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Motto: Vánoční svátky jsou krásné nejen pro vůni jehličí, sladkou chuť cukroví,
ale hlavně díky společně stráveným chvílím doma u stromečku.
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Vážení spoluobčané, milí sousedé,
po roce je přede mnou úkol, spíše by se hodilo říci radost, napsat poslední úvodník v tomto roce. Ačkoli se snažím příliš nebilancovat, protože tak pravděpodobně vypadají úvodníky všech starostů v těchto dnech, nemohu vynechat poděkování všem kolegyním a kolegům, kteří se zasloužili o vše dobré, co se v našem městě a jeho místních částech událo.
Samozřejmě jsou i věci, které se mohly udělat lépe, ale to je normální stav, ze kterého se poučíme.
Kdybych zde měl vyjmenovat všechny, kteří mají na rozvoji města zásluhu, mnoho místa pro další články by nezbylo. Moji kolegové mi tedy jistě odpustí, že zde nebudu jmenovat, ale pouze zmíním pracovní i osobní nasazení radních,
zastupitelů, členů komisí rady i výborů zastupitelstva, kolegů a kolegyň z městského úřadu i ze Služeb Lišov. Také spolky i další jednotlivci pomohli k úspěšnému zakončení roku. Mé poděkování samozřejmě patří i osadním výborům, hasičům ve městě i v místních částech, firmám, které s námi spolupracovaly a především vám - občanům, kteří jste nás svou
podporou motivovali. Svá úvodní slova zakončím stručným konstatováním faktu, že i po ekonomické stránce byl letošní
rok úspěšný. Podařilo se získat velký objem dotací a příspěvků na rozvoj města. I díky tomu jsme mohli realizovat mnoho investičních i neinvestičních akcí, které jste viděli a vidíte ve svém okolí. Přebytek hospodaření, což je v podstatě zůstatek na účtu města ke konci roku, vzrostl oproti roku 2010 z 26 na 38 miliónů korun. Více již hodnotit nebudu, protože
vy sami nejlépe posoudíte, jak se věci mají.
Těchto pár vět shrnuje letošní rok a je na místě nastínit rok příští. Pokud se zastupitelé shodnou na návrhu rozpočtu
města, měli bychom v příštím roce řešit záměry dotýkající se všech oblastí zájmu. Velké výdaje jsou plánovány na rozvoj
školy v Lišově, také na stavby chodníků, parkovišť, údržbu zeleně, opravy budov osadních výborů, opravy komunikací,
ale také na podporu spolků i na projektové dokumentace. Pro tyto záměry bude použita i část přebytku hospodaření
z letošního roku, což je v souladu s doporučením členů finančního výboru zastupitelstva i ekonomického odboru městského úřadu. Nezbývá tedy, než přát nám všem obyvatelům města a místních částí, aby příští roky byly stejně úspěšné
a dopady ekonomické recese co nejmenší.
S přáním pohodových vánočních svátků a všeho nejlepšího v novém roce se těším na shledanou v dalším úvodníku.
Jiří Švec, starosta města

Příjemné prožití vánočních svátků
a v novém roce 2012
pevné zdraví, hodně radosti a pohody
vám přeje redakční rada
Lišovského zpravodaje.
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Teplo v Lišově
Nastupuje zima a my musíme zase začít topit ve svých domovech. Můžeme pouze litovat, že náš praotec Čech nepokračoval
trochu jižněji. Naším nekonečným údělem tak v naší zeměpisné
poloze zůstává teplo neustále vyrábět, spotřebovávat a hledat
další a další zdroje tepla pro své domovy. Spalujeme přitom uhlí,
dřevo, plyn, elektřinu, topné oleje atd. a někdy dokonce topení
na komínech vypadá, že nám zase až tak moc globální oteplování planety nevadí a pálením všeho možného mu napomáháme. Na výrobu tepla (topení) se můžeme dívat i pohledem likvidace životního prostředí.
Bez tepla ale zůstat nemůžeme. Hledáme proto řešení, jak dál.
Například výstavbou obnovitelných zdrojů, stavbou dalších plynovodů, zateplováním budov atd. Mnohdy se nám to zase až tak
moc nepovede, např. u nás v Čechách realizovaná fotovoltaika.
Bohužel, zásoby fosilních paliv (uhlí, plyn, ropa) jsou konečné
a jejich pořízení nás bude stát stále více úsilí a peněz.
A nyní otázka? Co my s tím v Lišově?
Máme zde městský komunální podnik Služby Lišov, s. r. o., který provozuje městskou plynovou kotelnu. Tato plynová kotelna
mimo jiné vytápí školní areál, dům pečovatelské služby, multifunkční dům, kulturní dům atd. Spalujeme v ní zemní plyn, jedno z nejušlechtilejších fosilních paliv. Cena zemního plynu v budoucnosti zcela určitě poroste a s tím i cena vyráběného tepla.
V městské kotelně vyrábíme bohužel pouze teplo, nerealizujeme
zde kombinovanou výrobu tepla a elektřiny a tak veškeré náklady na nákup plynu a provozní náklady se nám v celé výši promítají do ceny tepla. Draze vyrobené teplo pak teplovody rozvádíme do jednotlivých objektů. Tyto teplovody samozřejmě mají
tepelné ztráty, kdy část vyrobeného tepla uniká do chodníků
a ulic. Je jedno, jestli teplovodem proudí hodně nebo málo tepla,

ztráty jsou stále stejné a my musíme zaplatit. Nejhorší ekonomiku tak vykazují teplovody v letním období, kdy jimi proudí teplo pouze k výrobě teplé vody do kuchyní a koupelen.
Stoupající cena tepla pak vede k odpojování některých odběratelů od městské kotelny a tím ke snižování výroby tepla v městské kotelně. To ve svém důsledku znamená, že zdražování tepla se pro zbylé odběratele zrychluje. Platí zde totiž úměra, že
čím méně odběratelů tepla (nižší výroba), tím dražší teplo. Tento trend může vést až k rozpadu teplovodní soustavy městské
kotelny.
Představitelé města Lišov proto hledají způsob, jak negativní trend zastavit a růst ceny tepla městské kotelny maximálně
zbrzdit. V této době probíhají jednání a přípravné práce na propojení městské plynové kotelny s kotelnou v areálu Autodopravy Hanzalík. Kotelna v areálu Autodopravy Hanzalík využívá ke
spalování biomasu (obnovitelný zdroj energie). Její výkon dokáže městskou kotelnu nahradit. V žádném případě ale nehodláme
naši městskou plynovou kotelnu zrušit nebo privatizovat. Naopak připravujeme investice do její modernizace a údržby.
Vlastnictví a existence funkční městské kotelny nám totiž zajišťuje trvale výhodné vyjednávací podmínky při licitaci o ceně
nakupovaného tepla z kotelny Hanzalík. Jsme rozhodnuti tlakem na cenu tepla zastavit odpojování dalších odběratelů a v budoucnosti nabídnout lacinější teplo, než si oni sami dokážou vyrobit v lokálních kotelnách.
Ing. Otakar Chlouba
místostarosta města Lišov

Nová vánoční výzdoba města
Rada města rozhodla na svém jednání dne 15. 9. 2011 o novém
osvětlení vánočního stromu a rozšíření výzdoby na sloupech veřejného osvětlení na třídě 5. května v hodnotě do 200 000 Kč.
Toto rozhodnutí je návazné na rozhodnutí z dřívějších let, že
bude pořízena vánoční výzdoba na veřejné osvětlení.
Tento záměr však zůstal pouze u několika světelných prvků
v okolí radnice, a dál se již nerealizoval. Doplněním tohoto osvětlení až ke kostelu, získala vánoční výzdoba v našem městě na
estetice.
Za precizní a včasnou instalaci vánočního stromu i osvětlení
patří poděkování zaměstnancům
Služeb Lišov, kteří operativně dodávali chybějící části osvětlení. Jen na vánoční strom bylo použito cca 270 m světelných
řetězů.
O tom, zda se výzdoba povedla, se můžete přesvědčit sami.
odbor vnitřních věcí

vydává město Lišov, vychází od roku 1980
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VYBRANÉ BODY Z USNESENÍ RADY MĚSTA LIŠOVA
I.

Usnesení č. 25/2011 ze dne 6. 10. 2011

Rada města rozhodla:
1) že nejvýhodnější nabídkou na realizaci akce „Odbahnění a oprava vodní nádrže na parc. č. 1875/10 v k. ú. Velechvín“ je nabídka firmy HYDRO & KOV s.r.o., Rybářská 801,
379 01 Třeboň za nabídkovou cenu 1 068 090 Kč včetně
DPH a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s touto vítěznou firmou
2) že nejvýhodnější nabídkou na realizaci akce „Celková
oprava části místní komunikace v místní části Hůrky“ je
nabídka firmy Pradast, spol. s. r.o., Sosní 824, 373 73 Štěpánovice s nabídkovou cenou 186 739 Kč včetně DPH a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s touto vítěznou firmou
3) že nejvýhodnější nabídkou na realizaci akce „Chodník
v ulici Na Spojce“ je nabídka firmy Stavitelství Matourek
s.r.o., dopravní a inženýrské stavby, Třeboňská 620, 373
71 Rudolfov a rozhodla o uzavření smlouvy o dílo s touto vítěznou firmou

Usnesení č. 26/2011 ze dne 20. 10. 2011

II. Rada města schvaluje
1) v souladu s usnesením zastupitelstva města, předložený
návrh kupní smlouvy mezi městem Lišov, na straně jedné a paní Ladislavou Novotnou, bytem Vlkovice 2, 373 73
Štěpánovice, na straně druhé, na prodej pozemku parc. č.
56/6 zahrada z vlastnictví města Lišov do vlastnictví paní
Novotné v k. ú. Vlkovice
2) zabezpečení provádění zimní údržby komunikací prostřednictvím firem Služby Lišov s.r.o., Kooprodukt a.s. Lišov, ZOD Kolný a AGRA Zvíkov spol. s r.o. na základě předložených jednotlivých návrhů smluv o dílo
3) návrhy smluv o dílo s následujícími firmami na provádění zimní údržby: Služby Lišov s.r.o., Kooprodukt a.s. Lišov,
ZOD Kolný a AGRA Zvíkov spol. s r.o.
4) pronájem nebytových prostor provozovny Restaurace

