídni.
Právě na odkaz pana řídícího Toboly jsme se snažili navázat, když
jsme před 20 lety začali hrát divadlo v Líšnici na rybníce. Ale zpátky
k vám. Vy sám jste také ochotničil?
Já jsem na divadlo chodil jen jako divák. My, co jsme nebyli moc
na fotbal, ale chtěli jsme se hýbat, jsme se rozhodli vytvořit takovou sportovně taneční skupinu. Bylo nás tam 32, od dětí, přes nás
mládežníky až po dospělé. Společně jsme nacvičili Českou besedu, což je pásmo ryze českých tanců na lidové motivy, u jehož zrodu v 19. století stál i Jan Neruda nebo Bedřich Smetana. My jsme
s naší verzí besedy jezdili po okolních obcích od Klínce, přes Bojov,
až do Čisovic, Řitky a samozřejmě do Líšnice. Jezdili jsme všude tam,
kde se pořádaly dožínkové slavnosti.
Jak jste se na štace
dopravovali?
Dneska už by to tak
jednoduché nebylo,
ale v té době nebyl
problém půjčit si od
některého ze sedláků
žebřiňák, koně i kočího. Povoz jsme jaksepatří nazdobili, oblékli
se do krojů a už se jelo.
Musíte si uvědomit, že
v poválečných letech
tu na silnicích nejezdila vůbec žádná auta.
Ozdobený žebřiňák s tanečníky České besedy
Jediné auto ve vsi měl
pan farář. A telefon, ten byl v obci taky jen jeden.
Ale hospod tu tehdy bylo víc…
No to tedy bylo. Jen tady uvnitř vesnice byly dokonce tři. U Mesteků, U Procházků a U Křížů. Další byla v Bojově, protože Spálený mlýn
tehdy sloužil jen jako mlýn. A další hospoda byla na Varadově. Představte si, že se všechny uživily, protože byly plné lidí. Tehdy bylo běžné, že po celém dni na poli se každý umyl a večer se všichni sešli
v nejbližší hospodě na kus řeči nebo o víkendu na taneční zábavu.
Dnes, když jdete večer po vsi, tak tu nevidíte živáčka, jen v oknech
blikají televize.
A vy jste v Líšnici už zůstal?
Po stavební průmyslovce jsem nastoupil na vysokou školu, ale psal se
rok 1948 a úředníci, když viděli místa mého narození a dětství, vyděsilo je to natolik, že můj původ vyhodnotili jako nevhodný pro studium
a po měsíci studia mě vyhodili. Takže jsem musel na vojnu, kde mě
(ze stejného důvodu) rovnou přidělili k „pétépákům“. Sloužil jsem na
různých místech v republice a posledním místem byla Horní Planá na
Šumavě, kde jsem se seznámil s mojí pozdější manželkou. Po vojně
a po svatbě jsme se vrátili sem do Líšnice a narodili se nám tu dva
kluci.
Jeden z nich se v Líšnici usadil a pečuje o naše golfové hřiště.
Jak jste se vlastně ke golfu dostali?
Pamatuju si, že když jsem byl kluk, golf se hrál na Líšnici jen občas
o víkendech, protože louka na kopečku sloužila po celý týden
jako pastvina pro krávy. Regulérní hřiště to tehdy ještě nebylo. Nikdo ze vsi nejevil o golf žádný zájem, naopak, sedlákům spíš vadilo,
že kvůli lidem z Prahy se jejich krávy nemají kde pást. Dnes
už je to samozřejmě úplně jinak a golf k Líšnici neodmyslitelně patří,
je součástí naší historie už 90 let. Podrobnosti o historii líšnického golfu najdete v krásné knížce, kterou určitě seženete u paní Žbánkové
v knihovně. Když byli naši kluci malí, hřiště už bylo v provozu a oni
si o víkendech přivydělávali sbíráním míčků. Samozřejmě je golf
moc zajímal a jako pro každého kluka to i pro ně byla velká exotika.
Nejen samotná hra, ale i společnost, která sem za golfem jezdila.
No a jednou se stalo, že někdo z té společnosti klukům věnoval
jednu hůl a pár míčků. Postupně přibylo holí víc a dokonce i starý
plátěný bag, který pak manželka klukům vyspravila a přešila. Takhle

