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Ozvěte se nám!
zpravodaj@obeclisnice.eu
Pro každého od 12 klidně do 120 let se u nás něco najde.

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.

IJG Gestion

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
Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

jaroslav.pycha@re-max.cz
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PŘIJMEME ZAMĚSTNANCE
NA TECHNICKÉ, ÚDRŽBÁŘSKÉ
PRÁCE
Hlavní pracovní poměr,ŘP
B,minimáiní znalost s PC,výhodou
vyhláška 50. Přijmeme zaměstnance
na úklidové práce na občasnou
výpomoc DPP/ DPČ,výhodou
ŘP B (vhodné i pro maminky na
MD,aktivni seniory).
Více informací na telefonu.
Pracoviště Mníšek pod Brdy
IJG Gestion s.r.o.

736 610 375 nebo 604 633 072

Úvodník

Slovo úvodem
Vážení sousedé,

přeji vám krásné a klidné prožití adventního času, Vánoc a také hodně
štěstí v novém roce 2020.
Máme za sebou již tradiční předvánoční setkání a rozsvícení líšnického
stromu. Ráda vzpomínám na milou a příjemnou atmosféru. Chtěla bych poděkovat
všem dobrovolníkům, kteří nám pomáhali a také všem
našim sousedům a sousedkám, kteří nám v rámci jarmarku nabídli své produkty ke koupi. Jsem moc ráda, že vás
letos bylo opravdu hodně, což naplňuje hlavní myšlenku

všech našich akcí – aby se do nich zapojilo co nejvíce
Líšničáků.
Nemohu také nevzpomenout na Líšnický festival, který se
konal 21. 9. 2019 a který, možná i díky krásnému počasí,
zaznamenal rekordní návštěvnost. Program byl naplněný
kvalitní hudební produkcí a také u stánků bylo co jíst, pít a
nakupovat. Na příští rok chystáme ve spolupráci s profesionály několik výrazných programových změn a myslím,
že už teď se máte na co těšit! Do svých kalendářů si již
můžete zaznamenat datum příštího festivalu: 20. 9. 2020.
Hana Navrátilová, starostka obce

Z úřadu

Zprávy z úřadu aneb měli byste vědět
Bilancování roku 2019
Rok 2019 se nesl ve znamení závěrečných vyhodnocení
dotačních investičních akcí (zejména nového školního
pavilonu), stabilizace obecních financí a dokončování
rozběhlých stavebních úprav, především opravy fasády
staré budovy školy. V létě bylo dokončeno rozšíření veřejného osvětlení na Vandrlici, nyní je již cesta od vlakového
nádraží celá osvětlená.
Nemalé finance byly také investovány do vodohospodářské infrastruktury. V ČOV byla vyměněna technologie,
díky níž došlo k významnému zlepšení jejího fungování. V
úpravně vody se připravuje technologie na zvýšení akumulace vody z vrtu, na kterou jsme získali dotaci od ministerstva zemědělství. K realizaci by mělo dojít v průběhu roku 2020. V letošním roce byla také pořízena měřicí
technologie do vrtu, takže nyní již můžeme přímo sledovat okamžitý stav vody ve vrtu a jeho vydatnost. Zároveň
připravujeme studii, která řeší možnost napojení Varadova na obecní ČOV a úpravnu vody.

Plány na rok 2020
V příštím roce opět zkusíme podat žádost o dotaci na rekonstrukci školního hřiště a doplnění fitness prvků pro seniory vedle dětského hřiště Oříšek. Také bychom rádi zrekonstruovali komunikaci podél obecního úřadu směrem
k úpravně vody, to bude ovšem opět záležet na dotační
podpoře, pokud se nám ji podaří získat. Také budeme
sledovat dotační možnosti na rekonstrukce rybníků, abychom mohli opravit rybník na návsi, který rekonstrukci již
nutně potřebuje.

Líšnický ples
V sobotu 8.2. 2020 od 19:00 proběhne druhý „Líšnický
ples“, opět Na Farmě v Klínci. Doprava bude zajištěna
zdarma tam i zpět, a to ze všech částí Líšnice. Zahraje
nám stejně jako v loňském roce kapela Partyleaders Mar-

tina Hrubého a určitě to bude velká jízda jako vloni. Cena
vstupenky je 200 Kč za osobu. Rezervaci vstupenek posílejte již nyní na e-mail starostka@obeclisnice.eu. Počet
míst je vzhledem k velikosti sálu omezen na 100 kusů. Podrobné informace budou zveřejněny před plesem.

Velká gratulace
V letošním roce oslavili svá významná životní jubilea další
dva naši spoluobčané. Velká gratulace k 90. narozeninám patří paní Boženě Dvořákové a panu Ing. Vilibaldu
Hořenkovi. Oběma ještě jednou přejeme hlavně zdraví,
klid a životní pohodu. V příštím vydání Líšnického zpravodaje se k tomuto významnému jubileu vrátíme a přineseme vám rozhovor s paní Boženou Dvořákovou.

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
V listopadu proběhl sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Musím konstatovat, že množství odpadu
bylo extrémní. Bylo vyvezeno 11 kontejnerů odpadu o
objemu 10 m3. Chtěla bych připomenout, že tyto ambulantní svozy slouží pro svoz nárazového odpadu z domácností. Pokud někdo vystěhovává nemovitost, měl by si
3

Z úřadu
objednat svůj kontejner.
To samé platí o likvidaci nebezpečného odpadu. Za několik přívěsných vozíků s různými nebezpečnými látkami, které do kontejnerů kdosi vyvezl, zaplatíme všichni z
obecního rozpočtu. Velkým problémem je také míchání
nebezpečného odpadu s velkoobjemovým. Do příštích
sběrů prosíme o ohleduplnost vůči obecním pracovní-

kům, kteří následně musí z kontejneru odpad vytřídit. Nevím, asi by se nikomu nechtělo přebírat odpad a čekat,
kde na něj co vypadne – jako třeba lednička vyhozená
v kontejneru na velkoobjemový odpad plná plesnivého
zapáchajícího jídla.

Obecní úřad informuje
Poplatky v roce 2020

Další možnosti svozu odpadu naleznete na obeclisnice.eu > Úřad > Komunální odpad

Od února bude možné platit na
obecním úřadě platební kartou.

Poplatek je splatný do 31.3.2020.

Komunální odpad
Poplatek za komunální odpad se v
roce 2020 nebude měnit.
Svoz 1 x týdně:
			
2.200 Kč (u nádoby velikosti 120 l)
Svoz 1 x 14 dní: 			
1.200 Kč (u nádoby velikosti 120 l)
Kombinovaný svoz:			
1.700 Kč (u nádoby velikosti 120 l –
svoz 1x týdně listopad-duben, 1x14
dní květen-říjen)
Chataři využívající kontejnery:
750 Kč

Lze využít i platbu bankovním převodem na účet - 388057379/0800, VS =
číslo popisné a rok (např. 1752020).
Po zaplacení poplatku je nutné si na
OÚ vyzvednout platnou známku na
daný rok.

Poplatek je splatný do 31. 3. 2020.
Známky pro psy jsou i nadále zdarma. Obec zakoupila koše a sáčky
na psí exkrementy, které budou rozmístěny v obci, na Varadově i Vandrlici.
Hrobová místa

Poplatek ze psů
S účinností od 1. 1. 2020 se upravuje
výše poplatku dle obecně závazné
vyhlášky č. 5/2019 takto:
Za prvního i každého další psa:
200 Kč/rok
U osob starších 65 let:
100 Kč/rok za prvního i každého dalšího psa

Připomínáme vlastníkům hrobů, kteří
tak ještě neučinili, že je potřeba uzavřít s obcí smlouvu o pronájmu hrobového místa.
Poplatek se vypočítává ze skutečné
velikosti hrobu a skládá se ze dvou
částí. Nájemné je 5 Kč/m2 za jeden
rok a úhrada za služby spojené s nájmem činí 180 Kč za jeden rok.

Výběr ze zápisů obecního zastupitelstva
Zde uvádíme pouze výňatky. Kompletní zápis najdete vždy na webu obce v záložce Obec > Zápisy zastupitelstva.

Řádné zasedání
Zastupitelstva obce
Líšnice ze dne 17.9.2019
Druhý bod schůze se opět dotkl developerského projektu Aleje:
2) Smlouva o spolupráci
Místostarosta předložil zastupitelstvu
obce návrh dohody o spolupráci
mezi Středočeským krajem, zastoupeným Krajskou správou a údržbou
silnic Středočeského kraje, obcí Líšnice a Aleje Development na přípravě a realizaci dopravní stavby
s názvem II/604 Líšnice – obchvat.
Tato smlouva již byla v předstihu
zaslána k připomínkování právnímu zástupci obce. Připomínky ani
otázky právního zástupce nebyly
Středočeským krajem ve smlouvě
zohledněny a zodpovězeny, z toho
důvodu nedoporučuje zastupitel4

stvu takovou smlouvu uzavřít a požadovat zapracování připomínek
obce do smlouvy.
(součástí zápisu je i diskuse s doplňujícími informacemi)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce
nesouhlasí s uzavřením Smlouvy o
spolupráci v předloženém znění a
přesunuje tento bod na další jednání, po zapracování připomínek
právního zástupce obce a sdělení
přibližné výměry pozemků, kterých
se má akce týkat, aby zastupitelstvo mohlo rozhodnout, zda pozemky prodá nebo daruje a za jakou
částku.
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Stejný projekt zabral i třetí bod jednání:
3) Aleje – informace o dalším postupu v jednání v souvislosti se zámě-

rem výstavby objízdné komunikace
D4
Místostarosta obce předložil zastupitelstvu návrh „Memoranda o spolupráci mezi“ Aleje Development a
obcí Líšnice, kterou obec obdržela
od investora projektu „Aleje“. Investoři by v souvislosti s bodem 1 chtěli
uzavřít memorandum o spolupráci.
Investor zaplatí PD na komunikaci II/604, kraj postaví komunikaci a
obec se zaváže ke spolupráci s investorem na výstavbě a přípravě
projektu, změnám územního plánu
a podobně, závazky jsou právně
nevymahatelné, jsou v něm pouze
obecné požadavky. Měli by se řešit
postupy, které povedou k proveditelnosti celého projektu. Obec se
k takovým požadavkům nemůže
zavázat. Obec požaduje, aby byla
nejdříve dopracována vodohospodářská studie, která prokáže mož-

Z úřadu
nosti využití území, po této následně
řešit dopravní studii. Výsledky studií
zohlednit v aktualizaci záměru, zejména v ohledu na počty obyvatel,
a dle této aktualizace následně řešit rozsahy technické infrastruktury a
občanské vybavenosti.
(další podrobnosti jsou obsaženy v
následné diskuzi, viz úplný zápis na
webu obce)
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce
Líšnice bere na vědomí předložené
informace.
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
V závěrečné diskusi s obyvateli
obce zaznělo i téma napojení Varadova na obecní vodovod:
J.Vanda – zda rekonstrukce ČS Koloc Oil souvisí s výstavbou vodovodu
a kanalizace na Varadově – J.Abt
- Koloc zažádal o stavební povolení
na připojení k obecnímu vodovodu.
Kope kanalizaci a vodu na svém
pozemku. Koloc Oil společně s Benzinou by měli spolufinancovat přípojku vody – od obce k přípojnému
místu u Koloc Oil. Dodnes společnou
dohodu nemají uzavřenou, proto Koloc má vykopanou pouze na
svém pozemku přípravu na budoucí připojení. Zatím budou používat
stávající studnu. Až bude realizován
přivaděč, mají povinnost se připojit
a odpojit studnu.