OBEC Lišov o celkové výměře 280 m2 v přízemí a 206 m2
v I. PP budovy radnice - městského úřadu č.p.139 na st.
parc. č. 115/1 v k. ú. Lišov od 1. 1. 2013 na dobu určitou do
5) 31. 12. 2020 pro zájemce Tomáše a Martinu Jelínkovi
6) předložené znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č.
063/2011 s firmou Stavitelství Matourek, s.r.o., dopravní
a inženýrské stavby, Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov na
akci „Jednostranný chodník v ulici Na Spojce, Lišov“ s tím,
že termín dokončení akce je stanoven na 15. 12. 2011
7) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 029/2011 s firmou Stavitelství Matourek, s.r.o., dopravní a inženýrské stavby, Třeboňská 620, 373 71 Rudolfov na akci „Chodník Miletínská ulice,
Lišov“ s tím, že termín dokončení je stanoven na 30. 11. 2011
III. Rozhodla:
1) že výzdoba vánočního stromu bude následující: bílé řetězy, modré rampouchy a že vánoční výzdoba na Třídě
5. května bude rozšířena od křižovatky s ulicí Tyršova po
křižovatku s ulicí Kostelní – 8 kusů, Třída 5. května v prostoru autobusové zastávky přiléhající k Náměstí Míru – 2
kusy. Bude pokračovat střídání barev bílá a modrá. Rada
města ukládá odboru VV neprodleně vypsat poptávkové
řízení na vánoční výzdobu a osvětlení vánočního stromu
v souladu s organizační směrnicí č. 3/2011 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Lišov

Usnesení č. 27/2011 ze dne 3. 11. 2011

IV. Rada města rozhodla:
1) o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Ochrana žlabů proti zamrzání, DPS Lišov“ firmě ELLI, spol.
s .r.o., Tř. 5. května 249, 373 72 Lišov (cena díla 59 963 Kč
včetně DPH)
2) o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Revize elektroinstalace v DPS“ firmě ELLI, spol. s .r.o., Tř. 5.
května 249, 373 72 Lišov (cena díla 45 600 Kč včetně DPH)

Bezbariérové přechody v Lišově
Z důvodů nadměrného vytížení komunikace I/34 nákladní a osobní dopravou
v průtahu městem, s požadavkem občanů
na zajištění zvýšené bezpečnosti chodců a ostatních účastníků silničního provozu a v neposlední řadě dle připomínek
a vyjádření Policie ČR dalo město zpracovat projektovou dokumentaci na vyřešení této situace. Celý tento projekt sahá až
do roku 2009, kdy se město poprvé snažilo získat dotaci na tuto akci z programu

určeného ke zvýšení bezpečnosti dopra- pečnosti chodců a zmírnění rychlosti dovy a jejího zpřístupňování osobám s ome- pravy byly rovněž osazeny měřiče rychloszenou schopností pohybu a orientace. Do- ti, které informují řidiče o aktuální rychlosti.
taci, kterou poskytl Státní fond dopravní
Jana Stasková
infrastruktury, se podařila získat letos. Běreferentka odboru HSI
hem celého měsíce října jste tak mohli být
svědky realizace tohoto projektu. Součástí nově vzniklých přechodů je bezbariérový nájezd, nové osvětlení přímo nad přechodem, které „září“ jasným bílým světlem,
a oranžová varovná světla. Pro zvýšení bez-

Rekonstrukce části střechy hasičské zbrojnice
v Lišově - administrativní budovy - ve finále
V rámci Grantového programu na podporu jednotek sboru
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje získalo město Lišov
dotaci na akci „Rekonstrukce střešního pláště na budově hasičské zbrojnice Lišov“, jak jsme vás již informovali v předminulém
čísle zpravodaje. Počátkem měsíce listopadu proběhly na administrativní budově hasičské zbrojnice dokončovací a připomín4. strana
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kové práce (vady a nedodělky byly odstraněny). Celá akce byla
do konce listopadu řádně vyúčtována s poskytovatelem dotace,
tedy s Jihočeským krajem. Komplexní výsledek celé změny střechy můžete posoudit i vy sami.
Jana Stasková
referentka odboru HSI
vydává město Lišov, vychází od roku 1980
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Informace k územnímu plánu města Lišov
Zastupitelstvo města Lišov schválilo pořízení nového územního plánu města Lišov a na základě jeho usnesení byla podána
žádost na Magistrát města České Budějovice, odbor územního
plánování, aby byl pořizovatelem tohoto nového územního plánu, a následně byla na úřední desce města zveřejněna poptávka na zpracovatele územně plánovací dokumentace města Lišov

s kritérii schválenými Radou města Lišov. V měsíci prosinci budou komisí jmenovanou rovněž radou města vyhodnoceny došlé nabídky a vybrán zpracovatel.
Ing. Milena Sukdolová
vedoucí odboru úz. plánování, výstavby a ŽP

Ulice Benátky v Lišově má novou kanalizaci
Dvaatřicet občanů z ulice Benátky v Lišově se raduje z nové kanalizace, jejíž rekonstrukce odstartovala začátkem léta,
byla dokončena na konci září a vyšla na
bezmála 1,1 milionu korun. Většinu částky,
tedy více než 878 tisíc korun, získalo město díky dotaci od Místní akční skupiny Hlubocko – Lišovsko v rámci Programu rozvoje venkova.
„Kanalizace před rekonstrukcí nezajistila plynulý odtok vod a docházelo tak často ke zpětnému zaplavování připojených
nemovitostí. V roce 2005 jsme provedli kamerovou zkoušku a zjistili, že je kanalizace mechanicky poškozená a netěsná,“ popsal situaci starosta Lišova Jiří Švec. Město
tak zažádalo o dotaci z Programu rozvoje

venkova, které v regionu rozděluje Místní zdrojů. „Žádost o proplacení dotace byla
akční skupina Hlubocko – Lišovsko. V dub- předložena koncem října. Dotaci by tak
nu byla podepsána dohoda o poskytnu- mohlo město na svůj účet získat do kontí dotace a v letních měsících započaly ce roku,“ uvedl Lukáš Tryml z Místní akční
stavební práce, které vedly k celkové re- skupiny Hlubocko – Lišovsko.
Mgr. Barbora Benešová
konstrukci a plnému obnovení funkčnosti
a těsnosti 106 metrů dlouhé kanalizace, na
kterou je přímo napojeno 32 osob. „Máme
vybudovanou čističku odpadních vod, na
kterou je tato kanalizace napojena. Díky
uvedené rekonstrukci jsou tak splaškové
vody plnohodnotně vyčištěny,“ doplnil
starosta. Součástí oprav byla i rekonstrukce vodovodu, kterou hradilo město z vlastního rozpočtu.
Město nyní čeká na proplacení dotace, celou akci předfinancovalo z vlastních

Rušení místa adresy trvalého pobytu a úřední adresa
Dnešní lidé i díky větší informovanosti dbají na ochranu svého majetku v daleko větší míře než dříve. Mnozí využívají k tomuto záměru institutu zrušení údaje o místu trvalého pobytu
podle § 12 zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o evidenci obyvatel), který vykonávají pro své občany obecní úřady.
V současné době je na úřední adrese Městského úřadu v Lišově hlášeno celkem 93 obyvatel, což činí přibližně 3,1 % z celkového počtu 3 097 obyvatel bydlících v Lišově. Ohlašovna rozhodne
ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo
na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek. Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je
v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana,
a neužívání objektu nebo jeho vymezené části. Navrhovatel je
povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat. Konkrétně pak navrhovatel v rámci důkazního řízení prokazuje např.
formou svědeckých výpovědí či nových nájemních či vlastnicích
vztahů, že ten, komu zaniklo užívací právo, objekt v době návrhu neužívá a neužívá ani jeho část. Důvody podání jsou různé,
nejčastěji jsou však na vině zjištění, že na adrese nově nabyté či
pronajaté nemovitosti jsou hlášeni ještě další lidé, kteří jaksi pozapomněli změnit adresu svého trvalého pobytu a o nichž většinou noví vlastníci nemají ani ponětí. Právo na informaci, kdo
je hlášen na adrese trvalého pobytu, má každý občan, který je
k tomu oprávněn, a je mu sdělena na ohlašovně. Dalším častým
důvodem je opatrnost nových pronajímatelů, kteří svým nájemníkům sice umožní podnájem či pronájem, ale nedají jim souvydává město Lišov, vychází od roku 1980

hlas s jejich přihlášením na tuto adresu. Jsou-li údaje o minulé
adrese nájemníka úředně zrušeny, je místo jeho trvalého pobytu sídlo ohlašovny, kde mu byl pobyt zrušen. A pokud se nájemník nemá kam přihlásit, končí na adrese ohlašovny. Velmi často
podávají návrhy i rodiče u již zletilých dětí, které již s nimi nežijí
ve společné domácnosti, kterým zaniklo užívací právo a rodiče
si nadále nepřejí, aby zde dítě bylo hlášeno. Ovšem zde platí, že
po dobu přípravy na budoucí povolání je právo těchto dětí chráněno zákonem o rodině, a to až do věku 26 let.
Informace pro občany s trvalým „pobytem“ na úřední desce
Vzhledem k neexistenci domovní schránky pro občany s trvalým pobytem v sídle ohlašovny pobytu, tj. třída 5. května 139,
Lišov, nelze zde přijímat listovní zásilky určené těmto občanům.
V zájmu každého občana je učinit taková opatření, aby mu byly
písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, aby využil
možností, které mu v souvislosti s doručováním dává nová právní úprava příslušných předpisů.
Občané s „úřední adresou“ mají tyto možnosti: zajistit si na
poště zdarma „odnos“, tj. vyzvedávat si zásilky přímo na poště,
zajistit si na poště za poplatek tzv. dosílku, tj. přeposlání písemnosti na adresu, kde se zdržuje – zřídit si na poště za poplatek
P.O. BOX:, zdarma nahlásit ohlašovně pobytu doručovací adresu, která se zavede do informačního systému evidence obyvatelefon, nahlásit správnímu orgánu či soudu adresu pro doručování v konkrétním zařízení.
Bc. Zdeňka Perníková
vedoucí odboru vnitřních věcí

www.lisov.cz
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Nová sběrna odpadů v Lišově
Informujeme obyvatele i podnikající subjekty, že v současné
době již funguje nově otevřená sběrna odpadů, v níž je možné
odložit vyjmenované druhy odpadů dle provozního řádu sběrny
schváleného krajským úřadem Jč. kraje. Sběrna je v areálu býva-

lých Sběrných surovin v Čechově ulici v Lišově a je otevřena každý den kromě neděle.
Ing. Milena Sukdolová
vedoucí odboru úz. plánování, výstavby a ŽP