Rozhovor
se naše rodina dostala ke golfu a jeden syn i vnuk s golfem spojili
i svoji profesní kariéru.
Na závěr bych se chtěl zeptat na jednu věc, asi každý v Líšnici vás
pozná především podle vaší pověstné babety.
Tohle je ona (ukazuje fotografii), letos jí bylo 40 let a jezdím na ní
pořád, i když samozřejmě jen na kratší vzdálenosti. Když jsem ještě
měl pejska, vozil jsem ho na košíku mezi nohama za nádrží, protože
když jsem ho dal dozadu, tak nic neviděl a nelíbilo se mu to. Vepředu byl spokojený a ještě dnes po letech se mě na něj lidi z okolí
ptají, protože si pamatují, jak sedával pode mnou a pozoroval okolí.
Na motorce jsem začal jezdit už v mládí, řidičák jsem si dělal v roce…
Počkejte, já se podívám (vytahuje řidičský průkaz). No jo, v roce
1947. Vzpomínám si na ten den úplně přesně. Bylo mi 17 a ještě jsem
neměl svojí vlastní motorku. Abych se dostal do Prahy na Smíchov
na úřad, půjčil jsem si od kováře „čízu“ 125 a na ní jsem jel do Prahy
udělat si řidičák.
To jste jel na motorce dělat si řidičák na motorku?
Ano, ale to není všechno. Přijel jsem do Štefánikovy ulice k národní-

mu výboru, motorku jsem nechal na chodníku a vešel do kanceláře,
že bych si chtěl udělat řidičák na motorku. Byl tam takový starší žoviální pán, kapitán Hojer se jmenoval, který se jen zeptal, jestli
ji mám tady. Já na to, že samozřejmě a už jsme šli spolu na ulici,
kde mě nechal dvakrát objet Kostel svatého Václava a to bylo
všechno. V kanceláři se mě ještě zeptal, jestli umím řídit i traktor,
což jsem samozřejmě uměl jako každý vesnický kluk v té době. Tak
mi k motorce přidal i řidičák na traktor. Za 20 minut jsem byl venku
a pár dní nato už jsem si koupil svoji první Jawu. Potom jsem měl ještě několik dalších motorek, a když už jsme měli kluky, přikoupil jsem
k motorce postranní „lodičku“. Jezdívali jsme tehdy každou sobotu
na Šumavu – já vepředu, za mnou manželka a oba kluci namačkaní
v lodičce. To byla jízda!
To si dovedu představit! Tak vám přeju ještě spoustu kilometrů bez
nehod a ať vám ten životní elán vydrží i do dalších let. Mockrát děkuji za příjemný rozhovor.
Tomáš Fiala
Foto: archiv pana Vozky

Foto: Denys Nevozhai
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Osobnosti naší vsi

V

ážení čtenáři,

dovolte mi, abych s vámi vzpomenul jednoho z líšnických
občanů, kterým jsme u příležitosti 100. výročí vzniku
Československé republiky položili pečlivě vybraný velký přírodní
pamětní kámen.
Václav Přibík, narozený 29. 11. 1899 v Líšnici, byl rolníkem
na zemědělské usedlosti čp. 68.