Řádné zasedání
Zastupitelstva obce
Líšnice ze dne
21.11.2019
Hned po schválení programu došlo
k projednání problematiky napojení
Varadova na obecní kanalizaci a
vodovod:
2) Vodohospodářská studie napojení Varadova na obecní kanalizaci
a vodovod
Investiční náklady se budou pohybovat okolo 30 mil. Kč. ZO musí
rozhodnout, při jaké úrovni zájmu
dotčených obyvatel bude obec
pokračovat v realizaci. Je potřeba připravit majetkoprávní elaborát (prověření realizace akce na
pozemcích soukromých majitelů).
Obec provedla průzkum zájmu
obyvatel této části obce o napojení na vodovod a kanalizaci. Do
doby zasedání OZ bylo vráceno 63
ze 115 dotazníků s kladnou odpovědí. Původní předpoklad počítal s
pokračováním v přípravě projektu,
pokud bude mít zájem alespoň 80
% majitelů pozemků. Dalším krokem

by mělo být dosáhnout na stavební
povolení, bez kterého nelze žádat o
finanční krytí (dotace).
Podle názoru OZ jde o věc, která je
ve veřejném zájmu. Dochází k navýšení obyvatel, ubývá vody ve studních, vývoz jímek je komplikovaný
a do budoucna se bude zhoršovat.
ZO by na sebe mělo vzít zodpovědnost a rozhodnout, při jakému zájmu
se bude v projektu pokračovat. Dne
28.11.2019 bude veřejná schůze s
Varadovskými, do té doby musí ZO
přijmout stanovisko. Do budoucna
čeká toto řešení i na Vandrlici.
Po změně ÚP se počítalo s napojením na ČOV investora, investor
nemá doposud projednáno umístění ČOV, nemá projednáno, kolik
může vypustit do vodotečí a napojení území na ČOV investora je v
současné době nejisté.
Napojení na vodovod obce Líšnice
je technicky realizovatelné (potvrzeno hydrogeology, že obecní vrt je
dostačující i pro napojení Varadova), ale podmínkou vodoprávního
úřadu je odkanalizování území.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce
souhlasí s další přípravou projektu
– majetkoprávního elaborátu na
základě došlých odpovědí z dotazníkového šetření. V případě, že
dojde ke kladnému projednání majetkoprávního elaborátu, rozhodne zastupitelstvo o dalším postupu
projektových prací s cílem získání
územního rozhodnutí a stavebního
povolení.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce
Líšnice schvaluje zadání zakázky
Zkapacitnění akumulační nádrže
VDJ Líšnice společnosti Aquaconsult, spol. s r.o., IČO 47536209, cena
1 095 909 Kč bez DPH a pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy.
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Sedmým bodem jednání bylo řešení
osudu výboru pro školství a sport…
7)Výbor pro školství a sport
Zastupitel Karel Kašpárek z pracovních důvodů rezignoval na funkci
předsedy výboru pro školství a sport.
Předsedou výboru může být dle zákona pouze člen zastupitelstva.
K. Žbánek projevil zájem o tuto funkci.
Po několika pokusech o vyřešení
situace, z nichž ani jeden nenašel
podporu dostatečného počtu zastupitelů, byl výbor zrušen.
V následné diskusi s občany zazněl
návrh na navýšení počtu kontejnerů
na tříděný odpad.
V době tisku tohoto čísla Zpravodaje se konalo ještě zasedání zastupitelstva 12.12.2019. Zápis bude
po ověření opět přístupný na webu
obce nebo v úředních hodinách
přímo na OÚ.

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Čtvrtým bodem bylo výběrové řízení na zkapacitnění akumulační nádrže úpravny vody:
4) Zkapacitnění akumulační nádrže
VDJ Líšnice
V únoru letošního roku byla podána
žádost o dotaci na MZe – Zkapacitnění akumulační nádrže VDJ Líšnice.
Žádost byla úspěšná a dotace byla
obci přidělena. V listopadu proběhl výběr dodavatele. Bylo podáno
5 nabídek 1. Aquaconsult, spol. s
r.o., IČO 47536209, 1 095 909 Kč bez
DPH, 2. RISL s.r.o., IČO 45310653, 1
148 006 bez DPH, 3. ARTEA CZ, a.s.,
IČO 26463326, 1 121 418 Kč bez
DPH, 4. VYKAS s.r.o., IČO 25717936,
1 120 418 Kč bez DPH, 5. PROFORUM
s.r.o., IČO 27938654, 1 126 770 Kč
bez DPH. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka společnosti Aquaconsult, spol s
r.o. IČO 47536209, 1 095 909 Kč bez
DPH.

Milí spoluobčané,
zpříjemněte si sváteční
chvíle slavnostní vánoční
mší Jana Jabuba Ryby“
Hej, Mistře!“. Koncertní
mše se koná jako
tradičně 26.12.2019 od
10:30 v kostele v Líšnici.
Krásné svátky přeje
Jaroslav Novák ml.
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Z úřadu

Líšnice v číslech

Statistika nuda je? Následující čísla vás určitě zaujmou. Podívali jsme se do Evidence obyvatel, jak na tom ta naše víska je.
Počet obyvatel k 26.11.2019 byl 744 (jen pro představu, v
listopadu 2009 to bylo 502)

Dětí do 18 let máme 119, lidí nad 80 let je 21 – to bude ten
svěží líšnický vzduch.

Nejstaršímu občanovi je 91 let, nejmladší se narodil 4. 12.
2019.

Nejsilnějšími ročníky jsou 1973 (18 občanů), 2014 (17 občanů) a se stejným počtem pak 1970, 1982 a 1983 (16
občanů).

Od 1.12.2018 do 4. 12. 2019 se v obci narodilo 8 dětí, 1 občan zemřel a 25 se přihlásilo k trvalému pobytu – je snad
lepší důkaz, že se u nás dobře žije? Tak si to nekazme!

Život v Líšnici

Nostalgie nad osudem jedné hasičárny aneb Anton
Špelec, dobrovolný hasič
zamyšlení zastupitele
TEXT: DALIBOR MATUŠÍNSKÝ
FOTO: ARCHIV AUTORA
Mám rád historické souvislosti a různé zajímavosti o příčinách či následcích událostí, o kterých sice panuje
určité povědomí, ale jejich pozadí
nezná skoro nikdo. Člověk pak lépe
chápe, proč se co stalo, a dokáže
do určité míry odhadnout, co se
teprve stane. Protože i když Hérakleitos tvrdil, že není možné vstoupit
dvakrát do jedné řeky, naběhnout
si opakovaně do stejného maléru,
to jde velmi snadno a lidstvo to dělá
pořád…
Možná se ptáte, co má společného
Anton Špelec se sborem dobrovolných hasičů, když přece každý ví,
že tato filmová postava, ztvárněná
Vlastou Burianem, byl ostrostřelec.
Ale víte, kdo to byli ostrostřelci?
Jednalo se o dobrovolnické jednotky městské domobrany, zakládané
již od 13. století. Vyznamenaly se v
boji proti mnoha nepřátelům, bránily města proti Turkům, Napoleonově
armádě, moravské sbory dokonce
bojovaly proti uherskému povstání.
Ovšem postupně, spolu s čím dál
lepší organizací armády, byla vojenská činnost sborů utlumena. Postupně se z kdysi vojenských jednotek
staly organizace spíše společenské.
Příslušníci ostrostřelců se účastnili
mší, poutí, plesů a jiných společenských událostí. Střelbu provozovali již
jen v rámci cvičení a soutěží. Bojové
nasazení jim bylo odepřeno.
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Na začátku první světové války byla
jejich činnost zcela pozastavena a
po jejím skončení jim byly definitivně
odebrány zbraně. Ostrostřelci sice
občas vypomáhali při hlídkování ve
městech, ale to byla práce policejní a ne vojenská. V současné době
jsou jednotky ostrostřelců zapsanými spolky. Jsou ozdobou společenských akcí, nastoupeni ve vycházkových uniformách s historickými
prapory, nacvičují pořadové cviky,
aktivnější z nich se účastní soutěží.
Ale nebojují a bojovat nesmí. Nejsou
to vojáci.

A tím se dostávám k podobnosti
mezi ostrostřelci a dobrovolnými hasiči. Během posledních pár let prošly
úplně stejným vývojem sbory dobrovolných hasičů. Kdysi nezbytná složka každé větší obce, hlavní síla bojující proti ohni a jiným katastrofám,
složena z ctěných občanů měst či
vesnic, zakládaná s podporou měšťanů, šlechty (na ten líšnický zaslal
dar i císař pán) se krok za krokem
přetvářela v organizaci spíše společenskou. Práci dobrovolných hasičů postupně přebíraly profesionální
sbory a definitivní tečku za slavnou

dobou hašení požárů učinil zákon o
integrovaném záchranném systému
z roku 2001, který striktně stanovil,
jaké složky se účastní záchranných
operací. Někdejší práci dobrovolných hasičů přebírají profesionálové, doplnění organizačními jednotkami obcí pod názvem Jednotka
sboru dobrovolných hasičů, která,
ač má podobný název, nemá po
organizační a právní stránce se
Sborem dobrovolných hasičů nic
společného. Sbor dobrovolných
hasičů se stal zapsaným spolkem,
tedy ocitl se v úplně stejné situaci,
jako ostrostřelci. Nadále má svou
slavnou historii, uniformy, prapory,
ale hasit požáry nesmí, stejně jako
ostrostřelci nesmějí bojovat. Vyslat
sbor dobrovolných hasičů k požáru
je stejné, jako poslat jednotku ostrostřelců do Afghánistánu.

Vzrušená debata o přestavbě hasičské zbrojnice tak, aby kromě
sboru dobrovolných hasičů a zásahové jednotky obce sloužila i jiným
zájmovým sdružením, mi připomněla rozhořčení Antona Špelce, když
zjistil, že mu byla upřena medajle.
Ve filmu Martina Friče je to podáno
jako komediální zápletka, ale skutečný Anton Špelec by cítil stejnou
křivdu, jakou cítí někteří členové
SDH při myšlence, že by hasičárna
sloužila i jiným subjektům. Střetává
se historie se současností, zatímco
dlouholetí členové obou těchto organizací se stále cítili být aktivními
ochránci obce, ve skutečnosti jimi
již nejsou – a podle zákona ani být
nesmí. Požadavek, aby určitý obecní objekt sloužil pouze sboru dobrovolných hasičů je totožný s žádostí,
aby tento objekt sloužil pouze klubu

ostrostřelců.
Osobně mám zájmové organizace
moc rád a je skvělé, že je v obci
máme. Všechny, od myslivců přes
hasiče a Ženy 50+ a 50-, ať jsou
na tahu nebo ne, Kuliš a všechny
ostatní. A kdybychom měli spolek
ostrostřelců, byl bych rád i za něj.
Ale nemohu dávat přednost jednomu před druhým. Všechny přispívají
ke společenskému životu v obci a
všechny jsou důležité. Slavná historie je báječná věc, ale důležitá je
i současnost a budoucnost. Myslím, že bychom měli uvažovat jako
Alexandr Dumas, když se ho ptali,
jaké má slavné předky. „Žádné nepotřebuju,“ odpověděl. „Já sám
jsem slavný předek.“

Pošta tu není, ale Zásilkovna ano!

Potýkáte se neustále „s ojedinělým selháním jedinců“ nebo s mnohahodinovými doručovacími okny? Objednat si balík do Líšnice je často
skutečně o nervy. Nově ale můžete využít aktuálně nejlevnější způsob
zaslání – vyzvedněte si svůj balík v Zásilkovně u Golfu.

Pobočka v čp 277 (u vjezdu na golf) funguje jako výdejní i podací místo
pro zásilky do 10 kg, nelze tu platit kartou, ale je zde aktivní služba Reklamační asistent.

Otevírací doba:
Po, Út, Pá:

08:00-10:00, 17:00-21:00

St:		

17:00-21:00

Čt:		

08:00-10:00, 18:00-21:00

Naučná stezka Líšnicí se rozšíří
Rozšíření textů zastávek i nové informační tabule připravují žáci třetího ročníku ekologického oboru VOŠ, SPŠ a
SOŠ Podskalská na Praze 2. Nové popisky se zaměří na
život kolem nás – představí původní květiny, ptačí budky,
úkryty pro různé živočišné druhy i tipy, jak podpořit přírodu na vlastní zahradě.

„Rozšíření připravujeme po dohodě s paní starostkou Navrátilovou. Ekologická část naučných tabulí bude obsahovat místní zajímavosti i opatření, kterými může každý z
nás přispět ke zlepšení okolí – od sucha po zvýšení biodiverzity této lokality,“ říká autorka projektu Radka Endrlová. Žáci se budou snažit vytvořit k daným tématům interaktivní prvky: ptačí budky rozdílných typů, hmyzí hotely,
budky pro netopýry, krmítka pro veverky, ukázku května-

Homo homini vicinus
TEXT: DALIBOR MATUŠÍNSKÝ
Snad mi latiníci prominou malé pozměnění slavného výroku starověkého dramatika, ale dle mého soudu
je tento inovovaný pravdivý stejně,
možná i více nežli původní. Uvědomil jsem si to kdysi dávno, v minulém
století, když jsme se přistěhovali do

té louky našich babiček, suchomilné stanoviště s vhodnými rostlinami nebo úkryt pro ježky a žáby. „Z naučných
tabulí byste se měli dozvědět, které rostliny, stromy či keře
jsou nejvhodnější k výsadbě na vašem pozemku, abyste co nejvíce podpořili druhovou pestrost v našem okolí.
Jak a kde si na zahradě umístit jezírko, proč je důležitá
otevřená přírodní vodní hladina a jaké rostliny jsou do něj
nejvhodnější. Vše se pokusíme předat v zábavné formě,“
prozrazuje Radka.
V současné době je v plánu zejména využití druhé strany
tabulí. Vytvoření úplně nových zastávek záleží na financích, které se podaří na projekt získat. Zájemci o sponzoring se mohou obrátit na redakci Zpravodaje, rádi Vás s
Radkou propojíme.