Vážení občané, senioři,
dovoluji si vám prostřednictvím vašeho zpravodaje v Lišově
nabídnout poskytování Pečovatelské služby Ledax, o. p. s., ve vašem městě a zároveň vám podat informace o této službě. Ledax,
o. p. s., je největším registrovaným poskytovatelem pečovatelské služby v Jihočeském kraji. Snahou služby je rozšířit svoji působnost do míst, kde sociální služby dosud chybějí, nebo nejsou
poskytovány v dostatečné míře.
Posláním Pečovatelské služby Ledax je kvalitně poskytovat
pomoc, podporu a péči seniorům a osobám se sníženou soběstačností. Poskytovaná podpora umožňuje uživatelům žít nadále
běžným způsobem života ve vlastních domácnostech - ve městech i na venkově. Služba klade důraz na individuální přístup, lidskou důstojnost a posilování sociálního začleňování.
Základní činnosti Pečovatelské služby Ledax, o. p. s.
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- pomoc při osobní hygieně,
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
- pomoc při zajištění domácnosti,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.         
Pečovatelská služba je poskytována dospělým osobám od 19
let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodů stáří, chro-

nického onemocnění nebo postižení, a rodinám s dětmi do 4 let
věku v případě narození trojčat, kdy situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby.
Zásady Pečovatelské služby Ledax, o. p. s.
- profesionalita,
- diskrétnost,
- úcta a slušnost,
- individuální přístup,
- podpora samostatnosti,
- flexibilita,
- respekt a ochrana práv.
Hlavním cílem Pečovatelské služby Ledax je uživatel, který je
spokojený s poskytovanou sociální službou a zachovává si dosavadní způsob svého života.
Budeme velice rádi, když budete mít o tuto službu zájem
a nám tím umožníte, abychom mohli danou službu ve vašem
městě vykonávat. Tel. kontakt na sociální pracovnici Ivanu Špačkovou, DiS, je 725 071 959.
vedoucí střediska PS
Ivana Maznová, tel. 725 071 957
Riegrova 51, České Budějovice

Anketa – revitalizace náměstí Míru
Na letošních Lišovských slavnostech dostali občané možnost
vyjádřit se k návrhu revitalizace náměstí Míru. V zasedací místnosti radnice představili architekti ze tří atelierů svoje návrhy
a zodpověděli dotazy. Občané měli možnost vyjádřit své názory buď písemně na připravených lístcích, nebo přes internet do
31. 10. 2011. Hlasování dopadlo takto: Atelier A1 získal celkem 369
hlasů, Ing. Arch. Martin Veber 224 hlasů a Atelier City Upgrade 80
hlasů. Kromě přidělení hlasů řada občanů přidala i dobré nápady,
kterými se budeme dále zabývat. Děkujeme všem, kteří se ankety zúčastnili a projevili tak zájem o dění ve městě.
Mgr. Miluše Joanidu
členka rady města
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Životní jubilea oslavili
Říjen 2011
František Šedivý – 88 let
Marie Steffalová – 86 let,
Jan Moural – 80 let
Milada Marianová – 80 let,
Růžena Kašparová – 87 let,
Jan Štěch – 90 let
Božena Andrlíková – 80 let

Listopad 2011
Růžena Tůmová – 88 let
Božena Císařová– 86 let
Bohumír Němec – 85 let
Růžena Trendová – 99 let,
Růžena Marešová – 88 let
Alžběta Havlíčková – 86 let
Kateřina Surá – 88 let

7. 10. 2011 oslavili zlatou svatbu - Ambrož Jan a Anna ze Lhotic

Vítání nových lišovských občánků
V úterý 18. 10. 2011 s radostí přivítal starosta města Lišov mezi nás nové občánky našeho města. Slavnostní atmosféru dokreslilo
vystoupení dětí z mateřské školy.

Daniel Kužel

Dita Kresanová

Emma Buštová

Filip Opolzer

Gabriela Dejčmarová

Jakub Koranda

Jaroslav Filip

Justýna Hrušová

Kateřina Kočířová

Kateřina Šestáková

Romana Steinbauerová

Tomáš Straka

vydává město Lišov, vychází od roku 1980
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Výročí vzniku samostatného československého státu
V předvečer výročí vzniku samostatného československého státu uctilo město Lišov za přítomnosti představitelů města, zástupců spolků a veřejnosti tuto památku položením kytice
u pomníku padlých na náměstí Míru v Lišově. V místních částech

Lhotice, Velechvín, Hůrky, Slověnice a Miletín byly též položeny
kytice k pomníkům padlých.
Romana Brtnová
správa muzea

Pocta starému umění – Mistři při svíčkách...
První říjnovou sobotu proběhlo ukončení zcela výjimečné výstavy "Pocta starému umění" kterou v Galerii Schwarzenberský
špitál pořádalo Volné sdružení umělců jižních Čech. Zakončení mělo podtitul Mistři při svíčkách...
Výstava a myšlenka na uspořádání podobné výstavy mně ležela v hlavě několik let a trochu více mě nabudila a inspirovala výstava ve Vídni k poctě 400. výročí od narození Rembrandta. Na
výstavě se se svými kopiemi představil Zdeněk „Willy“ Vrba - Mladá Boleslav, Josef „Pepíno“ Balek - Velešín, Pavel „Pablo“ Černošek - Břidličná, MUDr. Milan „Luňák“ Kozák - Praha, Pavel „Tulipánek“ Kovář - Praha, paní Bauer - Malonty a Galerie Modes Praha.
Sešlo se zde celkem 44 kopií obrazů světově proslulých malířů,
které v jižních Čechách doposud nikdy nebylo a asi delší dobu
ani nebude možno takto pohromadě vidět.
Projít si galerii pouze při svitu petrolejových lamp, které průběžně zhasínaly a světla bylo minimálně, skoro jako před pár
stovkami let, bylo zajímavé. Vyprávění nad samotnými obrazy
bylo v podání Josefa Balka, Zdeňka Vrby ale i paní Bauer poutavé a inspirující. Ukončení při svíčkách VSU-JČ opět experimentovalo s něčím novým a to, jak se vše povedlo, musí zhodnotit návštěvníci samotní...
Každopádně ve VSU-JČ zavládla spokojenost. Díky všem, kteří se na akci podíleli, a také návštěvníkům galerie za podporu!!!       

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS
10. 12. 2011 15.00 hod. Mikulášská nadílka – KD Lišov
10. 12. 2011
Výroční valná hromada SDH Vlkovice
12. 12. 2011 18.00 hod. Vánoční literární večer spojený
s koncertem malých kytaristů
- Schwarzenberský špitál
15. 12. 2011 16.00 hod. Vánoční posezení s hudbou
„Restaurace Česká“ – Klub seniorů
Lišovska o. s.
19. 12. 2011 16.00 hod. Vánoční čtení při svíčkách – městská
knihovna
25. 12. 2011 19.00 hod. Vánoční koncert Chrámového
pěveckého sboru Bohuslav
– kostel sv. Václava
31. 12. 2011
Silvestrovská párty – KD Lišov
31. 12. 2011
Silvestr ve Vlkovicích
8. 1. 2012
Tradiční turnaj ve stolním tenise
- Vlkovice
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Josef „Pepíno“ Balek
Volné sdružení umělců jižních Čech

Plán plesů
na rok 2012

13. 1. 2012

Sportovní ples - SC Mrkáček

21. 1. 2012

Hasičský ples – KD Lišov

17. 2. 2012

Sokolské Šibřinky – KD Lišov

2. 3. 2012

Ples ZŠ a MŠ Lišov – KD Lišov

9. 3. 2012

Ples Generali – KD Lišov

vydává město Lišov, vychází od roku 1980
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PROGRAM KINA SVĚT
prosinec 2011
7. 12. 2011 - 19.00 hod.
Úspěšný česko – slovenský festivalový film
DŮM
Hlavní role: T. Medvecká a M. Krobot
Vstupné 49 + 1, 100 minut

11. 1. 2012 - 19.00 hod.
Romantická komedie USA
MOJE KRÁSNÁ UČITELKA
Oskarový Tom Hanks a Julia Robertsová v hlavních rolích.
Vstupné 49 + 1, 98 minut

14. 12. 2011 - 18.00 hod.
Animovaná komedie režiséra S. Spielberga
TINTINOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Odvážný Tintin a jeho pes Filuta v pátrání po vzácném pokladu.
Vstupné 49 + 1, 107 minut

18. 1. 2012 - 19.00 hod.
Premiéra českého kriminálního filmu
BASTARDI 2
V hlavních rolích: J. Kramol, M. Dejdar, V. Vydra a další.
Vstupné 49 + 1, 95 minut

14. 12. 2011 - 9. 30 a 13.00 hod.
Představení pro mateřské školy a školní družiny
KLUBÍČKO POHÁDEK III.
Vstupné 5 Kč

18. 1. 2012 - 9. 30 a 13.00 hod.
Představení pro mateřské školy a školní družiny
KLUBÍČKO POHÁDEK IV.
Vstupné 5 Kč

Od 15. 12. do 31. 12. 2011 kino nehraje.