Ve svých 17 letech byl povolán do první světové války. V roce
1918 utrpěl na italské frontě těžké zranění. Teprve 15. 11. 1921
byl superarbitrován. Ve zprávě Československého okresního
doplňovacího velitelství Plzeň se uvádí: „Neschopen pro vadu,
výdělková schopnost snížena o 50 %“. Z válečného postižení
mu vyplynul nárok na invalidní důchod. Vlastenecké cítění
mu přikazovalo důchodu se vzdát, protože rodící se československý
stát peníze nutně potřeboval. Bohužel ve fyzicky pokročilém věku
mu stát tento čin nezohlednil.
Hnutí za svobodu
Za okupace, v letech 1942-1945,
pracoval v „Hnutí za svobodu“.
V
průkazu
vydaném
ústředním
výborem 1. 6. 1945 v Praze
má Václav Přibík uvedeno, že „Hnutí
za svobodu“- ilegální organizace
odboje, které pracovalo na území
Čech, Moravy a Slezska a které
spoluutvořilo „Českou národní radu“
a bylo v této zastoupeno, potvrzuje,
že držitel tohoto průkazu byl v tomto
hnutí aktivně činný jako „zemědělský
referent ilegálního okresního národního
výboru ve Zbraslavi pro okres Prahavenkov-jih“ a mimo toho pracoval
na jemu přikázaném úseku. 10.
5. 1945 byl Václav Přibík zvolen
prvním
předsedou
národního
výboru v Líšnici. Zemřel v roce 1967.
Foto hrdiny se nedochovalo
Údaje mi poskytla paní Miloslava
Jechoutová, dcera pana
Přibíka,
v roce 1999, kdy mne starosta Josef
Hájek pověřil připravit příspěvek
obce
do
knihy
„Protinacistický
odboj na okrese Praha-západ“. Foto
se v rodinném archivu paní Jechoutové
nedochovalo. Pro vzpomínku na vojáky
v 1. světové válce mi dovolte zobrazit
foto vojenského řidiče Karla Pojera,
od roku 1926 občana Líšnice.
Líšnice 11. 11. 2018
Ing. Vilibald Hořenek
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Několik hřejivých
kulturních tipů na zimu
21. 12. od 18.00
Tradiční vánoční koncert Základní a mateřské školy Líšnice
Kostel Všech svatých Líšnice
22. 12. od 19.00
Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání Příbramské filharmonie
Zámek Dobříš
25. 12. od 16.00
Česká mše vánoční J. J. Ryby v podání Komorního orchestru a sboru Praga Camerata Mníšeckého chrámového
sboru
Kostel sv. Václava, Mníšek p. Brdy
30. 12. od 17.00
Předčasný Silvestr
náměstí F. X. Svobody, Mníšek p. Brdy
11. 1. od 18.00
Tříkrálový benefiční koncert, dětský pěvecký sbor Zbraslaváček a Frangula Chorus
Kostel sv. Jakuba, Zbraslav
23. 1. od 19.00
Koncert světového houslového virtuóza Václava Hudečka a předního českého cembalisty Martina Hrocha
Kulturní středisko U Koruny, Praha- Radotín
25. 1. od 19.00
Koncert herce a písničkáře Jiřího Schmitzera
Club kino Černošice
26. 1. od 20.00
Koncert kapely Hudba Praha Band
Club kino Černošice

Ilustrace: Barbora Humhalová

vánoční omalovávanky

vánoční křížovka
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Srba Servis je ﬁnančně zdravá společnost s předním postavením na automobilovém trhu.
Úspěchů dosahujeme díky kvalitní práci našich zaměstnanců.
Úctu k nim vyjadřujeme odpovídajícím ﬁnančním ohodnocením a řadou dalších výhod.
Zázemí rodinné společnosti podnikajíci v prostředí špičkových moderních technologií dává
prostor pro osobni růst a profesní rozvoj.
Naši zaměstnanci se mohou opřít o kvalitní materiální zázemí, přátelský a profesionální tým.

V současné době bychom rádi rozšířili náš
tým o nové kolegy na pozicích:

MYČ VOZIDEL

STROJIČ VOZIDEL

AUTOKLEMPÍŘ

AUTOLAKÝRNÍK

Máte zájem o práci v rodinné ﬁrmě Srba Servis, ale nemáte patřičné zkušenosti?
Nevadí, Srba Servis Vám zajistí příslušné zapracování, či školení.

Pokud Vás naše nabídka zaujala - zašlete nám, prosím, svůj životopis na
www.srba.cz/o-ﬁrme/kariera/

SRBA SERVIS s.r.o.
Příjezdní 188, 252 02 Jíloviště
Tel.: +420 255 717 011

www.srba.cz