Člověk člověku vlkem sousedem

Líšnice a poprvé vyšli na ulici. Zjistil
jsem, že neznám vůbec nikoho, ale
úplně všichni znají mne. Německy
se tomu říká „neue Gesicht Effekt“.
Zapamatovat si jednoho nově příchozího je mnohem jednodušší nežli
pro toho nově příchozího pamatovat si několik set nových lidí. A pak

fejeton

mi došlo ještě jedno. Nestal jsem se
jen novým obyvatelem Líšnice, ale i
novým sousedem.
Malé vesnice mají oproti městům
jednu ohromnou odlišnost – každý
zná každého, ví, jak se jmenuje, kde
bydlí, co dělá, kde studují jeho děti
(kolikrát i s jakým prospěchem) a s
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kým chodí nebo se rozešly, kolikrát
je rozvedený nebo málem rozvedený, na co umřela jeho prababička
a tak dále. Tak říkajíc si lidé vidí do
talíře, a i když v době Facebooku
si lidé vidí do talíře naprosto běžně
i na větší vzdálenosti, na vesnicích
kromě toho talíře vidíme i všechno
ostatní. A to nám dává mnohem
větší možnosti si navzájem šlapat
po kuřích okách, se všemi následky,
jaké toto chování přináší. Respektive – ne že bychom si po těch kuřích
okách šlapali více, než lidé ve městech. Ale na rozdíl od nich toho, kdo
nám na kuří oko šlápl, známe osobně. Vždycky.
Pueblo pequeño, infierno grande,
říkají tomu Španělé. Malé město,
velké peklo.
V dobách, kdy se ještě dopisy psaly tužkou na papír a nedoručovaly
se do mobilních telefonů, nýbrž do
takových krabiček na plotech nebo
na zdech domů, jsem studoval v Ostravě-Hrabůvce. Je tam obrovské
betonové sídliště tvořené vysokými
a dlouhými paneláky, kvůli jejich

prolomenému půdorysu se jim říká
hokejky. A v těch panelácích bydleli mí spolužáci – a vůbec nevěděli, kdo bydlí v ostatních bytech.
Nechápal jsem, jak někdo může
neznat své sousedy, ale pak mi došlo, že v jednom tom domě bydlí
skoro tisíc lidí. Je jich příliš a tak se
navzájem už nevnímají. Jako kdyby
tam nebyli. Lidem v jednom bytě je
úplně jedno, co se děje v bytě nad
nimi nebo pod nimi. Neznají se, nezajímají se o sebe – a neberou na
sebe žádné ohledy. Věděli, že vedle
jejich bytu jsou jiné byty, ale nevěděli, že v těch bytech žijí sousedé.
Ono totiž být dobrým sousedem
není zrovna jednoduchá disciplína.
Já sám trénuju už fakt dlouho, ale
výsledkem si vůbec nejsem jistý. Nejhorší na tom je, že na tohle nejsou
řádné kurzy. Kdybyste se chtěli učit
programování, řídit bagr, zapůsobit na supermodelku, vylepšit auru,
vařit polévku z vlaštovčích hnízd,
to všechno nabízejí různé agentury
nebo zkušení lektoři, ale jak se stát
sousedem, to vás nikdo nenaučí.
Pravdou je, že některé disciplíny mi

docela jdou. Například netopit v
kotli PET flaškama, to mi nedělalo
žádný problém, tím spíš, že nemáme kotel, do kterého by šly hodit.
Nezkoušet si novou motorovou pilu
o víkendu v osm hodin ráno, to jsem
se taky naučil. Vzhledem k věku mi
čím dál tím lépe jde neslavit až do
rána při zpěvu budovatelských písní. Trochu kulhám v náročnějších
oborech, například zabránit psům v
noci štěkat. Vždycky, když mi to začne jít, přijde nějaké prase a můžu
začít nanovo. Ale snažím se.
A je mi jasné, že se snaží i jiní. V Líšnici máme spoustu skvělých sousedů,
kteří nejen, že nikomu neškodí, ale
zásobují své okolí okurkami, saláty,
třešněmi a jinými cennými komoditami. Ti mne naučili, že člověk člověku není vlkem, jak tvrdil Titus Maccius Plautus, nýbrž sousedem. A že k
tomu, aby byl člověk dobrým sousedem, vlastně stačí docela málo. V
jedné staré knize to kdysi kdosi napsal, ale časem se původní text trochu pozměnil. Původně to totiž bylo
takhle: nečiň svému sousedu to, co
nechceš, aby tvůj soused činil tobě.

Náš společný domov
zamyšlení pana faráře
Text: JAN DLOUHÝ
Většina lidí očekává, že papež se
věnuje náboženským tématům a
řeší problémy týkající se církve. Ale
současný papež František překvapil
velkou starostí, ale i obavou o náš
společný domov – planetu Zemi.
V květnu roku 2015 vydal okružní
list (říkáme mu encyklika) nazvaný
„Laudato si“ (tj. „Buď pochválen“).
Inspiroval se přitom chvalozpěvem
svatého Františka z Assisi, který obdivoval krásu Božího stvoření a vybízel,
abychom v přírodě rozpoznali nádhernou knihu, v níž k nám promlouvá Bůh a sděluje nám něco ze své
krásy a dobroty.
Papež klade otázku: Co se děje
našemu domovu? Zamýšlí se nad
znečištěním způsobeným odpady,
nad kulturou typu použij a vyhoď,
nad klimatickými změnami, nedostatkem pitné vody, drancováním
přírodních zdrojů, plýtváním v rozvinutých zemích – aniž by byl vyřešen
problém chudoby. Nastiňuje příčiny
ekologické krize a nedostatky úcty
ke společnému domovu. Ale také
podává návrhy, jak se zorientovat a
jak jednat.
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Mnoho věcí musí změnit své směřování, ale především se potřebuje změnit samo lidstvo. Chybí mu
vědomí společného původu, vzájemné sounáležitosti a společně
sdílené budoucnosti. Toto základní
povědomí by umožnilo zrod nových
postojů a životních stylů. Od chvíle,
kdy trh tíhne k vytváření nutkavého
konzumistického mechanismu zajišťujícího odbyt svým produktům, jsou
lidé strháváni do víru zbytečného
nakupování a utrácení. Čím více se
vyprazdňuje srdce člověka, tím více
potřebuje kupovat, vlastnit a konzumovat věci. Posedlost konzumním
životním stylem, zvláště pokud si jej
mohou dovolit jen málokteří, může
vyvolat jen násilí a vzájemné ničení.
Nicméně není vše ztraceno, protože lidské bytosti, které jsou schopny
až do krajnosti se ničit, se mohou též
přemoci, opět se rozhodnout pro
dobro a obnovit se – nezávisle na
jakékoli psychologické či sociální
podmíněnosti, která je jim vnucována. Jsou schopni čestně na sebe
pohlédnout, pocítit znechucení a
vydat se novými cestami k pravé
svobodě. Neexistují žádné systémy,
které by mohly zcela přehlušit ote-

vřenost dobru, pravdě a kráse či
schopnost reagovat, kterou Bůh nadále vzbuzuje v hloubi našich srdcí.
Každou osobu tohoto světa žádám,
aby nezapomínala na tuto svou důstojnost, kterou jí nikdo nemá právo
vzít.
Výchovná prostředí jsou různá: škola, rodina, sdělovací prostředky,
katecheze a jiné. Dobrá školní výchova v dětství a dospívání zasévá semena, která mohou přinášet
plody celý život. Chci však zdůraznit
ústřední význam rodiny, protože je
místem, v němž může být život, dar
Boží, přiměřeně přijímán a chráněn
před nejrůznějšími útoky, jimž je vystaven, a kde se může rozvíjet v souladu s požadavky opravdového lidského růstu. Oproti takzvané kultuře
smrti představuje rodina sídlo kultury
života. V rodině se formují první návyky lásky a péče o život, jako je například správné užívání věcí, pořádek a čistota, respektování místního
ekosystému a ochrana všech tvorů.
V rodině se učíme bez panovačnosti prosit o dovolení, říkat „děkuji“
jako výraz upřímného uznání přijatých věcí, ovládat agresivitu nebo
chtivost a prosit o odpuštění, když se
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dopustíme něčeho špatného. Tato
drobná gesta upřímné zdvořilosti
pomáhají budovat kulturu vzájemně sdíleného života a úcty k tomu,
co nás obklopuje.

Zastavme se, učme se obdivovat
krásu, oceňme ji, pak se z každé
věci nestane jen předmět spotřeby
a bezbřehého zneužívání.

Přeji vám, milí přátelé, krásný a požehnaný čas.
Jan Dlouhý, farář

Líšnici i letos rozezněly nádherné tóny lesních rohů
TEXT & FOTO: JAROSLAV NOVÁK ST.
Podzim je dobou společných lovů,
jelení říje a svátku svatého Huberta, patrona myslivců. V souvislosti
s jeho jménem můžete slyšet Hubertské mše při různých příležitostech, hlavně však v kostelích, jako
děkovné mše za zemřelé myslivce,
ale i jako poděkování naší přírodě a
uctění památky svatého Huberta. V
líšnickém kostele Všech svatých se
hraje již několik let. Letos jste ji mohli
slyšet v neděli 17. listopadu.

mši všichni užili se vším, co k ní patří.
Jestli jsme vás alespoň trošku potěšili, jsme za to rádi. Věřím, že kdykoli
Hubertskou mši uslyšíte, přinese vám
radost a potěšení.
Pro ilustraci ušlechtilosti, úcty a pokory uvádím ukázky textů z některých částí Hubertské mše.

Stalo se tradicí, že krásné tóny loveckých rohů a zpěvu, doprovázející bohoslužbu, zní v podzimním období, v době před adventem. Letos byla nádherná atmosféra celé
bohoslužby umocněna také tím,
že se konala právě 17. listopadu, v
Den boje za svobodu a demokracii (1989). Povltavští trubači spolu s
chrámovým sborem provedli krásný doprovod Hubertské mše svaté,
kterou celebroval pan farář Dlouhý.

Bohoslužba byla v den významného
svátku zakončena zpěvem Československé státní hymny a udělením
Požehnání. Povltavští trubači se se
všemi farníky rozloučili po mši před
kostelem krásnými loveckými fanfárami.
Letos jsme se připravovali velmi poctivě. Sbor byl rozšířen o čtyři nové
tváře, bylo uskutečněno několik nácviků. Hudbu Hubertské mše B-dur
zkomponoval Petr Vacek (soudobý
skladatel lovecké a duchovní hudby) a slova napsal Josef Selement
(1926 – 2003). Musím říct, že jsme si

Kyrie: Poklekněme myslivci na kolena, zpytujme svoje svědomí! Obraťme svoji mysl k Hospodinu, učiňme
před ním pokání.
Gloria: Dílo Tvoje ochraňujeme, cos
nám svěřil zvelebujeme, nechť rozkvétá Tvoje dílo, které nám svěřeno
bylo. Sláva Tobě stvořiteli náš!
Benediktus: Milosrdný Bože, přicházíme k Tobě na kolena padáme.
Pokorně prosíme o Tvoje požehnání.
Všichni účinkující vám všem přejí
klidné prožití adventní doby, požehnané svátky vánoční a do nového
roku zdraví, spokojenost a hojnost
Božího požehnání!

Most přes „strakonickou“
se pomalu klube
TEXT & FOTO: ZDENĚK LEBL
Je to pravda! Českobudějovická stavební firma
EDIKT a. s. rázně a podle plánu přistoupila k realizaci výstavby nového silničního mostu překlenujícího
strakonickou silnici R 4 v Řitce. Betonáž obou opěrných pilířů je v plném proudu a jestli práce nezpozdí
nevyzpytatelný průběh zimy a klimatické podmínky
to dovolí, měl by být zbrusu nový nadjezd hotový
v květnu příštího roku.
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Srazit zvěř na dálnici? Na D4 žádná výjimka
TEXT: DOMINIKA RÝPAROVÁ
FOTO: ARCHIV ŘIDIČE
Možná se podvědomě vyhýbáte silnicím nižších tříd, jakmile se setmí.
Jenže srazit divoce žijící zvířata můžete i na dálnici. Jak ukazují statistiky, na D4 to není rozhodně žádná
vzácná náhoda. Počet srážek se
zvěří hlášených policii navíc každoročně roste. Většinou se posádka
auta zraní jen lehce nebo vůbec.
Ovšem ve voze už se nejspíš nesvezete.

Podle analýzy společnosti BESIP ze
srpna letošního roku nahlásili řidiči
v roce 2018 téměř 13 tisíc srážek se
zvěří, a za prvních sedm měsíců letošního roku už to bylo 8500 případů.
Pro představu v roce 2008 to byly
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Auto odepsala bez zbytečných průtahů
i pojišťovna.

Stopadesátikilový daněk srážku nepřežil.

zhruba tři tisíce. Počet navíc každoročně roste.

si pamatuju jen ticho, tmu a smrad,”
popisuje nehodu. Jeho BMW bylo
na odpis a nepřežil ani 150kilový daněk. On sám byl v pořádku. “Stalo
se to ve dvě hodiny ráno zhruba
na 10,5 km za nájezdem z Jíloviště,
v tom místě, kde nejsou svodidla.
Podle policie jsem byl ten večer třetí,” říká.