25. 1. 2012 - 19.00 hod.
Film USA
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK – 1. část
První část závěrečného dílu strhující upíří romance.
Vstupné 49 + 1, 115 minut

leden 2012
4. 1. 2012 - 18.00 hod.
Velmi veselý animovaný příběh
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
Chipmunkové, chipettky a jedna lumpárna za druhou – to prostě
patří k sobě.
Vstupné 49 + 1, 90 minut

POZOR!!! ÚTERÝ 31. 1. 2012 - 19.00 hod.
Nový český film Roberta Sedláčka
RODINA JE ZÁKLAD
Když vám hoří půda pod nohama, není nad rodinný výlet.
Vstupné 49 + 1, 106 minut

Výstava výrobků Domova Libníč a CSS Empatie
V předvánočním čase probíhá již tradičně v městské knihovně prodejní výstava výrobků ze sociálně terapeutických
dílen Domova Libníč a CSS Empatie. Letošní výstava, na které mají možnost handicapovaní klienti ukázat svou tvorbu široké veřejnosti, byla slavnostně zahájena
ve čtvrtek 3. 11. 2011.
Zástupkyně ředitele Domova Libníč
paní Jaroslava Reiserová v úvodu poděkovala městu Lišov za spolupráci a vstříc-

nost a uvedla kulturní program, o který se
postarali sami klienti. V zaplněné kulturní místnosti Schwarzenberského špitálu
jsme obdivovali program plný bezprostřednosti a uvědomili jsme si křehkost
lidského zdraví, krásy i mezilidských vztahů. Zatímco naše mysl často bývá narušena krizí, zlobou a závistí, z vystoupení
klientů Domova Libníč na nás dýchl klid
a pohoda. Celý podvečer byl plný emocí,
radosti ze života, lásky k bližnímu, a nebránili jsme se ani slzám dojetí. Cítili jsme,
že snaha vytvářet něco pro druhé by nám
měla být příkladem a zůstat v našich srdcích.
Výstava je otevřena ve výpůjční době
knihovny a potrvá do konce ledna 2012.
Zakoupením výrobků nejen potěšíte
sebe nebo své blízké, ale zároveň podpoříte píli handicapovaných.
Anna Maroušková
městská knihovna

vydává město Lišov, vychází od roku 1980
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA - Z NOVÝCH KNIH
Aleš ČESAL
UTAJENÉ DĚJINY ČECH

Philipp VANDENBERG
TAJNÉ DENÍKY CÍSAŘE AUGUSTA

Vlasta PITTNEROVÁ
ČÍ VINOU

Richard PICCIOTTO
POSLEDNÍ, KDO SE ZACHRÁNIL

Vlasta JAVOŘICKÁ
KOUKOL V PŠENICI

Jana JOHNOVÁ
OBJEVUJI SVĚT
ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Jana EISLEROVÁ
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI

Z dětských knih:
BABOČKY
VÍLA VIVIVÍLA
DOBRODRUŽSTVÍ MEZI PIRÁTY
PIRÁTSKÁ PARTA – TAJEMNÉ PODZEMÍ
BÁJNÁ ZEMĚ DELTORA
ČARODĚJKA ŠESTÉHO MĚSÍCE
VELKÁ KNIHA - BOJOVNÍCI

Jan BALABÁN
POVÍDKY
Václav BŮŽEK
SVĚTY POSLEDNÍCH ROŽMBERKŮ
Hana BOŘKOVCOVÁ
PÍŠU A SEŠIT MI LEŽÍ NA KOLENOU

Poděkování

Městská knihovna děkuje všem za knižní dary, kterými obohatili její knižní fond, a přeje všem svým čtenářům
a jejich rodinám klidné a pohodové vánoční svátky a hodně štěstí a zdraví v novém roce 2012.


Anna Maroušková, městská knihovna

Týden knihoven 2011
V tomto roce Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
připravil ve dnech 3. – 9. října již 15. ročník Týdne knihoven – celorepublikové akce k propagaci četby a knihoven. V centru zájmu
knihoven jsou především jejich uživatelé, chceme však v knihovnách přivítat i ostatní veřejnost. Motto letošního projektu je „15.
kraj České republiky – kraj knihoven“. Cílem tohoto projektu, který podpořila i naše Městská knihovna v Lišově, je získávat nové
čtenáře a také nabídnout atraktivní využití volného času pro veřejnost.
Atmosféru akcí, konaných k Týdnu knihoven, navodila podzimní vlastivědná vycházka „Poznej svoji rodnou hroudu“ a návštěva
Hornického muzea a knihovny v Rudolfově. Velmi zajímavá byla
i výstava starých kronik a pamětních knih Lišova, okolních obcí
a místních spolků, která probíhala od 10. září do 26. října 2011
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v prostorách chodby ke knihovně ve Schwarzenberském špitále
a přivedla spoustu obdivovatelů cenných historických materiálů.
Na besedách s žáky všech oddělení školní družiny ZŠ, konaných v Týdnu knihoven, jsme si při celostátní akci Velké říjnové společné čtení připomněli dvousté výročí narození slavného
básníka K. J. Erbena.
Všemi akcemi, které se v lišovské městské knihovně pořádají,
usilujeme o to jít svou cestou a nabídnout uživatelům něco navíc - vytvořit pro ně místo, kam se mohou přijít odreagovat, poučit, ale i načerpat novou energii. Chceme naplnit očekávání těch,
kterým poskytujeme své služby, ale také je novými službami příjemně překvapovat.
Anna Maroušková
městská knihovna

vydává město Lišov, vychází od roku 1980
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Nové „spolčo“ starších dětí
tek místo náboženství na druhém stupni a je to příprava na biřmování. Schází se
tu mládež z druhého stupně a ze střední školy. Chodí tam holky i kluci, kluků samozřejmě víc, ale jen o málo. Od pana faráře jsme všichni dostali knížku Youcat, ze
které se učíme. S panem farářem mluvíme
Už několik let patří páteční večery na o článcích z knihy a někdy si i navzájem řífaře mládeži. Diskutující hloučky u vcho- káme své "mysli", tedy to, co jsme si mysdu kolem sedmé dávaly tušit, že je na faře leli, když jsme byli malí. Po hodině učení a vyprávění si nás vezme starší mládež,
živo.
Za tu dobu se připravili ke vstupu do která se s námi také učí, a hrajeme různě
„křesťanské dospělosti“ dvojí biřmovanci, hry. Někdy je hrajeme na kaplance a němladí připravili řadu úžasných táborů pro kdy na faře, pokud tam žádný program
děti, vznikla pevná přátelství.
není a pan farář tam nic dělat nechce. ToZ posledních biřmovanců jsou už větši- hleto spolčo je dobré a mně se dost líbí,
nou studenti vysokých škol a žijí své do- ale nevím, co říkají ostatní.
spělé životy, často mimo Lišov. Mezitím
ale dorostli malí táborníci a i oni mají hlaJak vnímám, že se naše děti scházejí
vu plnou otázek a nápadů, které je nej- (Dáša, jedna z maminek)
lepší řešit v partě s ostatními (a panem faByla jsem vděčná, když tahle skupinka
rářem). I oni se v dalších letech společně vznikla.
My jsme se coby dospívající nemohli sepřipraví k biřmování.
Na faře se tedy od října schází nové jít na faře "jen tak", aniž bychom museli
"spolčo" starších dětí z druhého stupně předstírat, že jsme kroužkem mladých orZŠ a mladších středoškoláků. Rozhod- nitologů, mapujících populaci holubů ve
ně ale nejde o naprostou „výměnu strá- starých vysokých budovách (a už vůbec
ží“. Dospělí kamarádi pomáhají těm mlad- si neumím představit, jak by své pravidelším s programem, připravují hry, prostě né návštěvy na faře zastíraly dnes běžně
usnadňují „rozjezd“ nového společenství, se scházející společenství maminek nebo
stejně jako to zažívali oni sami. Všichni do- manželských párů).
Jsem ráda, že tyhle děti můžou hledat
hromady se také sejdou na dalším farním
táboře o prázdninách 2012.
svojí cestu společně se svými vrstevníky.
Je vidět, že je jim spolu dobře, když si povídají, i když hrají hry. A zvláštní obdiv vyJak se mi tam líbí (Johanka, 12 let)
Spolčo nám začalo 30. září 2011 na faře. slovuji nebývalé přesnosti, s jakou všechScházíme se každých čtrnáct dní v pá- na setkání, vedená panem farářem, končí.
ŘÍJEN 2011

Přesně v půl deváté.
Děti se nemusí bát, že budou muset
předčasně přerušit rozehranou hru.
Na farní sluneční hodiny se zkrátka mohou pokaždé plně spolehnout…
DVA VLCI
Na jednom z celostátních setkání mládeže dostali účastníci mimo jiné malou
jednoduchou kartičku s tímto příběhem:
Jeden večer vzal starý indián svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, která probíhá
v nitru každého člověka. Řekl mu: „Synku,
ta bitva v každém z nás je bitva mezi dvěma vlky. Jeden je špatný. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobeckost, namyšlenost, hrubost, nenávist, sebelítost, ego
a falešnost.
Ten druhý je dobrý. Je to radost, pokoj, láska, naděje, věrnost, soucit a důvěra.“
Vnuk o tom všem přemýšlel a po chvíli se
zptal: „A který vlk vyhraje?“
Starý indián odpověděl: „Ten, kterého krmíš“.

Věra Suchomelová

Lišovská Tříkrálová sbírka 2012
Tři králové se do lišovských ulic vydají v neděli 8. 1. 2012 v dopoledních hodinách (ti hodně otužilí i v poledních).
Těšíme se na všechny koledníky i další pomocníky!
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Poznejme se i jinak…
V září, hned v prvním školním týdnu, proběhly ve všech prvních ročnících SOU v Lišově kurzy podpory sociálního klimatu ve
třídě. Jejich cílem bylo, aby se žáci lépe poznali navzájem, aby se
seznámili s třídním učitelem, učiteli odborného výcviku. Kurz byl
jednodenní, celkem se ho zúčastnilo 87 žáků a byl realizován pod
vedením odborných lektorů v prostorách SOU - v zasedací místnosti, učebně, tělocvičně, na venkovním hřišti. V programu převládaly aktivity zaměřené na týmovou spolupráci, sebepoznání,
zahrnuty byly též pohybové aktivity, psychosociální hry, aktivity
na spolupráci a důvěru.
Kurz byl přínosný jak pro žáky, tak pro učitele. Setkali jsme
se v mimoškolním prostředí, při neformálních činnostech, různých hrách a v netypických situacích. Důležité je, že se nejedná o jednorázovou akci, ale součástí projektu jsou další navazující aktivity.
Mgr. Anna Konopová
SOU Lišov

vydává město Lišov, vychází od roku 1980

www.lisov.cz
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Barevné chodby
Ke konci prázdnin se sešly dívky ze třetího oddělení školní družiny pod vedením
Jaroslavy Vyskočilové, aby si trochu zamalovaly. Chtěly svými obrázky vylepšit šedé
zdi chodby, kterou denně ve školním roce
procházejí děti navštěvující školní družinu
a první třídu. Nejvíce se vyřádily Jindřiška,
Romanka a Markétka.
Ty daly obrázkům ten správný tvar a Ra-

dunka, Izabelka, Klárka a Zuzanka dílka
krásně barevně domalovaly. Celá abeceda se nám sice na chodbu nevešla, ale rozzářené oči prvňáčků svědčí o tom, že se
dílo podařilo.
Tímto bych chtěla děvčatům poděkovat
a zároveň jim udělit velkou pochvalu!
Jaroslava Vyskočilová
vychovatelka ŠD