Nejčastěji k nehodám dochází za
tmy v místech s vyšším porostem.
Jak srážce předejít? Rady jsou jen
základní - upravit rychlost, věnovat
se řízení a počítat s tím, že zvěř se
kolem silnic pohybuje, většinou ve
skupinách. Když už je srážka nevyhnutelná, volte raději čelní náraz.
Deformační zóny zajistí, že škody zůstanou zejména hmotné. A na straně zvířat, samozřejmě.
Svou zkušenost s nepříjemnou srážkou má z letošního října i řidič Jakub.
“Najednou jsem viděl daňka, pak už

Na www.srazenazver.cz se můžete
podívat i na konkrétní místa v okolí. Na mapě jsou vyznačené i druhy
sražených zvířat. Na D4 v úseku od
Cukráku po Mníšek pod Brdy jsou to
nejčastěji srnec obecný a prase divoké.
www.srazenazver.cz

Čtu, čteš, čteme…
Předvánoční „špehýrka“ je tak trochu ještě podzimním nahlédnutím
pod pokličku líšnické knihovny, samozřejmě optikou paní knihovnice
Helenky Žbánkové.
Vážení líšničtí čtenáři,
Končí nám rok a nadešly dlouhé
zimní večery. Ráda bych vás proto
seznámila s některými novými knihami v našem fondu. První knihou je
cestopis mladé české autorky Moniky Benešové s názvem Moje Pacifická hřebenovka.  
Na Pacifickou hřebenovku se ročně
vydá 3000 lidí, ale dokončí ji jen 180
z nich. Monika patří mezi ně. A to
byla ještě před nedávnem bledou
pacientkou s vážnými zdravotními
potížemi a psychickými problémy.
Přesto se rozhodla změnit život a splnit si sen – projít pěšky celou Ameriku. Postavila se nemoci, poušti, omrzlinám, medvědům i pumám, které
potkávala, když putovala sama
divočinou. Pacifická hřebenovka
ji tvrdě zkoušela. Naučila ji ale nevzdávat se.
Druhou knihou je román Marcuse
Zusaka (autora známého románu
Zlodějka knih) Clayův most. Ústředním tématem Zusakovy knihy je důležitost a křehkost vztahů mezi nejbližšími lidmi: mezi sourozenci, mezi
rodiči a dětmi. Clay a jeho čtyři bratři tvoří soudržnou partu, ale Clay si
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jednoho dne uvědomí, že bude muset z party vystoupit, i kdyby to mělo
znamenat, že se do ní nikdy nebude
moci vrátit. Přesto to udělá, aby se
pokusil napravit staré křivdy a navázat přervaná pouta.
Novinkou je také první díl románové epopeje Vlastimila Vondrušky
Křišťálový klíč. Nová historická sága
se odehrává v době od třicetileté
války až do revolučního roku 1848,
kdy bylo zrušeno poddanství jako
poslední bašta feudalismu. Rozsáhlá šestidílná kronika vypráví o osudech sklářského rodu Heřmanů na
pozadí života v severních Čechách,
které prošly na konci feudalismu nebývalým hospodářským vzestupem
a později stejně rychlým úpadkem.
Název „Křišťálový klíč“ symbolizuje
rodinné tajemství, které se v rodu
Heřmanů předává z generace na
generaci, současně je kopec Klíč
dominantou Nového Boru. Roku
1690 přichází do severních Čech ze
Šumavy mladý Leopold Heřman se
svým otcem Ignácem, který se stává huťmistrem v Křížové huti ve Svoru. I když starý Ignác nemá mnoho
peněz, vlastní veliké bohatství – zná
způsob, jak tavit průzračné křišťálové sklo. A své tajemství si úzkostlivě
chrání.
Další knihou je nový román Aleny
Mornštajnové Tiché roky. Nejedná

se o velké historické téma, nýbrž o
intimní rodinné drama, kde hlavní
roli nehrají velké dějiny, ale náhody
a lidské charaktery. Stejně jako u
románu Hana však jde o silný, strhujícím způsobem vyprávěný příběh,
který si čtenáře podmaní od první
do poslední stránky.
Pro děti je v knihovně nová Velkolepá kniha o dinosaurech od Toma
Jacksona. Atlas dinosaurů přenese
mladé čtenáře o miliony let zpátky
do věku dinosaurů. Najdou v ní 36
detailních barevných kreseb těchto
úžasných zvířat, doplněných zajímavými informacemi. Všechny druhy
prehistorických tvorů jsou zevrubně
popsány, od dravého velociraptora
a děsivého allosaura po okřídleného pterodaktyla.
Tyto tituly jsou jen ukázkou nových
knih. Doufám, že se přijdete podívat
a vypůjčit si i knihy jiné. Od poloviny
září máme také v knihovně nový výměnný soubor z příbramské knihovny. Knihovna je otevřena v budově
Obecního úřadu každý pátek od
17.00 do 19.00 hodin a v úterý od
14.30 do 15.30.
Na vaši návštěvu se těší
H. Žbánková, knihovnice.
A ta vám také přeje příjemné prožití
Vánočních svátků a úspěšný nový
rok!

Statistika výpůjček leden 2019 – listopad 2019
Obecní knihovna Líšnice

110

897 výpůjček za toto období celkem

registrovaných
čtenářů celkem

… z toho bylo:
Podíl výpůjček

beletrie - dospělí

26%
6%

897

výpůjček
25%

68%

47%

jsou čtenáři
do 15-ti let

naučná literatura - dospělí

43%

beletrie - děti

32%

naučná literatura - děti
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Když je lidem „hej“ a vůbec…
TEXT & FOTO: ZDENĚK LEBL
Jestliže 21. září roku 1427 se konal společný zápis velkých obcí tří pražských měst o slavení jediného posvícení vždy
v první neděli po sv. Václavu, zatímco téhož dne 1938 skupina poslanců Národního shromáždění různých politických stran
založila tzv. Výbor na obranu republiky a u nás slaví svátek Matouš, 264. den gregoriánského kalendáře se stal příležitostí
užít si Líšnický festival.

12
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Sousedský jarmark a rozsvěcení stromečku
PŘIPRAVILA: DOMINIKA RÝPAROVÁ
FOTO: JAKUB ŠTILEC, STANISLAV PETROUŠEK, TOMÁŠ HUMHAL, DOMINIKA RÝPAROVÁ
Druhá adventní neděle patří v Líšnici už tradičně rozsvěcení vánočního stromu na návsi. I letos se sešli sousedé i přespolní,
prodávající i nakupující, muzikanti, vinaři, včelaři, drobní umělci i mohutní konzumenti. K poslechu hrála skupina Bartet,
slavnostní atmosféru dodali Pražští a Povltavští trubači a před samotným vrcholem večera promluvil pan farář Dlouhý. A
nakonec ti nejmladší odpočítali posledních deset vteřin temného jehličnanu a na návsi se rozzářil obecní vánoční strom.
Tak zase za rok!

14
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Strašidelný pochod temnou Líšnicí podruhé
FOTO: MICHAL KAŇKA, BARBORA HUMHALOVÁ, ARCHIV
První listopadová sobota patřila letos v Líšnici strašidlům.
Po velkém úspěchu loňského halloweenského rejdění se
příležitostný spolek Matky na tahu chopil úkolu s opravdovým nadšením a za velké podpory líšnických sousedů,
kteří pomáhali s organizací, pekli perníčky, vařili svařák a
pečovali o všechny děti, jejichž rodiče zrovna kdesi strašili…
V půl šesté, když se nad obec začala snášet tma, vyrazili
od kostela první malí odvážlivci přestrojení za strašidýlka,
čaroděje i různé přeludy a přízraky. Na dobrodružné cestě
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je čekalo zastavení u starého známého vlkodlaka a paní
smrtky, nově je pozdravila i Mrtvá nevěsta, pavoučnice
i disco duch. V kouzelný večer ožil i jindy tajemně tichý
sklep u školy a o své poklady se podělila líšnická žába. A
po hrázi rybníka, jehož hladina se rozsvítila zářícími lekníny,
už se průvod dostal do cíle – k velkému čaroději, který
výměnou za podpis (skoro)vlastní krví věnoval každému
strašidelný perník a vypustil na ozářenou náves. Tam už se
linula vůně svařeného vína a melodie z oblíbených strašidelných komedií a zábava byla rázem v plném proudu.
Letos svou odvahu přišlo do temné Líšnice prokázat na 70
místních i přespolních dětí. A někteří se nechali slyšet, že to
ani v Praze nemají. Jakou větší poklonu si přát?

Život v Líšnici

30 let poté: 17. listopad v Líšnici
FOTO: DOMINIKA RÝPAROVÁ
Oslavu kulatého jubilea pádu komunismu komplikoval
letos odjezd školáků na školu v přírodě. Jak přiblížit konec totality těm nejmenším? Vyprávět jim o dějinách a
pojmech jako svoboda, cenzura nebo represe? Matky na
tahu se rozhodly zkusit to přes socialistický obchod.
Co dnes běžně v krámech najdeme? Co bylo k dostání kdysi? Děti dostaly nákupní seznam s položkami, které
dnes často nakupujeme nebo velmi dobře známe, a měly
za úkol pokusit se nakoupit v místní jednotě. V neděli v
půl páté odpoledne věc nemožná! Na černém trhu bylo

možné sehnat i bony a vyměnit je za prskavky z dovozu.
Kdo se chtěl dozvědět víc, mohl se rodičů zeptat na otázky z druhé strany nákupního seznamu: Jezdily tenkrát děti
každý rok k moři? Učily se už ve školce anglicky? Mohly by
se tehdy dívat na Ledové království?
V pět hodin už se rozsvítily lampiony a průvod vyrazil k
líšnickému kameni. Děti tam mohly konečně zapálit prskavky a rodiče jim mezitím opekli buřty. Mírné klima letos
přálo vřelé sousedské náladě. Časy, kdy nebylo radno
pouštět si pusu na špacír, jsou díkybohu pryč!

17

Život v Líšnici

Co se u nás taky letos dělo?
Velikonoční zdobení
na návsi

FOTO: ARCHIV
Líšnice společensky žije od ledna do prosince nepřetržitě. 2019 byl rok, kdy se hodně akcí konalo poprvé nebo
poprvé po letech. A když se to sečte s už tradičními událostmi, sejde se nám pěkná řádka sousedských akcí. Pořadeteli byla obec, SDH Líšnice, Kuliš, Žen 50+, Matky na
tahu i nadšení jedinci. Z těch, co už pro tohle vydání nejsou aktuální, připomínáme alespoň ty největší…

21. 4. 2019
Už to tu kdysi bylo, pak nebyla
síla, ale je to tu zas – proč si neozdobit velikonoční kraslice nebo
neuplést pomlázku přímo na návsi pod dohledem zkušených sousedek a sousedů?

První líšnický ples
9. 2. 2019
Novinka, která si hned získala srdce Líšničáků. A bude se
opakovat. Jen na fotografa se tenkrát zapomnělo, tak
snad se nebude mstít, jako ta zlá sudička, a v roce 2020
přijme pozvání!

Pálení
čarodějnic
30. 4. 2019
Dlouho se tu nekonalo
pro širokou veřejnost
a podle zájmu veřejnosti už po něm zjevně
byl docela hlad. Pro
konání v roce 2020 se
hledá vhodné místo i
pomocná ruka. Hlaste
se v redakci, propojíme vás!

Masopust
2. 3. 2019
Rozhodně akce tradiční a velmi oblíbená. Obcí prochází
průvod masek, všude zní družné veselí a ještě dlouho je
na co vzpomínat.

Pstruhobraní
1. 5. 2019
Nemá dlouhou historii, ale přesto už se lov pstruhů v obecním rybníce řadí k oblíbeným tradicím. Kdo si co chytí, to
si taky ugriluje.

První líšnický blešák a tradiční Burza
sazenic
18. 5. 2019
Sazenice se na návsi prodávají už pár let. Letos k nim přibylo i leccos ze sklepů, půd a garáží. Zájem byl velký, až
18
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z Prahy se přijeli podívat! Na jaře se můžete prý těšit na
další kolo…

Dětský den s hasiči u golfu
14. 6. 2019
Odpoledne, kdy pro líšnické děti připraví zábavu místní
hasiči, patří také ke stálicím.

Rybářský den na Spáleném mlýně
22. 6. 2019
Naučit se chytat ryby není u nás vůbec problém. Klidně
na lískový proutek.
A nakonec jedna úsměvná vzpomínka – ale na tu si otočte. A kdyby vás nalákala k aktivní účasti, napište nám do
redakce, rádi vás propojíme s týmem snů…
19
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Líšnice má vždycky styl
FOTO: DOMINIKA RÝPAROVÁ

Že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, tvrdí kdekdo. My máme v Líšnici ještě malou inovaci - není důležité vyhrát, ale
udělat vážně dojem. A tak se už tradičně líšnický Drýmtým účastní populárních Her bez hranic na úpatí Brd ve stylových
kostýmech. Rok 2019 se nesl ve znamení otevření nového školního pavilonu. Účast alá Obecná škola byla jasnou volbou.
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- Pravda je blbost!
- Není - trpíme jako Hus!