Projekt přírodní učebna
V letošním roce se naše škola účastní projektu PŘÍRODNÍ UČEBNA. Jedná se
o druhý projekt, na který získala škola finanční příspěvek z Nadace Partnerství.
Projekt vznikl na základě potřeby upravit
okolní prostředí školy po její nákladné rekonstrukci.
Přírodní učebna spolu s hřištěm pro
družinu vznikne v místě školních pozemků a v prostoru před sportovištěm.
Na tomto místě   došlo již v loňském
roce k odstranění starých ovocných stromů.
V září proběhla diskuse žáků a byly vybrány nejlepší nápady. V průběhu měsíce
října se do plánování zvelebení okolí školy zapojilo i město. Koordinátoři projektu
jednali s panem starostou, který přislíbil
finanční pomoc a celý projekt nabyl vět-

ších rozměrů. V říjnu žáci vytvářeli pracovní listy k jednotlivým stromům. Dne 24.10.
proběhla beseda se členem českého svaz
zahrádkářů. Žáci se dozvěděli nejen
o správné výsadbě stromů, ale zároveň
o vhodnosti výběru daného druhu k místní lokalitě, o chorobách stromů a plodů
a o ošetřování stromů. Besedu pro žáky
zprostředkoval pan učitel K. Malík.
V rámci pracovních činností byly záhony žáky zrýpány a dále celé místo budoucích pozemků a pokusných políček bylo
zrekultivováno- zmulčováno. Na celé prostranství byl vypracován projekt Ing. Arch.
Martinem Veberem, který se zabýval návrhy žáků, aby je koncepčně začlenil do
konečného plánu úprav.
V zimním období budou žáci vyrábět
budky pro ptáky, ve spolupráci SOU se

pokusíme zrealizovat výrobu nábytku.
Na jaře začne samotná výsadba ovocných
stromů žáky a výsadba vzrostlejších listnáčů za pomocí těžké mechanizace. Zemina z výkopových jam bude použita na
konečné dorovnání terénu.

Mgr. Petra Brabencová –

vedoucí projektu

Škola získala titul – děti ztratily iluze
V loňském školním roce realizovala lišovská základní škola dva školní projekty. Činností žáků a učitelů vznikly v okolí  Lišova
dvě naučné stezky: Dendrologická stezka  a stezka Lesní rybníky. Hlavním cílem
obou projektů bylo získat zájem žáků i veřejnosti  o přírodní prostředí v okolí města,
rozvíjet vztah žáků k ochraně přírody, občanům poskytnout nové zážitky i poznání
při procházkách lišovskou krajinou.
V obou případech byly projekty hodnoceny zadavateli jako velice úspěšné, škola
získala titul Škola pro udržitelný život, svou

činností na projektu Lesní rybníky se stala  Příkladem dobré praxe a podílí se spolu
s Pedagogickou fakultou UK Praha na tvorbě metodiky k projektovému vyučování.
Radost z podařeného díla vyprchala
krátce po instalaci informativních tabulí
Dendrologické stezky, která vede z Tyršovy ulice ke kapličce Panny Marie Lurdské.
Tři z deseti tabulí byly záhy poškozeny, jedna dokonce potřísněna čímsi a rozlomena
v půli. Komu prospěl hrdina jedné sobotní noci? Co tímto činem dokázal sobě, svému okolí? A co děti? Dobře pracovaly, děla-

ly něco navíc, vytvářely hodnoty, chtěly je
předávat druhým, získaly významná ocenění a záhy je kdosi připravil o iluze.
Na zimu se náš „milovník“ přírody přestěhoval na školní hřiště. Strhal z budovy
školy už dva okapy a přitom poničil jedny
venkovní žaluzie. Co dál? Policie udělá zápis, pojišťovna snad škodu uhradí a jede
se dál. Je v Čechách všeobecně známo, že
zlo je vždycky silnější a dobro se nedovede samo bránit, a přísné zákony platí jen
v pohádkách.

Mgr. Jaroslava Veberová

Adventní ráno
Díky všeobecné osvětě už většina z nás chápe význam slova
advent. Není tudíž vůbec divné, že se v pondělí 28. 11. zaplnil
vestibul lišovské školy zvědavými žáky, kteří si už zvykli na oblíbené slavnostní zahájení prvního adventního týdne. A co se zde
vlastně odehrávalo? Ještě za ranního šera sem zavítali bílí andělé se zlatými trubkami, aby rozhlásili tu nebeskou poštu a sdělili židovské dívce Marii očekávané poselství. Když už tento vážný úkol splnili, mohli se s dětmi a všemi přítomnými pustit do
zpěvu. Ani andělské trubky nezahálely a udávaly rytmus vánoč12. strana
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ním písním, které rozezněly potemnělé chodby. Školou se linula
vůně ovocného punče a mlsné jazýčky dětí i pedagogů ochutnávaly báječné vanilkové pečivo a medový perník. O tyto malé
radosti se postarali žáci z devátých tříd pod vedením paní učitelky Mgr. Falcové a Mgr. Lukschové a další dobré duše z naší školní
kuchyně. Všichni, kteří se podíleli na organizaci tohoto příjemného rána, si zaslouží velké poděkování.
P.S. Nenašlo by se ve škole vhodnější místo pro podobné akce?

Mgr. Ludvík Šibřina
vydává město Lišov, vychází od roku 1980
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Andělské zvonění
Lišovské náměstí se první adventní neděli zaplnilo dětmi i dospělými. Obyvatelé Lišovska se  přišli potěšit novou vánoční výzdobou města, společně sledovat
adventní program naplněný postavami
a jejich příběhy, které k českým adventním i vánočním tradicím neodmyslitelně
patří, společně se starostou města rozsvítit krásný vánoční strom. Ve spolupráci s Městem Lišov a Agenturou Monika se
na bohatém programu podílela i lišovská
základní škola. Městem prošel zvonečko-

vý průvod. Děti si andělské zvonky samy
vyrobily ve školní keramické dílně. Spolu s učiteli vytvořili žáci i kostýmy andělů, Barborek, Lucek a čertů, ve kterých
pak v krátkém programu také vystupovali. Součástí adventního odpoledne byl
i trh žákovských výrobků, které zhotovili
žáci a učitelé od 1. až do 9. tříd. Část výtěžku z tohoto adventního trhu pošlou žáci
na podporu činnosti střediska Rané péče
v rámci pořadu Adventní koncert vysílaný
ČT1 18. 12. 2011, část děti věnují na účet

Nadace Inka, která pomáhá dětem v Peru.
Mgr. Jaroslava Veberová – zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Lišov
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Vážení spoluobčané,
velmi si vážíme vaší účasti na narychlo svolané tiskové konferenci. Stejně tak bychom chtěli poděkovat našim radním, kteří se
této konference také zúčastnili.
K akci samotné - byla svolána den před uskutečněním, proto jsme nestihli včas vyřídit všechny formality, zejména oznamovací povinnost, ale to je trochu sporné, jelikož nešlo o svolání manifestace, ani veřejné shromáždění, byla to pouze tisková
konference s novináři, kde se mohli zapojit i spoluobčané a říci
svůj názor na dané téma. Avšak městu jsme plánovanou tiskovou
konferenci oznámili a byli jsme rádi, že se jí představitelé města
včetně pana starosty zúčastnili.

Je potěšující, že se radním města podařilo sehnat grant na bezpečnější přechody a měřiče rychlosti, které také nechali instalovat. K částečnému zpomalení provozu došlo, bohužel výrazné
omezení provozu na hlavní silnici ve městě se tím vyřešit nepodařilo. Stále si myslíme, že to vyřeší jen urychlená výstavba obchvatu.
Byli bychom rádi, abyste se k této iniciativě vyjádřili i vy, občané města, na našich stránkách na facebooku - Iniciativa Lišov.
V nejbližší době vás navštívíme s peticí na obchvat a budeme
rádi, jestliže se k nám svým podpisem přidáte.
za Iniciativu Lišov
Luboš Cahák

Průzkum zájmu o provoz školní družiny
Vzhledem k tomu, že existují různé polemiky ohledně provozu školní družiny
o prázdninách a dnech ředitelského volna,
byl zahájen průzkum zájmu o provoz školní družiny v době pololetních, jarních, velikonočních, letních a podzimních prázdnin a ve dnech ředitelského volna. Tento

průzkum probíhá na webových stránkách města www.lisov.cz, nebo je možné
dotazník vyzvednout na podatelně MěÚ
Lišov a po vyplnění ho vhodit do uzamčeného boxu. Veškerá data uvedená v dotazníku na internetu či v listinné podobě
na MěÚ budou zabezpečena proti zneu-

žití a bude s nimi nakládáno dle zákona č.
101/2000 Sb. o ochraně /osobních údajů.
Výsledky tohoto průzkumu budou sloužit
radě města k dalšímu rozhodování v dané
problematice.
za městský úřad
Petra Šimková, odbor vnitřních věcí
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Historie vánočního stromečku
Je Štědrý den roku 1812.
V sešeřelém salonu malebného zámečku Na ztracené vartě v Libni, kam se z Pasova nastěhoval pan Jan Karel Liebich, herec a později ředitel Stavovského divadla v Praze, stojí vysoká jedle, ozdobená
zlatými řetězy a připravená překvapit pozvanou hereckou společnost neobvyklou podívanou. Stala se tak prvním ozdobeným vánočním stromkem v Čechách. Stromečky měly v minulosti nejprve
ochranitelskou funkci. V některých krajích se stromek zavěšoval nad
vánoční stůl špičkou dolů, jinde nosili ozdobené větvičky koledníci.
Jedna z prvních zmínek o ozdobeném vánočním stromku je v brémské kronice z roku 1570. Je zřejmé, že tato tradice pochází z německých měst, kde v počátcích zdobil stromek řemeslnické a cechovní
domy. Až v 19. století se tento zvyk rozšiřuje mimo německé prostředí i směrem z měst na venkov.
Také v Čechách nemá vánoční stromek příliš dlouhou tradici, více
se tento obyčej ujal až ve 40. letech 19. století a zřejmě kolem roku
1860 se na něm poprvé rozsvítily lojové svíčky. Nejvíce se v domácnostech ujaly smrky, jedle a borovice zdobené ovocem, sladkým pevydává město Lišov, vychází od roku 1980

čivem a perníkem, posléze skleněnými ozdobami a zlatými řetězy.
Na náměstích mnoha měst se rozsvěcují velké vánoční stromy
jako stromy republiky. Poprvé byl takový strom u nás postaven na
popud spisovatele Rudolfa Těsnohlídka na brněnském náměstí Svobody v roce 1924 a byla pod ním uspořádána sbírka na pomoc všem
opuštěným dětem. Jedním z nejslavnějších českých vánočních stromů byl smrk z Beskyd, který v roce 1999 zdobil vatikánské Svatopetrské náměstí. Naopak nechvalně proslulý je smrk, který   v roce
2003 na pražském Staroměstském náměstí spadl a zranil 4 lidi.
Vánoční stromeček, stejně jako všechny tradice kolem nás, má
svou historii i současnost. Ale vždycky, ať bohatě a honosně ozdobený, nebo jen prostě ověšený jablíčky, ořechy a perníkem, přináší
radost všem - hlavně dětem.
Přeji vám, aby ten váš letošní stromeček krásně prozářil celé Vánoce a našli jste pod ním splnění všech, nejen hmotných přání!   
VESELÉ VÁNOCE!
Květa Kubicová
členka redakční rady
www.lisov.cz
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Stromy a lidé
Koruna stromu je malý technický zázrak, který ukazuje, jak
s minimem materiálu vytvořit neobyčejně odolnou konstrukci. Plocha listů, které likvidují škodlivé látky z ovzduší, dosahuje
u středně velkého stromu až několika set čtverečních metrů. Můžeme říci, že zejména v průmyslových oblastech je starý strom
nejlevnějším ochráncem našeho zdraví (při likvidaci mikroskopického prachu s karcinogeny je strom technicky nenahraditelný). Přesto je cena stromu v naší zemi směšně nízká a zejména
ve městech dochází často k masivnímu kácení vzrostlých stromů
zcela bez náhradní výsadby! Při projektech tzv. revitalizace zeleně není cena likvidované zeleně zohledněna. A každý asi chápe, že vykácení několika zdravých stromů s korunou o stovkách
metrů výměry zelené plochy nenahradí sazenice stromů s plochou listů o rozměru několika čtverečních metrů, které navíc do
roka zajdou na sucho nebo je zlikvidují vandalové.
Měření prokázalo, že v parcích je ve dne o 10 % vyšší vlhkost
vzduchu než uvnitř města. Večer se rozdíly ještě zvýší. Strom
s obsahem koruny 2 200 m2 vypaří denně 500 litrů vody.  Městský
vzduch je obecně o 30 % sušší než vzduch na vesnicích. Vzhledem k významu dřevin je jejich ochrana zakotvena v ustanoveních zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
„Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením. Péče
o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování,  je povinností jejich vlastníků,“  tedy převážně vlastníků pozemků, na nichž
dřeviny rostou.
Keltové i staří Slované ctili stromy, pro Kelty byl posvátným
stromem dub, pro Slovany všechny staré stromy (na našem území dub i lípa, které ve zdejším podnebí dosahují nejvyššího
vzrůstu a věku). Tradičním zvykem, jehož původ ale není zcela jasný, bylo vysazování tzv. rodových lip. Strom byl zasazen při
založení statku nebo narození prvního syna a věřilo se, že bude
statek chránit. Protože tyto stromy měly symbolický charakter,
nebyly kácené a dožívaly se velmi vysokého věku. Stín jejich ko-

runy se stával místem, kde se setkávali sousedé a řešili problémy
všedního života. V podstatě se jedná o historický význam ochrany památných stromů.
Poslední částí tohoto příspěvku je proto  pozvánka na výlet
za památnými stromy, kterých máme díky zákonné ochraně na  
Lišovsku několik. Mohlo by jich být ještě více, nebýt liknavosti
úřadů. Jejich vyhlašování je totiž v kompetenci městských úřadů. Vždyť na vyhlášení čeká v Hůrkách nejstarší a nejmohutnější
hrušeň v kraji již šest let! Památný strom je v České republice oficiální označení pro mimořádně významné stromy, jejich skupiny
a stromořadí, které byly za památné vyhlášeny postupem podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Označují se tabulí s malým státním znakem ČR, zpravidla na stojanu poblíž paty stromu.
Snad nejznámějším památným stromem je Žižkův dub u Hrutova. Dnes již torzo velikána je dostupné pro pěší i cyklisty. Původně byl v těchto místech rybník a dub stál na jeho hrázi. Později byl rybník zrušen, zalesněn a po letech dub zmizel v porostu.
Na kmeni stromu je tabulka s obrazem Žižky a text - údajně citace z Popravčí knihy rožmberské: "Léta páně 1408 – 1409 scházel se pod tímto dubem Jan Žižka z Trocnova se svým bratrem
Jaroslavem, několika zemany a prostými lapkami, veda drobnou
záškodnickou válku proti panské jednotě, najmě panu Jindřichovi z Rožmberka a městu Budějovicům."
Součástí bývalé poutní aleje vedoucí až do Římova jsou památné duby u Ortvínovic.
Dalších šest dubů se pyšní tabulkou se státním znakem na hrázi rybníčka u Ortvínovic a tři mohutné duby naleznete těsně u silnice v Ortvínovicích. Na návsi ve Slavošovicích nepřehlédnete
jeden z mála zdravých jilmů. Přímo v Lišově, na křižovatce pod
hřbitovem, můžete obdivovat a obejmutím překontrolovat obvod (495 a 370 cm) dvou statných lip.