Kde jsou moje blatníky?

- No, zatím si počíná dobře, pane inspektore. Kázeňsky
je zvládá...
- Ponechejte ho v chlapecké třídě.
- Ano. Prý učil na vyšší dívčí v hudební výchově. Je to
pravda?
- Tak.
- Aha. Takže k nám přišel z trestu?
- Ponechejte ho v chlapecké třídě.
...že je přivedl do toho,
do jinejch stavů,
...ahoj krávy!!, prej jste
v jinejch stavech!
- A pane učiteli,
rozsaďte je. Ať nesedí
spolu, protože našeho kluka by to nikdy
nenapadlo.
- Rozsadím je. Úplně je
rozsadím.
Na tuto školu dávají
učitele za trest. Do
vašeho rajonu, jak
mi bylo řečeno, se
před válkou odvažovali policisté pouze
na koních a vždy ve
dvou!

Není válka - všude
mír... Tak se taky
podle toho budeme
chovat. Budeme
pracovat. Ten
hlavou, ten rukama,
aby ta naše země
byla příkladem
celému světu.
- Tati, pan Chroust je
lidovec?
- Pan Chroust je blbec.

Kdo z rodičů chce vidět Idiota,
nechť se staví v ředitelně.
21
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Co se děje ve škole „po škole“?
TEXT: ALENA FIALOVÁ, ŘEDITELKA ZŠ LÍŠNICE
FOTO: ARCHIV ŠKOLY

Nejvýraznější jsou u nás kroužky hudební.
Vedle zpěvu a flétny si mohou děti
vybrat i klavír nebo bicí.
Se zobcovou flétnou se děti učí zacházet už od školky.

Obě budovy naší školy a školky otevírají své brány ráno v 7 hodin. Během chvilky se zaplní přibližně 140
dětmi a 20 dospěláky a je to někdy
pěkný hukot. Mateřská škola má u
nás otevřeno do pěti hodin odpoledne. Ve „velké“ škole mohou děti
využívat do půl páté odpolední družinu s velmi bohatým a zábavným
programem. Je tu však ještě jedna
volba – zájmové kroužky. Víte, co
všechno se děje ve školních budovách po ranním vyučování?

moderního tance s paní učitelkou
Olou Chase, anebo volí jihoamerické rytmy v lekcích latinskoamerického tance vedených paní lektorkou
Rocio, která se k nám přistěhovala z
dalekého Peru.
Letos poprvé máme otevřený kroužek sportovních her, který vede naše
nadšená cyklistka, lyžařka a všeobecně zdatná sportovkyně paní

učitelka Lenka Veverková. I když je
kroužek určen jen pro odvážné, jelikož většinu roku probíhá venku, je
v něm přihlášeno nejvíce dětí! A tak
za každého počasí a pod heslem
„nejsme z cukru“ utužují svoji tělesnou kondici na hřišti, na cestách kolem Líšnice či na poli.
Je mnoho dětí, které raději než své
tělo trápí své mozkové závity. Ani na
ty jsme nezapomněli! Pro nejstarší
děti je určen kroužek programování, ve kterém se děti seznamují se

Naše škola je širokou nabídkou zájmových kroužků pro děti vyhlášená
široko daleko. Veřejnosti nejvíce na
očích jsou pravděpodobně kroužky
hudební, jelikož děti se svým uměním rády vystupují. U nás ve škole
se mohou děti učit hrát na klavír v
individuálních lekcích, ve školce se
věnují hře na zobcovou flétničku,
hojně navštěvovaný je náš školní
pěvecký sbor, který pod vedením
paní Veroniky Kopecké opakovaně
vyhrál pěveckou soutěž Brdský kos.
Pro odvážné pomáháme zorganizovat hodiny bicích, a tak je Líšnice i
líhní mnoha nadějných bubeníků.
Další oblíbenou činností je především mezi děvčaty tanec. Tančit se
u nás dá již od mateřské školky, kde
jde vlastně o celkovou pohybovou
výchovu dětí. V základní škole se
mohou děvčata buď učit základům
22

Pěvecký sbor pod vedením paní Veroniky Kopecké je ověnčený i spoustou cen.
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Děti si většinou samy naplánují, co
za dobroty by se chtěly naučit a my
jim pak tiše závidíme.
Tak co říkáte? Že je toho na jednu
malou školu dost? Naším cílem vždy
bylo a bude, aby děti ze školy po
obědě neutíkaly, ale měly zde možnost smysluplně a kreativně trávit
svůj volný čas. Věříme, že jim to naše
pestrá nabídka umožňuje, teď už záleží na dětech samotných, zda této
nabídky využijí. Vždyť ten počítač,
tablet či mobil jim doma neuteče…

Co všechno tu máme?
sbor

vaření a pečení hry

pohybová výchova

flétna

Sní vaše slečny o tanci? Klidně už od školky!

angličtina

moderní tance

pletení tance

sportovní hry

deskové hry výchova

bicí

příprava na přijímací zkoušky
programování
klavír

španělština

keramika tance

latinskoamerické tance

Kroužek, který byl plný jako první? Vaření a pečení s Míšou Semerádovou.

základy programovacích jazyků a
zkoušejí užívat výpočetní techniku
i z trochu jiného úhlu pohledu, než
je zcela běžné. Většina páťáků navštěvuje bezplatný kroužek příprav
na přijímací zkoušky na gymnázium.
Ne snad, že by všichni toužili po studiu, ale účast dětí na kroužku jim zabezpečí plynulejší přechod na druhý stupeň, což většina z dětí přivítá.
Rozvíjet mohou děti i své jazykové
schopnosti, a to v kroužku hravé angličtiny, kde jsou rozděleni dle věku
a úrovně a popř. i v kroužku španělštiny, který pravidelně každý rok nabízíme. Nejvíce navštěvované jsou
pak kroužky deskových her. Ty vede
paní Mirka Engelová, která je na
deskové hry doslova maniak! Zná
snad úplně všechny hry na světě
a ve všech je skvělá. Díky dotacím

EU, které škola získala, můžeme tyto
kroužky nabízet dětem zdarma, a
ještě nám zbydou peníze na nákup
všemožných nových her.
Ani na šikovné ruce nezapomínáme! V novém pavilonu máme bohatě vybavenou keramickou dílnu,
kde na vás tvůrčí atmosféra doslova dýchá. Ruce do hlíny děti noří již
mnoho let společně s paní učitelkou
Katkou Hozmanovou, která je studnice všemožných nápadů. Hbité
prstíky potřebují i děti, které chodí
k Rocio na kroužek pletení. Při poslechu příjemné latinskoamerické
hudby se většinou dívky učí tradiční
peruánské dovednosti. A nesmíme
zapomenout na kroužek, který byl
obsazen snad jako první ze všech.
Je to vaření a pečení s vedoucí naší
školní jídelny Míšou Semerádovou.
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Mistr České republiky v lukostřelbě žije v Líšnici
TEXT: MARIA NOVÁKOVÁ
FOTO: ARCHIV ŠTĚTKOVÝCH
O čtrnáctiletém Jakubu Štětkovi
jsem se dozvěděla náhodou a nakonec jsem se rozhodla poprosit
ho o rozhovor. Co přivede mladého kluka k tak netradičnímu sportu,
jako je lukostřelba? V jakých disciplínách se soutěží? Jak zvládá celá
rodina vrcholový sport? O tom všem
mi vyprávěl sám Jakub, mistr České
republiky v lukostřelbě.
Věnuješ se na dnešní dobu, kdy
všichni kluci chtějí být hokejisty
nebo fotbalisty, trochu netradičnímu
byl to pro mě docela mazec. Fakt mi
to docela šlo. A hlavně mě to moc
bavilo. Na konci ledna se objevila v
tělocvičně brýlatá blonďatá paní a
dlouho se na mě dívala, jak zacházím s lukem. Tehdy jsem netušil, kdo
to je. Byla to nejbáječnější trenérka
na světě, Martina Macková, která je
mistryní Evropy a několikanásobnou
mistryní ČR. Spolu si velmi rozumíme.
Přineslo ti setkání s tvojí trenérkou
nějakou podstatnou změnu?
Začal jsem pod jejím vedením střílet
v klubu Start Praha. Luk a šípy nám
všem doma trochu zamávaly životem. Začal jsem dvakrát týdně trénovat a v květnu 2018 jsem s rodiči
vyjel na první závody.
sportu. Jak a kdy tě napadlo začít s
lukostřelbou?
17. listopad je svátkem naší republiky a je zároveň i mým svátkem
osobním. V tento den se před dvěma lety spojil můj život právě s lukostřelbou. Vymyslela to máma. S
tátou mě vzali ke kamarádům do
Plzně na lukostřelnici, kde mi místo
dřevěného luku s tětivou z provázku
půjčili závodní luk. A sám jsem byl
překvapen s výsledkem.
To bylo 17. listopadu?
To bylo o pár dnů dříve. V Plzni nám
doporučili lukostřelecký klub v Praze
a mamka mi vytelefonovala termín
v lukoškole – právě na 17. listopad.
A protože se blížily Vánoce, dostal
jsem od rodičů předem dárek –
modrý luk.
A jak pokračoval tvůj zájem o lukostřelbu dál? Vím, že to neskončilo
po první hodině v Praze.
Každý pátek jsem docházel na Střelecký ostrov na hodiny lukostřelby. A
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Má lukostřelba vůbec nějaké dělení, existují například nějaké kategorie?
To jsem se společně s rodiči dozvídal
postupně. Na začátku jsme byli překvapení, o čem tento sport je, jaké
má kategorie a disciplíny.
Můžeš mě tedy trochu zasvětit do
lukostřelby a hlavně, co tě z disciplín nejvíc baví?
Mě asi nejvíc baví střílení v hale.
Vzdálenost je 18 metrů a terč má
60 cm. Táta je zase nadšený z lukostřelby terčové, venkovní. Koupil
si dalekohled a jistí mě při závodech
zezadu. Vzdálenost je v prvním kole
40 metrů, ve druhém 30 a na to už je
dalekohled potřeba. Maminky nejoblíbenější je lukostřelba terénní. Byl
to i můj první opravdový závod. Je
to něco jako golf, ale místo jamek
je na trase 24 terčů. Jdete přírodou,
loukou, lesem, po poli, třeba pět,
ale i sedm kilometrů. Zastavíte, vystřelíte a zase pokračujete po trase.
Vzdálenosti, na které se střílí, jsou růz-

né, někdy jsou metry známé, někdy
je třeba odhadovat. Velikost terčů
je také různá. Je to asi nejzajímavější disciplína lukostřelby a také moje
nejúspěšnější.
A co se ti za tak krátkou dobu, co
se lukostřelbě věnuješ, už podařilo?
V září jsem se stal v této disciplíně
v kategorii starších žáků mistrem
republiky. Byl to super pocit. I když
dlouhou dobu jsem tomu nemohl
uvěřit. Boj, ve kterém rozhodoval
poslední vystřelený šíp, přivodil rodičům málem infarkt. Obrovská radost táty a mámy, trenérky Martiny
i mých kamarádů se přenesla i na
mě. A tak se, nejlíp jak jen to bylo
možné, uzavřelo moje působení v
kategorii starších žáků.
V kategorii starších žáků už nezávodíš?
Lukostřelcům v kategorii, ve které
jsem nyní, se říká kadeti. Z původního luku jsem už vyrostl, a tak mám
luk větší, zase modrý. Všechno na
lukostřelbu mám modré.
Vypadá to, že modrá je tvým talismanem.
Je to totiž moje oblíbená barva. Jen
když střílím závod, vyměním modrou
za žlutou, ta je druhou barvou, kterou mám rád. Žlutou barvu má střed
terče a je za ni nejvíc bodů.
Cestovat s lukem a šípy po celé republice musí být náročné i pro rodiče.
Oba rodiče mi fandí. Musí to být
pro oba obrovská oběť. Táta nám
dělá řidiče a mně servismana, i když
někdy na mě nemá nervy a raději
odjede na ryby. Mamka dělá provianťáka a psycholožku. Jsme prostě
takový „Štětka team“.
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Lesklé koule informují
TEXT: LUDĚK ŽŮREK
FOTO: RENÁTA MACHOVÁ
Jistě stojí za zmínku, že první listopadový víkend letošního roku (přesněji v sobotu 2. listopadu 2019) se
uskutečnil již 19. ročník turnaje Líšnice OPEN, a to ve hře ‚pétanque’
(dále jako ‚petang‘). Turnaj pořádalo sdružení Lesklé koule (celý název
je ‚Lesklé koule - 1.Pétanque Club
Líšnice‘), což je v současnosti druhý
nejstarší líšnický spolek a pořádaný
turnaj je patrně nejstarším sportovním turnajem pořádaným na území
naší obce. Petang je skromný sport,
který není v našich zeměpisných šířkách zatím příliš rozšířený, nicméně
pomalu si již získává své příznivce.
V petangu proti sobě nastupují dva
týmy, a to buď trojice, dvojice nebo
jednotlivci. Líšnice OPEN je pořádán
jako soutěž jednotlivců. Podzimní
termín jeho konání bývá problém,
ale dosud se nedaří organizátorům
posunout ho do letních měsíců. Ten,
kdo má petang opravdu rád si cestu na náves, dějiště turnaje, našel

spolky
první nebo poslední.