Vladimír Molek

Bez víry těžko pochopíme smysl jakýchkoli svátků…
V předvánoční době se nás reklamy a obchodníci prostřednictvím sdělovacích prostředků snaží přesvědčit, že nejdůležitější
je v tomto čase nakupování dárků, vaření a pečení nejrůznějších dobrot a generální úklid domácnosti. Touto dobou se ale
častěji objevují také rozhovory s duchovními, kněžími a lidmi,
kteří mají dar šířit kolem sebe klid a dovedou nás k podstatě
slavení svátků a Vánoc přivést svým vyprávěním. Pan farář
římskokatolické farnosti v Lišově Jan Doležal není výjimkou.
Třeba vás jeho slova naladí k adventnímu rozjímání.
Jaké jsou Vaše první vzpomínky na Vánoce?
Dětské Vánoce s rodiči a sourozenci. To napětí rána Štědrého dne,
nervozita rodičů, aby bylo všechno připraveno, poslední úklid,
odpolední sáňkování či bruslení, aby nám to rychleji uteklo, pak
společná večeře, dárky, půlnoční mše svatá… Nic výjimečného,
a přesto tak neopakovatelného…
Jaké církevní svátky máte nejraději? Pokud je vůbec můžete
svátečně prožívat, protože každé církevní svátky pro Vás asi
znamenají daleko více práce, než je běžné mimo ně. Nebo se
mýlím?
Mám rád Velikonoce. To je vrchol celého církevního roku. Celé to
„třídení“ od Zeleného čtvrtku po velikonoční vigilii Zmrtvýchvstání. Nejprve ten prožitek utrpení, strachu, beznaděje, smrti a pak
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zmrtvýchvstání, nového začátku, obnovy života, naděje. Stačí se
jen ponořit a tiše a pokorně naslouchat… To je obrovská energie,
která člověka „nakopne“ do všedních dnů.
Je možné se znovu přiblížit k původnímu smyslu Vánoc, které
jsou dnes u nás zcela v zajetí konzumu a přeplněných stolů?
Bez víry, tedy vztahu k Bohu, asi těžko pochopíme smysl jakýchkoliv svátků, nejen Vánoc. Vůbec těžko pochopíme smysl toho,
proč jsme tady, kam směřujeme, co je důležité a podstatné, co je
nosné pro život, co znamená být člověkem. Bez vztahu k Tvůrci
nepochopíme stvoření. Jsme svědky toho, jak jsme místo Boží
v našem životě nahradili něčím jiným. A ono to moc nefunguje.
Lidé mnohdy říkají, že ani neslaví Vánoce a Velikonoce. Nevidí
v tom smysl. Vyprázdnili jsme podstatu a hledáme náhražky, vytváříme „umělé svátky“, kterým se snažíme dát nějakou náplň…
Prázdno se musí naplnit a konzum se nabízí. Je to tak jednoduché nacpat si břicho, na chvíli to potěší, zapomenout na tu prázdnotu a pak… Vše je ale otázkou našeho rozhodnutí a svobodné
volby. Já sám se mohu rozhodnout, jak budu žít svůj život, jakými
hodnotami ho naplním, co předám dalším generacím… Znám
mnoho mladých rodin, ve kterých si řekli: My chceme žít jinak,
než nám diktuje konzum.
Jak bychom tedy měli ideálně prožívat adventní čas a čas vánoční?
vydává město Lišov, vychází od roku 1980
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Neexistuje ideál. Zase je to otázka volby. Je mnoho nabídek. Já
se vždycky snažím odkrývat to, co ta daná doba člověku nabízí
a k čemu ho vede. Advent nás vede ke ztišení, modlitbě, k uvědomění si toho, co je nosné pro náš život. Je to doba přípravy na
oslavu historického narození Ježíše Krista, ale zároveň připomínka toho, že Bůh přichází do našeho života stále. Pro křesťana je to
i myšlenka na setkání s Bohem ve chvíli vlastní smrti. Náš život se
jednou završí. Ale pro to završení je důležitá přítomnost. Kam můj
život směřuje teď? Vánoce jsou pak o radosti z toho, že„Bůh se stal
člověkem v Ježíši Kristu“. Přišel ukázat, co znamená„být člověkem.“
Poznat Ježíše znamená pochopit i sám sebe, lépe sobě porozumět.
Pane faráři, Vy také dostáváte vánoční dárky? Z jakého dárku
jste měl o Vánocích největší radost?
Dostávám dárky od mnohých svých farníků. Je to určitě i známka
toho, že se za deset let mého působení v Lišově něco podařilo
vytvořit - vztahy, přátelství. Já sám jsem se snažil každé Vánoce
podarovat malou pozorností i ty nejbližší spolupracovníky. Každý
rok jich ale přibývalo a tak nastal problém, že už to obdarování
přerostlo mé možnosti. A tak jim děkuji tím, že vánoční mše svatá
je obětována právě za ně. Člověk poznává, že čím je starší, tím
ty hmotné dárky ztrácejí pomalu svou cenu. Jde spíše o vztahy,
přátelství, a to je k nezaplacení. Ale přece jenom bych vypíchnul
jeden dárek, který mi dělá velikou radost. Je to dětská vánoční
bohoslužba, kterou připravují děti a mládež z naší farnosti. Je to
jejich dárek nám ostatním. A to mě vždycky velmi potěší, protože vím, že to není tak úplně samozřejmé a stojí je to spoustu
námahy a práce.
Mohl byste popsat činnosti, které jako kněz plníte a kolik času
jim věnujete?
V současnosti spravuji pět farností: Lišov, Rudolfov, Štěpánovice,
Slověnice a Libníč. Práce kněze je velmi rozmanitá: mše svaté,
zpovídání a duchovní vedení, svatby, pohřby, křty…, přípravy na
jejich udílení, vedení různých skupinek ve farnosti (např. biblická
hodina, společenství mládeže, ministrantů…), výuka náboženství, kázání a přednášky, návštěvy nemocných, koordinace činností ve farnostech, materiální starost o pět kostelů, tři fary, občasná výpomoc v jiných farnostech a akcích v diecézi… K tomu
všemu je třeba mnoho hodin osobní přípravy, studia a modlitby.
Kněz by to všechno sám neobsáhl bez vydatné pomoci svých
farníků a spolupráce s nimi.
Jak se připravujete na kázání?
Kázání je takový koktejl smíchaný z modlitby, rozjímání, studia,
pozorování života, vlastní i cizí zkušenosti… Vychází z biblických
textů určených na každou neděli. V kázání se ptám: Co to Boží
slovo má říci mně tady a teď?
Je Vaše práce stereotypní? Nejste někdy prací s lidmi unaven?
Dovedete si představit, že budete v Lišově svou službu vykonávat třeba ještě čtyřicet let?
Kněžská práce je služba lidem. Kontakt s lidmi přináší stále něco
nového. Kněz má tu možnost nahlížet do života druhých, a to je
velké obohacení. Kněz sdílí s druhými radost i bolest, dotýká se
ran druhých. Musím říci, že mě to vede k veliké pokoře před druhým člověkem. Denně dostávám impulsy i pro svůj vlastní život.
Denně se učím. Přesto i jako každý jiný člověk se někdy cítím
unavený a pak utíkám do hor, do přírody, za sportem, do ticha
a samoty. Pomáhají mi přátelé…
Můj předchůdce byl v Lišově padesát dva let. Když jsem nastoupil
po něm, lidé říkali: Tak máme zase na padesát let kněze. Deset
let v Lišově uteklo tak rychle, že mě až mrazí, jak ten život utíká.
vydává město Lišov, vychází od roku 1980
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Co ale bude za rok, dva, deset či čtyřicet let… to ví skutečně
jenom Bůh.
Nedovedu si představit, že kněz je zcela dokonalým člověkem,
bez hříchů. Jak se vyrovnáváte s něčím, co trápí Vaše svědomí?
Patří do života každého (i kněze), že se pravdivě staví ke svým
selháním. Učí se je pojmenovat a vyznat. I já zpytuji své svědomí,
učím se omlouvat lidem i Bohu, chodím ke svátosti smíření. Cílem křesťana není dokonalý život. Cílem je život s Bohem. Vše, co
člověk prožívá, s ním sdílí. Sem patří i hřích a slabost.
Máte mezi ostatními knězi přátele? Pokud ano, jak tato přátelství udržujete?
Znám osobně několik generací kněží, se kterými jsem studoval
v Litoměřicích a v Praze. V naší českobudějovické diecézi nás působí asi sto pět. Všichni se vzájemně známe. S deseti z nich tvoříme užší kněžské společenství. Pravidelně se jedenkrát za měsíc
setkáváme na našich farách k přátelskému posezení, modlitbě,
sdílení a přemýšlení, ale také sportujeme, pořádáme výlety a výpravy do hor.
Jaké byly a jsou Vaše vzory?
Rodiče, prarodiče, někteří kněží a učitelé, svatí, Ježíš…ale třeba
také mnozí moji farníci.
Jaké máte plány do budoucnosti, dáváte si třeba předsevzetí
na přelomu nového roku?
Předsevzetí si nedávám. Patří to k mému povolání, že musím plánovat tak půl roku dopředu akce a život v jednotlivých farnostech
(poutě, církevní rok apod.), ale jinak spíše žiji přítomností…Každý
den má dost svých starostí.
Vzděláváte se i nadále v oblasti teologie? Pokud ano, můžete
to nějak upřesnit?
Hodně čtu. Mám rád knihy o duchovním životě, z oboru biblistiky, psychologie, historie, ale také knihy o horách a horolezcích,
knihy inspirované skutečným životem… Teď jsem se také pustil
do studia němčiny.
Je předmětem teologického studia na našich teologických fakultách také islám?
Když jsem já studoval, byl islám – stejně jako jiná náboženství –
součástí předmětu religionistiky, ale spíše jakousi informativní
formou. Islám jako takový nemá jednotnou teologii a je v něm
mnoho proudů a směrů. Náš pohled na islám je velmi zkreslený
díky médiím, která o něm podávají velmi povrchní obraz.
Jak vidíte budoucnost katolické církve u nás či v Evropě?
Změní se určitě způsob života církve a její organizace. Farní společenství budou menší, ale bude to výzva k tomu, aby „šla na
hlubinu“. Mnohé farnosti vymřou, ale vzniknou nová živá ohniska
víry. Každá doba má své výzvy a platí to i dnes. A protože církev
není pouze lidskou záležitostí, nemám o její budoucnost u nás
ani v Evropě strach.
Co byste popřál našim čtenářům k Vánocům a do nového roku?
Křesťané si v takových chvílích přejí Boží požehnání, které v sobě
zahrnuje vše, co člověk potřebuje pro lidsky zdravý a smysluplný
život. Připojuji tedy přání Božího požehnání.
Otázky pro pana faráře Jana Doležala
připravila Lenka Kudrličková
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Svatováclavský průvod ve Velechvíně
Koncem září jsme se sešli v hojném počtu na třetích oslavách
svátku svatého Václava.
Loňského roku proběhly oslavy ve znamení dobových historických kostýmů. Letos měly děti na hlavách čepičky pohádkových postav, dámy nasadily klobouky s květinami a podzimními motivy. Někteří muži nesli na hlavách opravdové skvosty.
Průvod s rozsvícenými lampiony prošel za zpěvu vsí a zastavoval se na místech, kde hospodyně zvaly účastníky k bohatému pohoštění. Přálo nám počasí, a tak úspěšná oslava končila
posezením U Sršána.
za organizační výbor
Mgr. S. Lichtenberk

Cestovatelské promítání v Miletíně
Nadšení cestovatelé Jan a Veronika Vávrovi spolu procestovali desítky zemí na několika kontinentech světa, natočili tam
spousty záběrů na kameru a nafotili mnoho fotografií. Často
se o své zážitky dělí s ostatními formou přednášek a promítání v různých městech v Česku. Proto si řekli, že potěší i občany
Lišovska, odkud oba pocházejí.
21. října 2011 odpoledne rozbalili svoji aparaturu a promítací
plátno v miletínské hospodě. I přes mizivou propagaci se sešlo přes 50 spoluobčanů z Miletína a okolí. V 18:00 začali promítat záběry ze své loňské čtyřtýdenní cesty do Jižní Ameriky. Postupně nám popsali let přes oceán do Brazílie, následný
přelet na Velikonoční ostrov, kde pobyli několik dní, návrat na
kontinent a cestu vlakem, autobusem, na pronajaté čtyřkolce,
pěšky či na kolech po Chile, Bolívii a Argentině. Živý komentář
k zajímavým obrázkům umožňoval kontakt s publikem.
Po dvouhodinovém promítání všichni zakončili pohodový večer

nějakou tou rundou dobrého pití a spokojeně se rozešli domů.
Více informací o cestách místních cestovatelů najdete na www.
mochileros.dobrodruh.net
Vladimír Vávra, Miletín

Mikuláš je hodný pán,
dává dětem marcipán, těm zlobivým brambory do tátovy bačkory. Básničky
a písničky zazněly pazdernou v Hrutově, kde tuto sobotu trochu s předstihem naděloval Mikuláš. Trochu si zahřmotili i čerti a připomněli dětem i dospělým, že zlobit se prostě nemá! Jako každoročně se tu sešli občané z Hrutova, Levína, Lišova, Břilic, Hůrek i Třeboně, aby si zazpívali koledy a rozsvítili
vánoční stromek.
I tady právě začal advent.

František Šachl

Hrutov
PROSINEC2011
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Podzimní akce Klubu seniorů Lišovska
Plánované zájezdy za poznáním jsme uskutečnili v době pěkného počasí a ještě nám zbývaly zájezdy do divadla.
V měsíci říjnu jsme navštívili Jihočeské divadlo a příjemně se pobavili při muzikálu Hledám děvče na boogie woogie. Také v listopadu jsme shlédli činohru bratří Mrštíků Rok na vsi.
Kromě toho jsme cestovali „po mapě“ a zároveň besedovali o krajinách, kam se mnohý z nás asi nepodívá. Zajímavou poutavou besedu pro nás připravil JUDr. Pavel Molek. Letošní dovolenou strávil
v zakavkazských státech na jihu bývalého Sovětského svazu a tak
se s námi podělil o prožité zážitky a milé vzpomínky. Také se zmínil
i o Portugalsku, kde studoval a následně přednášel na univerzitě.
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Příjemně strávené odpoledne jsme prožili i na další besedě
s MUDr. Vladko Bydžovským. Tentokrát ale nešlo o téma zdravotních problémů a jak jim předcházet, ale o návštěvu dalekého Thajska. A protože mezi koníčky pana doktora patří akvaristika, viděli
jsme mnoho fotozáběrů různých vzácných rybiček, jejich lovení
i rozšiřování druhů. Nechyběly ani obrázky z přírody, tržnic, mnohých kostelů, ale i úpravy různých místních pokrmů.
Jako každoročně, tak i letos se těšíme na předvánoční posezení s harmonikou v restauraci Na České, kde si zároveň naplánujeme akce na příští rok.