A jak to nakonec dopadlo? Počasí vyšlo, hráči
bojovali o každou kouli.
Zvítězil Roman Mach, na
druhém místě se umístil
Luděk Žůrek a jako třetí
skončil Karel Žbánek. Na
závěr turnaje pak byly
uděleny ceny, a to nejen
Nenápadný sport láká příznivce všech věkových
za umístění na bedně, ale
kategorií. Přijďte ho zkusit i vy!
také pro nejmladšího a neji tentokrát.
staršího účastníka turnaje.
A na putovním poháru přibyla deSystém turnaje se vždy odvíjí od
vatenáctá cedulka se jménem vítětoho, kolik přijde hráčů. Tentokrát
ze. Kdo bude jubilejním dvacátým
byli účastníci rozděleni do dvou
vítězem? Za rok se uvidí.
základních skupin, ve kterých hrál
každý s každým. Poté proběhlo sePro případné zájemce o petang jen
mifinále, kdy se výherce každé skudodávám, že hrajeme od jara do
piny utkal s druhým z vedlejší skupipodzimu pravidelně každý pátek od
ny. ‚Proherci‘ ze semifinále si to pak
18:00 na hřišti na líšnické návsi. Serozdali o třetí místo, vítězové o místo
zona začíná první pátek po změně
první. Ti, kteří se do semifinále nedočasu ze zimního na letní, což bude
stali, pak hráli mezi sebou o poslední
3. dubna 2020. Neváhejte a přijďte
místa. Organizátoři se snaží o to, aby
si zahrát! Petang je, i když se to zdá
si všichni účastníci zahráli přibližně
neuvěřitelné, docela adrenalinový
stejný počet zápasů, ať už skončí
sport.
sousedé z lesa

Zvířatům nevadí mráz tolik jako naše dobré úmysly
TEXT: RADKA ENDRLOVÁ
Zima je přirozenou součástí života
zvířat. Mráz i úbytek potravy jsou
pro zvěř velkou zátěží a prověřují její
kondici a zdatnost. Během chladných dnů, zvláště těch se sněhovou
pokrývkou, věnují volně žijící zvěři
pozornost myslivci – zvířata přikrmují a hlídají jejich zdravotní stav.
Přinést do lesa nějaké krmení nebo
zužitkovat tu zbytky z domácnosti
ale napadne leckoho z nás. Pro pejskaře je to navíc i příjemný cíl cesty.
V čem může být problém?
Přikrmování zvěři má svá pravidla.
Základem je kvalitní seno v krmelcích doplněné v rozumné míře jablky, krmnou řepou, mrkví nebo například sušenými jeřabinami. Zásadou
je, že s postupující zimou by se měl
snižovat podíl energeticky hodnotných obilovin a zvěři nabízet spíše
píci (tj. zejména seno) a v omezeném množství dužnaté krmivo (např.
mrkev, řepu, jablka). S přikrmováním
se začíná už v září, ale podle teploty
a výšky sněhové pokrývky se může
začít i dříve. Ideální je přikrmování

dvakrát týdně do krmelců, které se
pak na jaře dezinfikují vápnem, aby
se zamezilo šíření parazitů a jiných
onemocnění.

hlavně srnec obecný či zajíc polní,
ztrácí drahocennou energii a následně může nalokáním studeného
vzduchu podlehnout i zápalu plic.

Mráz zvěři tolik nevadí, je na něj
dobře připravena díky zimnímu kožichu. Má-li dostatek rezerv, překoná chladné období bez problémů.
Horší je situace, kdy napadne větší
množství sněhu a sněhová pokrývka
znemožní přístup k omezené nabídce potravy. Zdaleka nejobtížnější
je situace po oblevách, kdy následující mráz potáhne vrstvu sněhu
zmrzlou slupkou, ta zvěř neunese a
běhy, které se do ní noří, se mohou
o ostré okraje rozedřít až do krve.
Též velmi nebezpečný pro zvěř je i
holomráz. Zvěř by se v zimním období měla pohybovat co nejméně,
trávit co nejdelší čas nerušeně v
klidu úkrytu. Je tedy právě v tomto
období, obdobně jako na jaře (období líhnutí a kladení mláďat), velmi důležité, abychom při venčení
našich čtyřnohých miláčků mysleli
také na venkovní zvěř, a psy nechali
na vodítku po celou dobu procházky. Psem štvaná zvěř, v našem okolí

Pokud se rozhodnete zvěři přilepšit
nebo pokud krmení zvířat v lese patří třeba ke štědrodenním tradicím
vaší rodiny, dejte pozor, abyste neudělali více škody než užitku. Myslivci
samozřejmě uvítají, pokud se s nimi
dohodnete, co a kam přinést. Neznáte žádného? Dbejte na několik
pravidel:
1. Pozor na pečivo – v omezeném
množství v čase mrazů bez výhledu na oblevu můžete přinést dobře
usušené pečivo, v opačném případě zvěři způsobíte jen zažívací problémy.
2. Nechoďte ke krmelcům a raději
krmivo vysypte na zem na kraji lesa
– například srnčí zvěř polehává kolem krmelců a přítomnost člověka ji
vyplaší a zbytečně vyčerpá.
3. Nenechávejte své psí miláčky volně běhat po lese! Jdete krmit zvěř?
Nechte je tentokrát raději doma.
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Nejen kaprem živ je člověk
kam za kulturou v okolí Líšnice
PŘIPRAVIL: TOMÁŠ FIALA

Plesy a oslavy
30. 12. od 17:00
Tradiční předčasný Silvestr v Mníšku
na náměstí
18. 1. od 18:00
Ples Povltavské fotbalové akademie, Hvozdnice

Kulturní středisko U Koruny, Praha
Radotín
24. 1.
Vltava
Koncert legendární kapely Vltava
s nenapodobitelným frontmanem
Robertem Nebřenským, to je doslova náklad štěstí.
Kulturní dům Dobříš

8. 2.

14. 2.

Obecní ples Líšnice, sál Hospůdky
Na Farmě, Klínec

Neřež

29. 2. od 20:00
Ples SDH Hvozdnice

Kam na „Rybovku“
(neboli Českou mši
vánoční J. J. Ryby)

Skupina Neřež je volným pokračováním skupiny Nerez, která zanikla
v roce 1994. Od té doby se Neřež
pevně uhnízdil mezi špičkami folkové muziky.
Kulturní dům Dobříš
15. 2.

25. 12. od 16:00

Ikem Band

Kostel sv. Václava, Mníšek pod
Brdy, Náměstí F. X. Svobody

Znáte z Líšnického festivalu

26. 12. od 10:30
Kostel Všech svatých v Líšnici – Česká mše vánoční jako součást mše
svaté
27. 12. od 17:00

Parta muzikantských veteránů, kteří
hrají v různých známých kapelách,
ale mimo to si založili vlastní. (Většina chodí do IKEMu na prevenci,
odtud název…). Hrají muziku, co
mají rádi - a to je rokenrol, americká moderní country a blues.

Kostel sv. Jana Nepomuckého,
Štěchovice

Club Kino Černošice

Kam na koncert

Nezmaři

19. 12. od 19.00

Koncert legendární folkové kapely,
držitele zlaté Porty

Vánoční potlach s kapelou Bartet
Znáte z Líšnického festivalu

25. 2. od 19:00

Sál Dr. Fürsta, Dobřichovice

V podání skupiny Bartet uslyšíte
vánoční songy, je připravena soutěž o nejlepší kousek cukroví, které
vezměte s sebou a k tomu dobrou
náladu.

Kam na divadlo

Kulturní středisko U Koruny, Praha
Radotín

Představení je volně inspirováno
knihou I. B. Singera. Jsou to tři humorné pohádky plné něhy a lásky.
Představení provázejí písničky, hraje
se s krásnými loutkami. Vhodné pro
děti od 3 let.

18. 1. od 19:00
ASPM Trio s Janem Spáleným
Vynikající bluesman, klavírista a
skladatel vystoupí s fenomenálním
trumpetistou Michalem Gerou a Filipem Spáleným. Společně zavzpomínají na svého kamaráda, spoluhráče, bubeníka Milana Peroutku,
který by v lednu oslavil narozeniny.
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19. 1. od 15:00
Osm dní v nebi – Divadlo Tondy
Novotného

6. 2. od 19:00
Natěrač
Bláznivá komedie o tom, jak neúspěšný herec, živící se momentálně

jako malíř pokojů, získá nečekaně
svou životní roli. Hrají: Leoš Noha,
Barbora Mottlová, Eva Decastelo
Kino Řevnice
9. 2. od 11:00
Princové jsou na draka – pohádkový muzikál
Pohádka Princové jsou na draka
se stala doslova zlatým pokladem
České televize a na její další uvedení se vždy těší všechny generace
diváků – od těch nejmenších až po
jejich babičky a dědečky. A v roce
2015 (35 let od televizní premiéry)
jsme ji převedli i na divadelní prkna.
Kino Řevnice

Kam na přednášku
12. 1. od 18:00
Radkin Honzák – humor v životě a v
medicíně
Přednáška psychiatra, publicisty
a vysokoškolského pedagoga
Radkina Honzáka na téma humor v
životě a v medicíně.
Kulturní středisko U Koruny, Praha
Radotín
14. 1.
Na kus řeči s... paní Jiřinou Bohdalovou
Do křesla pro hosta usedne dáma,
která přináší radost již po celé generace.
Kulturní dům Dobříš
6. 2. od 19:00
MUDr. Karel Nešpor – Smích a komunikace
Karel Nešpor je průkopníkem léčby
smíchem, jejíž techniky vymýšlí sám.
Nejznámějšími jsou smích veverky
nebo smích bobra.
Kulturní středisko U Koruny, Praha
Radotín
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V Letech vyrostlo Městečko, nová kavárna pro děti
TEXT: MONIKA PUTALOVÁ
FOTO: ARCHIV MĚSTEČKA
Vše začalo vizí paní majitelky Denisy Fabové vytvořit netradiční hernu
s hrou na řemesla. Celý koncept zrál
velmi dlouho a nyní máte možnost
vyrazit na výlet a přijít se podívat
na výsledek. Nadchne vás vzdušné velkorysé prostředí a roztomilé
domečky – obchod, cukrárna, hasičárna, ale třeba i veterina a další.
Čím chcete být? Útulná kavárna s
velkou hernou je místem, kde zatoužíte omládnout a stát se znovu
dítětem.

očekávaná událost přivedla do
Městečka rodiny ze širokého okolí
a čekal tu na ně bohatý program,
za zmínku stojí workshop hry na bicí
nebo populární malování na obličej.
Městečko vychází maximálně vstříc
rodinám s malými dětmi – je uspořádán tak, aby rodiče a pečovatelé měli přehled o svých
dětech a hra na řemesla přirozeně motivuje děti spolupracovat, hrát si spolu a zkoušet si různé dovednosti. Každý
domeček je doplněn krásnými
ilustracemi a rekvizitami.

lené kanceláře, nebo samostatný
prostor pro lekce či oslavy. Objekt
má vlastní parkoviště a na jaře bude
otevřena zahrádka.
Vstupné pro děti je 40 Kč/
půlhodina, doprovod zdarma.
Adresa:
Karlická 662, Lety

Pro děti, které dávají
přednost pohybu a volnosti, jsou zde i sítě s klouzačkou, odrážedla a kreativní koutek.

Prostor symbolicky otevřeli manželé Klusovi 12. listopadu a prozradili,
že se chystají hernu pravidelně navštěvovat se svými dětmi. Dlouho

Hernička navíc nabízí i
zájmové kroužky pro děti
(keramika, jóga), ženský
kruh a chystá se mnoho
dalších. Mimo to je kavárna příjemným místem pro
setkání s přáteli u dobré
kávy se zákuskem, anebo
místem, kde se sejít na oběd.
Denně zde připravují menu s
ohledem na dětské strávníky.
Můžete si také pronajmout sdí-

TJ Sokol Řitka: Nabídli bychom i víc, ale nejsou lidé
TEXT: HANKA MAŠKOVÁ, STAROSTKA
JEDNOTY
FOTO: ARCHIV
TJ Sokol Řitka má více než 100 členů, z toho 65 dětí, které nejsou pouze místní, ale bydlí i v přilehlých obcích např. v Líšnici, v Černolicích…
Naším posláním je zpřístupnit možnost pohybu všem, kteří o něj mají
zájem. Vedle sportu vás pravidelně
zveme i na společenské akce. Plánů a nápadů je spousta, nechcete
se zapojit?
V TJ Sokol Řitka se věnujeme zejména dětem. Pořádáme pro ně
všestranné hodiny rodičů s dětmi,
cvičení předškolních a mladších
školních dětí a florbal pro žáky. Již
tradičně organizujeme volnočasové akce – Maškarní karneval, Mikulášskou nadílku, Lampionový průvod

nebo Dětský den. Rádi bychom veřejnosti nabídli i další kroužky/lekce,
proto touto cestou hledáme nové
zájemce, kteří by se chtěli
věnovat dětem, ale nejen
jim, uvítáme i zájemce o
cvičení pro dospělé.

dělí a středu od 20:00. Pokud máte
zájem, ozvěte se na 606 391 821.

Pokud tedy máte chuť věnovat část svého volného
času pohybu a předávání
dovedností ostatním, nebo
prostě jen chcete pomoct
s organizací našich akcí a
chodem Sokola, ozvěte se
nám, budeme rádi!
Kontakt:
Hanka Mašková,
602 455 878
PS: Náš ženský badmintonový tým aktuálně hledá
posilu. Hraje se každé pon27
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Nákup přímo od farmářů z pohodlí domova?
Scuk.cz už má „pobočku“ i v Mníšku
TEXT & FOTO: DOMINIKA RÝPAROVÁ
Nákup od sedláků patřil k životu
na vsi už dávno. Jenže jak na to
dnes, když je zemědělství na ústupu a ojedinělé farmy prostě nemají
všechno? Odpověď znají Scukaři – komunita lidí, kteří si hromadně
objednávají potraviny z usedlostí
po celé zemi. Nakupující mají širší
výběr a dopravu zdarma, farmáři zas větší odbyt a méně starostí s
přepravou i komunikací se zákazníky. Organizátorku už má Scuk.cz i v
Mníšku pod Brdy.

Jak to celé funguje? Velmi jednoduše. Zaregistrujete se do nákupní skupiny, potom nakoupíte stejně, jako
to znáte u běžných on-line super-

marketů, svou objednávku zaplatíte
a do několika dnů si zboží vyzvednete u organizátora na předem daném místě. Lucie Hájková v Mníšku
přijímá ve skupině www.scuk.cz/
mnisek-pod-brdy objednávky vždy
do nedělní půlnoci (do té doby lze
k nákupu neustále přidávat nové
položky) a předává zákazníkům ve
středu vpodvečer.
Co se tu dá koupit? Překvapivě
vlastně veškeré čerstvé potraviny,
tedy mléčné produkty, maso a výrobky z něj, pečivo, zelenina, ovoce,
mouka, pivo, sirupy… v nabídce jsou
stovky produktů. Na své si přijdou i
milovníci bezobalového nakupování, odpůrci plastu, vegani, milovníci
raw stravy i lidé s celiakií nebo alergií
na laktózu – stačí použít filtr na levé
straně webu a upravit si sortiment
sobě na míru. Obrovským překvapením může být také exotické ovoce –
avokádo, banány, citrusy, tropické
ořechy… Ovšem pouze z férového
obchodu a ve vysoké kvalitě.
Kolik to stojí? Hesly celého projektu
jsou férovost, přiměřená dopravní
vzdálenost, biokvalita i odpovědnost. Tomu samozřejmě odpovídají i
vyšší ceny, ale vybrat si lze z různých
cenových skupin i velmi výhodná rodinná balení nebo kvalitu IPZ (tedy
„na cestě k certifikaci bio“). Platí se
vždy předem, rychlým převodem
nebo kartou. Využít lze i Twisto.
Proč to Lucie dělá? „Když jsme se
přistěhovali do Mníšku, hledala jsem,

kde nakupovat farmářské potraviny,
a Scuk zrovna hledal organizátora.
Bylo to takové znamení,“ prozrazuje Lucie Hájková. „Přišlo mi fajn nabídnout opravdu kvalitní potraviny i
lidem kolem.“
Co jsme už ochutnali my? Láskou na
první ochutnání byly párky bez dusičnanů z Řeznictví a uzenářství Antonín Matek, cibulový hummus od I
love hummus nebo nebesky dobrý
Čertíkův mls z Farmy u svaté Anny.
Velkým překvapením byla také kokosová alternativa jogurtu, zdravé
slané krekry nebo levandulový sirup.
Za zkouknutí stojí rozhodně i vánoční
sady nejrůznějších potravin.

Hřiště na Ladech už nebude ležet ladem
Na Řitce se opět začne hrát fotbal
TEXT: DOMINIKA RÝPAROVÁ
FOTO: ARCHIV SK SPORTUJ POD
BRDY
Pozemek, kde mohla stát Billa a občas tu stojí cirkus, dráždí fantazii Řiteckých už dlouho. Patří TJ Sokol Řitka, který ho získal darem za účelem
využití ke sportu. „Po první schůzce
s majitelem bylo jasné, že vzhledem
k příjmům a výdajům Sokol na realizaci sportoviště nemá. Z obce jsem
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dostal odpověď, že bohužel nesmí
investovat na pozemcích, které jí
nepatří,“ prozrazuje zápletku příběhu Jiří Hrdlička, místní milovník
pohybu a zakladatel a trenér SK
Sportuj pod Brdy. Řešení nakonec
vymyslel sám: na hřiště se složí sousedé i místní firmy.
Povedlo se?
Ano! Za neuvěřitelných osm dní. A
sbírka stále pokračuje. Tenkrát jsem

Život na Mníšecku

DĚTSKÉ FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ NA LADECH
Zuzana
Balabán
1 500 Kč

1 500 Kč

2 O00 Kč

4 O00 Kč

5 000 Kč

Muzeum
Laty Brandis

Jezdecký
klub
Norma z.s.

Gabriela
Křístková

Zámek
Řiťka

1 500 Kč

1 500 Kč

1 500 Kč

1 500 Kč

Urbánkovi

Vidra

Jonáš
a Dominik
Krejčovi

Muzikářovi

2 300 Kč

3 000 Kč

1 500 Kč

1 500 Kč

INFORMACE
2 O00 Kč

1 500 Kč

1 500 Kč

Sbírka probíhala na FB profilu SK
SPB. Maketa hřiště byla rozdělena
na několik desítek políček a každý
si mohl vybrat své v různých
hodnotách.
Dne 17. 11. 2019 došlo k vykoupení
všech nabízených políček a byla
vybrána celková částka 146 500 Kč.
Všem dárcům moc děkujeme.

Jan Rezek
5 000 Kč

10 000 Kč

Roman
Vojtek

Pavel
Kotal

Sokolky

Srkalovi

2 300 Kč

1 500 Kč

1 500 Kč

3 000 Kč

Jiří
Hrdlička

Kominictví
Poláček

2 300 Kč

4 500 Kč

5 000 Kč

Kdy se začne hřiště
realizovat?

Jana
Kopecká

Jiří
a Veronika
Maškovi

Fifa
Waiz

Bayerovi

2 300 Kč

1 500 Kč

1 500 Kč

2 300 Kč

Miška
a Adam
Dzurendovi

Pavel
a Markéta
Vlčkovi

2 300 Kč

1 500 Kč

RESTAURACE RITKA

10 000 Kč

Venda
Waiz

Halloween
2019

1 500 Kč

2 300 Kč

Misťovi

Buráci

Adam
Waiz

Petráčkovi

2 000 Kč

1 500 Kč

1 500 Kč

2 300 Kč

Jakub
a Šimon

Krčmíci

David
Polcar

2 300 Kč

3 000 Kč

2 300 Kč

2 300 Kč

3 000 Kč

1 500 Kč

1 500 Kč

2 O00 Kč

Kamarádky
z MŠ Řiťka

Milda
Matoušek

DTDV
Královi

2 300 Kč

1 500 Kč

1 500 Kč

2 300 Kč

3 O00 Kč

4 O00 Kč

si sedl a propočítal náklady na vybudování malého základního hřiště. Vyšlo mi cca 90 tisíc korun, což
není tak moc, ale z principu jsem ho
nechtěl celé financovat sám. Vzpomněl jsem si na jeden projekt FC
Tempo Praha, kam jsem sám kdysi
přispěl na rekonstrukci, udělal náčrtek hřiště a rozdělil ho na dílky za
1 500 až 2 300 Kč. Nejdražší byl středový kruh za 10 000 Kč. Doufal jsem,
že se podaří vybrat aspoň 60 tisíc.
A jaká byla reakce?
První jsem plánek ukázal své přítelkyni Janě. Byla nadšená a řekla mi:
„Tohle políčko si koupím já!“. Já
jsem si pro sebe označil další políčko, pak další za SK Sportuj pod Brdy
a tři za svou firmu. Pak jsem na Facebooku vytvořil událost, popsal, o co
ve sbírce jde, a poslal to svým nejbližším přátelům, kteří na Řitce žijí, a
nechal jsem to volně šířit. Hned první
den se ozvalo pár nejbližších a vždy,
když jsem zveřejnil aktuální stav, přišla vlna dalších příspěvků. Zkusil jsem
oslovit i místní firmy, ale z osmi se mi
ozvala jediná, a to ta nejmenší. Byl
to kamarád Martin Klikorka s restaurací Panský Dvůr. Jenže ještě ten
den se ozvala jiná firma, která na
Řitce nepodniká, ale projekt chce
také podpořit částkou 10 tisíc. Pan

Co je v plánu dál?

Máme v plánu udělat částečné
oplocení hřiště za pomoci
reklamních bannerů, které budou
moci využít hlavní sponzoři
s darem přesahujicím 5 000 Kč.

10 000 Kč

Z darů bude zakoupena i nástřiková
lajnovačka a barva pro nástřik čar.
Za prostorem branek by mělo
vzniknout 5 m vysoké síťové
oplocení. Vybrané finance budou
pravděpodobně stačit i na zakoupení
nových a bezpečnějších branek
v rozměru 5 × 2 m.

Mohu přispět i teď?

4 O00 Kč

Ano, uvítáme jakýkoliv dar či
jakoukoliv formu spolupráce.
V případě, že se chcete přidat,
tak se obraťe prosím na e-mail
jirka@ sportujpodbrdy.cz nebo
na mobilní číslo 605 912 925.

2 300 Kč

9 000 Kč

Urbánkovi

2 O00 Kč

Ještě v roce 2019 máme v plánu
požádat SÚ o schválení srovnání
terénu. Ihned po souhlasném
stanovisku by se do práce pustila
těžká technika a prostor by
srovnala. V březnu 2020 by došlo
k dovezení a srovnání finální
zeminy a vysetí fotbalového
trávníku.

Dvořákovi

Vršáci

5 000 Kč

5 000 Kč

3 800 Kč

Panský
dvůr

Sportovní klub SK Sportuj pod
Brdy uspořádal veřejnou sbírku na
vybudování travnatého fotbalového
hřiště 55 × 35 m na pozemku
Sokolu Řitka.

3 O00 Kč

2 O00 Kč

5 000 Kč

2 O00 Kč

1 500 Kč

Kačer z firmy Gastrofresh překvapil
a neobsadil více menších políček,
ale vzal si prostor brankoviště, který
vzniknul nad rámec projektu. Naprosto stejně zareagoval pan Beran
z firmy Zemní práce Beran a koupil
si druhé brankoviště. Parádní přístup předvedl pan Keyř, který přispěl
5 000 Kč, ale zároveň dodal: „Když
by něco chybělo, tak to nějak doladíme, a když budu moci přispět
prací své firmy, tak to rád udělám.“
A pak se ozvaly další firmy a další
lidé. Podařilo se už vybrat 151 500 Kč
(stav ke dni 26.11.2019 pozn.red.) a
sbírka stále pokračuje.
Víte, jak peníze využít?
Postavíme lepší hřiště, než jsme doufali! Nejde o klasické fotbalové hřiště, ale o travnaté hřiště 55 x 35 m.
Původně jsme počítali se srovnáním
terénu, navezením 150 tun zeminy
a vysazením trávy. Za současného
stavu budeme moct koupit bezpečnější branky, za brankovištěm vztyčit
pětimetrovou bezpečnostní síť, koupit lajnovačku…
Řiteckým fotbalové hřiště nejspíš
opravdu chybí.
V obci máme dětské skluzavky,
houpačky a pískoviště pro věkovou
kategorii do šesti let a malé hřiště s

1 500 Kč

Děkujeme
za Vaší podporu

umělým povrchem vybudované z
dotačního programu ČEZ. Prostor
kde si zahrát fotbal v jakékoliv věkové kategorii na Řitce prostě není.
A kdy bude?
V prosinci připravíme konkrétní projekt. Aby mohlo dojít ke schválení
na stavebním úřadě, tak je potřeba
vyřídit poměrně hodně dokumentů
od různých institucí. Hned potom
začnou terénní úpravy a v březnu
by se měl zasít trávník. Na otevření fotbalového hřiště v Řitce velmi
rád pozvu všechny okolní obce, ať
se společně zabavíme sportem. Už
teď plánujeme pravidelné turnaje či
soutěže.
Vaše aktivity přesahují katastrální území Řitky – kam byste mohl
pozvat i sousedy z Líšnice a jejich
ratolesti?
Ano, sportovní klub, který vedu, působí v Řitce a Mníšku pod Brdy. Věnujeme se dětem od 4 let a učíme
je zamilovat si sport. Hlavní činností
je atletika a fotbal. Líšnice není daleko a bude-li mít kdokoliv zájem se
k nám na sportovní programy přijít
podívat, je vítán. Všechny informace jsou na www.sportujpodbrdy.cz.
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Nemocnice Na Pleši: Pacientům s rakovinu pomáhá i
kontakt se zdravými lidmi
TEXT: DINA RIŠIANOVÁ, AMELIE, Z.S.
FOTO: AMELIE, Z.S.
Rozsvítit a zpestřit den lidem s rakovinou docházejí už šestým rokem
dobrovolníci z neziskové organizace Amelie. Zapojit se může každý
člověk starší 18 let. A jak nezdravotníci můžou pacientům pomoci?
Hudbou, zpěvem, tvořením, čtením,
hraním her. Stačí málo, ale pro nemocné to jsou důležité chvilky.
Nezisková organizace Amelie, z.s.
se na rozvoj dobrovolnického programu ve spolupráci s nemocnicemi zaměřuje už od svého založení
v roce 2006. Doplňuje tak nabídku
služeb pro onkologicky nemocné a
jejich blízké. „Dobrovolníci Amelie
chodí na onkologická oddělení nemocnic, kam přinášejí běžný, lidský
kontakt a zpříjemňují pacientům čas
popovídáním, předčítáním, hraním
her nebo doprovodem na procházku, anebo vedením skupinek třeba s
výtvarným zaměřením. Takové aktivity máme i v Nemocnici Na Pleši,“
upřesňuje koordinátorka dobrovolníků Dina Rišianová.
Možná vás napadá, že je to těžké,
nebo si kladete otázku, proč to ti
lidé vlastně dělají. „Proč Na Pleši? Protože jim jsem vděčná. Před
čtyřmi lety tu byla moje babička a

výtečně ji rozcvičili, nezlomili nad ní
hůl. Tím, co dělám, chci poděkovat
personálu, ale také podpořit nemocné,“ říká jedna z dobrovolnic,
paní Zuzana. A co tu vlastně dělá?
„Jednou za čas přijdu s kamarádkami a kytarou, jdeme po pokojích
a nabízíme lidem, že jim zahrajeme
a zazpíváme to, co mají rádi. Je to
krásný zážitek, odcházíme odsud
vždy plné energie a radosti,“ popisuje Zuzana.
Dobrovolníkem se může stát každý dospělý, kdo ve svém volném
čase a bez nároku na finanční odměnu chce vykonávat činnost ve
prospěch onkologicky nemocných.

Pokud by se někdo
chtěl zapojit, třeba právě Na Pleši, tak po úvodním
rozhovoru s koordinátorkou dobrovolníků
absolvuje
ještě vstupní školení,
podepíše smlouvu
a zaškolí se přímo v
nemocnici za doprovodu již zkušeného dobrovolníka.
Školení se konají třikrát ročně, zájemci
se mohou hlásit průběžně.
„Kromě dlouhodobých dobrovolníků, kteří za pacienty chodí pravidelně, se mohou zapojit i dobrovolníci
jednorázoví s nabídkou nejrůznějších aktivit, jako je např. koncert,
divadelní vystoupení, přednáška
nebo výtvarná dílna. Tak přijďte pacientům zahrát, zazpívat, společně
něco vytvořit,“ vyzývá Dina Rišianová.
Více na www.amelie-zs.cz
Kontakt na koordinátorku:
email: dina.risianova@amelie-zs.cz
tel.: 608 458 303

101. výročí vzniku Československa: Hasiči se znovu
sešli v Klínci u Masarykovy vatry
TEXT: ZDENĚK RYCHLÝ, vedoucí Klubu Zasloužilých hasičů 7. okrsku,
okres Praha-západ
Klub Zasloužilých hasičů 7. okrsku
Praha-západ za obětavé spolupráce členů SDH Klínec letos úspěšně
navázal na tradici zapalování Masarykovy vatry v den výročí vzniku
Československa. Bývalou tradici dobrovolných hasičů oživili po
dlouholeté pauze loni při příležitosti
stých narozenin samostatného státu. Letos si zasloužilí hasiči přizvali
vzácné hosty.
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Do Klínce dorazil radní Krajského
úřadu Středočeského kraje, pan
JUDr. Robert Bezděk CSc., starostka
obce Klínec, paní Bc. Markéta Polívková, dále pak delegace Vltavanu
Davle, Dělnické jednoty „Havlíček“
v Řevnicích a zpěvák pan Jaroslav
Novák. Bohužel, z přislíbené návštěvy se pro náhlé virózní onemocnění
musel omluvit pan místopředseda
Senátu PS ČR Jiří Oberfalzer.
Hosté, delegace SDH 7. okrsku,
společně s Vltavany a Havlíčkovci
se svými prapory se shromáždili u
pomníku padlých v první světové
válce. Po položení věnce a proje-

vu paní starostky tak uctili památku
padlým vojínům. Tímto aktem bylo
vzpomenuto 101. výročí vzniku ČSR.
Po přesunu na obecní zahradu u
hasičské lípy, která byla vysazena
při loňském jubileu Republiky, bylo
krátké zastavení, kde dívka z řad
Mladých hasičů zarecitovala báseň
J. V. Sládka „Slovanská lípa“. Následoval krátký projev o historii lípy,
stromu, který byl přijat v roce 1848
na Všeslovanském sjezdu v Praze
jako národní symbol. Paní starostka obce pak lípu zalila konví, a tak
symbolicky převzala péči obce nad
tímto národním stromem.

Život na Mníšecku
Poté u hasičské zbrojnice po oficiálním zahájení proběhl kulturní program. V jeho rámci zatroubili trubači
píseň „Čechy krásné, Čechy mé“,
kterou jako později i další písně a
hymnu sólově zazpíval pan Jaroslav
Novák za hudebního doprovodu
tří houslistů. Následovala recitace
básně „To kalné ráno“ od Jaroslava Seiferta. Přítomní si dále vyslechli
projev k hasičské historii zapalování
vatry TGM od r. 1935, jež vznikla v
Lánech. Následovalo čtení několika
myšlenek TGM, zaznamenaných K.
Čapkem. Vlastní zapálení vatry TGM
provedl pan radní se starostkou
obce a dvěma zasloužilými hasiči.
Znovu zazněl zpěv prezidentových
oblíbených písní „Ach synku, synku“
a „Teče voda, teče“. Akt byl ukončen zpěvem československé hymny
opět za hudebního doprovodu.
Než došlo ke společenskému posezení v klubovně SDH Klínec, předal
starosta OSH Praha-západ br. Josef
Myslín přítomnému radnímu JUDr.
Bezděkovi a omluvenému senátorovi Oberfalzerovi (prostřednictvím
jeho tajemníka) „Záslužné medaile
OSH PZ“ jako uznání za dlouhodobou podporu dobrovolných hasičů
v okrese Praha-západ.
Závěrem článku patří poděkovat klíneckému SDH za poskytnutí důstojného prostředí a za vzorně zajištěné
občerstvení zejména jeho ženám,
které navíc připravily výborné sladké dobroty.
Členové Klubu ZH 7. okrsku vyslovují
za vše klíneckým hasičům velké poděkování!
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Pro děti

Zima v přírodě

Proč vadí řepka?
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Takže co pro vás
dneska mám? Něco
z přírody. V zimě totiž trávíme venku mnohem méně
času než v létě. Co ale dělají
divoká zvířata, když klesají
teploty, ubývá sluníčka a
napadne sníh?

Srnky: oves (žádnou jinou obilovinu); ovoce a zelenina z naší
úrody (není chemicky ošetřené)
jako jsou jablka, hrušky, švestky,
mrkev, řepa, brambory, dále
usušené větvičky buku, dubu,
lípy, maliník či kopřiva; můžeme
též stravu obohatit o kaštany,
bukvice, žaludy a mláto (zbytek
při výrobě piva)

Prosinec:

Prosinec je tichým ukončením roku v přírodě.
Dny se zkracují a ve vyšších polohách již zůstává
trvalá sněhová pokrývka. Zvěř omezuje v tomto
období svůj pohyb na minimum, aby se zbytečně
nevyčerpávala. Ze svého zálehu vstává většinou
jen aby se nasytila. Potravu jí tvoří většinou zbytky
suché vegetace, semena plevelů a trav. V polích
se zvěř stahuje k ozimým obilovinám a řepce. V
lesích zvěř okusuje kůru stromů, spásá pupeny
a větvičky. Zajímavým zpestřením jsou pro
ni listy ostružiníku, jež má svěží listy i pod
sněhem.

TEXT: RADKA ENDRLOVÁ A ŽÁCI SOŠ PODSKALSKÁ,
PRAHA 2 VÁCLAV KLOUDA, RICHARD KOSTRAKIEWICZ

Které jídlo potěší?

Řepka je považována za plodinu, která způsobuje vážné
zdravotní problémy srnčí zvěře,
jako jsou zažívací problémy, slepota, apatie, nadmutí až úhyn.
Příčinou je vysoký podíl bílkovin a
nízký obsah vlákniny.

Leden:

V lednu je většinou vše pokryto sněhem
a v přírodě nastává doba klidu. Stromy,
keře a rostliny spí pod sněhem, stejně
tak i někteří živočichové. Zvěř se ukrývá v
hustých houštinách poblíž krmelců, kde jim
myslivci předkládají seno. Každé vyrušení
znamená vyčerpávající běh ve sněhu a
tím i ztrátu cenné energie.

Veverky: ořechy rozhozené po
lese (nevyloupané)
Dravci a sovy: pokrájené hovězí
srdce rozmístěné na strategická místa (tedy tam, kde se tito
ptáci vyskytují)
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Rezavá kmotra

Únor:

Únor je proměnlivý měsíc mezi
zimou a jarem. Dobou silných mrazů,
ale i sílícího slunečního svitu. Většinou
již na zemi není souvislá sněhová pokrývka. Objevují se první stébla trav. Pro zvěř
nastává důležitá změna: přechod ze
suché stravy na zelenou pastvu. Pokud
je obleva moc rychlá, zvěř se nedokáže přizpůsobit a trpí silným průjmem.
Je proto nutné, aby zvěř měla
přístup k senu, které jí s trávením pomůže.

Jedním z mála zvířat, které
můžete v přírodě zahlédnout, je
liška, která má v tomto období
námluvy – v myslivecké mluvě se
jim říká kaňkování. Samicím lišky
se pak za dva měsíce rodí mláďata, kterých může mít i deset.
Běžnou potravou lišek jsou drobní
hlodavci, ptáci, hlemýždi i brouci.
Liška vyřeší i problematiku mršin.
Rezavé kmotry však v období,
kdy mají mláďata, mohou způsobit značné škody na bažantech,
koroptvích, zajíčcích, srnčatech
či slepicích.

Pro děti

Nezapomínejte na ptáky a vyrobte jim krmítko!
Můžete si zkusit vyrobit vlastní lojovou kouli, váleček či jiný
tvar, který se vám líbí (viz obrázky). Potěšíte zejména sýkorky, brhlíky a strakapoudy. Tady je postup:
•

Syrový hovězí lůj vyškvaříme a procedíme.

•

Necháme ho zchladnout tak, aby byl ještě tekutý.

•

Do loje vmícháme slunečnici, proso, mák, len či koupenou směs pro ptáky na krmítku.

•

Necháme ztuhnout ve vybrané formě a zavěsíme.

Pod krmítko můžete rozhodit rozkrojené jablíčko ze sklizně.
Do krmítka však nepatří zbytky z kuchyně a pečivo.
Pokud máte doma kočku, dbejte na to, kam umisťujete
krmítko, aby ho kočka nevyužívala, jako spižírnu pro čerstvé masíčko!
Přírodní krmítka
Kvůli úbytku klasických a hlavně původních druhů dřevin,
keřů a travin, je dobré ptáčkům nasypat do krmítka vhodné krmivo. Ještě lepší je si na jaře sehnat původní formu
nějaké dřeviny či keře a tu si vysadit do zahrady. Takovou
dřevinou je např: tis červený, jeřabina ptačí, hloh obecný, dřín obecný aj. Na jaře rozhoďte semeno slunečnice
po záhonu, nejen hezky pokvete, ale na podzim a v zimě
i potěší opeřené kamarády.
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Vymalovánky
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