Marie Abelová
vydává město Lišov, vychází od roku 1980
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Stanislav Hájek - grafik, kreslíř a ilustrátor
Někdy ve třech letech se Stanislav potkal
s dobře a šťastně ořezanou tužkou, aby
se navždy stali nejlepšími kamarády.
A společně se pak v Lidové škole umění
v Českých Budějovicích stali žáky učitelů
výtvarníků, pánů Peterky, Boukala a prof.
Kubeše. Po ukončení základní školy vystudoval pan Hájek Výtvarnou školu Václava Hollara v Praze, která v něm našla
grafika a univerzálního kreslíře. Po výtvarné škole začal pracovat jako grafik
v podniku IGLA, který vyráběl jehly a podobný sortiment. S nástupem na vojnu
se dostala do popředí druhá oblast Stanislavova zájmu - letecký modeling. Už
odmala se s otcem tomuto oboru věnoval a nakonec absolvoval v rámci základní vojenské služby školu pro důstojníky letce v záloze a stal se na několik málo let
vojákem z povolání. Jeho vztah k výtvarnému umění byl ale silnější a tak se vrátil, aby pracoval opět jako grafik v podniku MOTOR JIKOV v Českých Budějovicích.
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Po roce 1989 začal podnikat v soukromé tiskárně. V roce 1992 došlo k profesnímu střetnutí výtvarníka a letce v jedné osobě – při dětské soutěži leteckých
modelů vznikla myšlenka věnovat se obrázkům letadel. K obrázkům malých letadel brzy přibyly návrhy na loga, kreslené
omalovánky, hlavolamy, leporela a také
ilustrace tří knih pro děti. Ze všech prací vyzařuje smysl pro techniku, dynamika a velká všestrannost tohoto výtvarníka, který zde v Lišově žije, pracuje a tvoří.
Vánoční motto
Po roce 1989 zahltil náš předvánoční trh,
výlohy, reklamy a dokonce i podvědomí nás a našich dětí Santa Claus se soby
a saněmi. "Tak to ne!" řekl výtvarník z Lišova Stanislav Hájek a nakreslil Ježíška
s jeho kamarády!
Hezky vymalované Vánoce!

R E C E P T Y P R O VÁ S

Květa Kubicová
členka redakční rady
Lišovského zpravodaje
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Vánoční cukroví
Na stráních nás právě okouzlují stromy svou podzimní barevnou krásou, ale doba, kdy na nás v sešeřelých ulicích mrknou nazdobené vánoční výlohy, je tu za chvíli, a tak bych vám
chtěla nabídnout svůj sladký „poklad“. Moje babička udržovala
tradici, že druhů vánočního cukroví má být dvanáct jako měsíců v roce a podle toho, jak se které povede, je povedený i příslušný měsíc. A tak v době pečení cukroví doporučuji vypustit televizní seriály a nevést dlouhé telefonní hovory, aby vaše
dobroty i měsíce příštího roku byly co nejlepší. Na první měsíc
v roce připadá cukroví, které se musí trochu rozležet.
Jako první dělám karty podle receptáře z první republiky. Je
to pečivo trochu jednoduché, ale téměř všichni mu zatím přišli na chuť:
28 dkg hladké mouky, 20 dkg cukru, 14 dkg másla, 1 vanilkový
cukr, 1 prášek do perníku, 2 vejce.
vydává město Lišov, vychází od roku 1980
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Z přísad uhněteme těsto, vyválíme na 3 mm, vykrájíme malé
obdélníčky, potřeme vejcem, ozdobíme půlkou mandle a pečeme ve středně teplé troubě dorůžova.
K únoru jsem přiřadila linecké cukroví. A osvědčený recept?
Tady je:
18 dkg polohrubé mouky, 8 dkg cukru, 8 dkg tuku, 1 vanilkový cukr, 2 žloutky.
Z přísad důkladně uhněteme těsto, které necháme alespoň hodinu vychladit. Pak vykrajujeme tvary, které máme rádi - kolečka, kytičky apod., vždy polovinu s dírkou. Pečeme dosvětla, vychladlá slepujeme džemem a obalíme v cukrové moučce.
Na březen mi vycházejí pracny, dělám světlé i tmavé, ale
hlavně takové, které se dobře vyklápějí:
40 dkg hladké mouky, 20 dkg cukru, 28 dkg tuku, 20 dkg mletých ořechů, 1 vejce, 1 lžička skořice, trocha citronové kůry, do
tmavých přidám 3 lžíce kakaa.
Vše smíchám do těsta, dělám malé kousky, které natlačím do
suchých formiček. Peče se to zvolna ve středně teplé troubě
a upečené obaluje v cukru.
Protože moje základní sestava je téměř neměnná, při slově
duben vidím vanilkové rohlíčky. Recept, který nabízím, je léta
hledaný a dobře vyzkoušený, protože tento symbol vánoční
mísy je chloubou každé hospodyně:
15 dkg hladké mouky, 10 dkg hery, 5 dkg mletých ořechů, 2 dkg
moučkového cukru, 1 žloutek.
Uhnětené těsto dáme na 30 minut chladit, poté tvoříme rohlíčky, pečeme na 200 st. a teplé obalujeme v cukru s vanilkou.
Doporučuji nejméně dvě dávky nebo „nedožijí“ Vánoc.
Za měsíc květen jsem na vánoční mísu nominovala cukroví,
které jsem vytvořila na základě požadavku mojí dcery. Před
lety mi na otázku, co mám na Vánoce upéci, odpověděla: "Hlavně rakvičky". To se mi zdálo trochu morbidní a tak jsem z rakvičkového těsta upekla tvary v malých formičkách, které potírám na jedné straně čokoládou a sypu barevným kokosem
- vždy zmizí z mísy první:
3 žloutky, 1 vejce, 32 dkg cukrové moučky, 1 vanilkový cukr.
Suroviny třeme v misce 30 minut do bohaté pevné pěny, pak
plníme do formiček silně vymazaných ztuženým tukem a pečeme v mírné teplotě asi 30 minut.
Červen je měsícem dozrávání letního ovoce a tak si za tento
měsíc napeču malé košíčky, které různě naplním. Začnu ořechovou nádivkou, potírám čokoládovou polevou a ozdobím
oříškem. Pak připravím čokoládový krém a přidávám třešni
v rumu a opět přikryji čokoládovou polevou. Výtvarné provedení záleží na vaší fantazii. Přizvete-li k pečení své děti, určitě
vám poradí a pomohou a vaše košíčky budou úžasné!
25 dkg hladké mouky, 12 dkg másla, 4 dkg cukrové moučky, 2
žloutky.
Vypracované těsto dáváme do suchých formiček, pečeme ve
středně teplé troubě.
Oba prázdninové měsíce reprezentují poněkud dražší řezy španělské a pařížské.
Španělské řezy
18 dkg hladké mouky, 14 dkg másla, 3 dkg cukru, 3 žloutky, půl
prášku do pečiva.
Zpracujeme těsto, které rozválíme a přeneseme na plech a slabě upečeme. Na pánvi rozpustíme 20 dkg čokolády na vaření,
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přidáme 20 dkg cukru,16 dkg mletých ořechů, 3 bílky a trochu
skořice a vše důkladně promícháme. Na předpečené těsto potřené džemem naneseme čokoládovou hmotu, uhladíme a dopečeme. Krájíme ještě vlažné na čtverečky, které můžeme ozdobit bílou čokoládovou polevou dle vlastního vkusu.
Pařížské cukroví
24 dkg hladké mouky, 24 dkg cukru, 24 dkg másla, 4 dkg kakaa, 6 žloutků.
Cukr, žloutky a máslo třeme do pěny 20 minut, přidáme sníh
z 6 bílků a mouku. Těsto nalijeme na pomaštěný a vysypaný
plech a pečeme na 200 st. asi 30 minut. Po vychladnutí vykrajujeme oválky, které zdobíme bílou polevou a cukrovou perličkou. Pečivo děláme těsně před Vánocemi a dobře zabalíme,
aby zůstalo měkké.
Ve jménu měsíce září stvořím poslední pečené cukroví, a to
farské řezy:
60 dkg polohrubé mouky, 30 dkg másla, 2 vejce, 2 dkg droždí,
1 dcl mléka, 2 lžíce cukru.
Uděláme z vlažného mléka, cukru a droždí kvásek, vymícháme
těsto, které rozdělíme na 4 díly, vyválíme na placku, přeneseme na plech, potřeme meruňkovou zavařeninou a posypeme
ořechovou směsí. Placky a náplně vrstvíme na sebe a poslední
placku potřeme rozšlehaným vejcem. Pečeme zvolna ve středně teplé troubě. Po vychladnutí krájíme na malé řezy.
Ořechová náplň
25 dkg mletých ořechů – směs, 25 dkg cukrové moučky, 5 dkg
strouhanky, 2 lžíce kakaa.
Poslední čtvrtinu mojí vánoční kolekce tvoří nepečené cukroví.
Perníkové kuličky
30 dkg strouhaného perníku, 15 dkg cukru, 15 dkg ztuženého
tuku, l sáček kakaového pudinku, 3 lžíce rumu.
Tuk rozpustíme a všechny suroviny smícháme do tmavé hmoty.
Tvoříme kuličky, obalujeme je v granku a necháme ztuhnout.
Koňakové lanýže
30 dkg bílé čokoládové polevy, 6 dkg másla, 4 dkg ztuženého
tuku, 1 dcl šlehačky, 3 lžíce koňaku.
Šlehačku ohřejeme a v ní rozpustíme máslo a tuk. Rozpustíme
polevu a vše mícháme. Přidáme koňak a ušleháme šlehačem
na krém, který vylijeme na plech a dáme na 8 hodin vychladit.
Ztuhlou hmotu nabíráme lžičkou, tvoříme kuličky, které obalujeme v kokosu.
Pomerančové tyčinky
30 dkg mletých ořechů, 10 dkg cukru, 10 dkg mletých piškotů, 4 lžíce mléka tatra, 2 lžíce pomerančového likéru, 2 lžíce citronové šťávy.
Všechny suroviny zpracujeme na hmotu, ze které tvoříme tyčinky a necháme je v chladnu ztuhnout. Hotové můžeme potřít čokoládou.
Když mám vše upečené a nazdobené, poskládám cukroví v pořadí měsíců na mísu, zapálím svíčku a přeji si, aby celý příští rok
byl hezký a pohodový. Od teď si to přeji i pro vás...
kuchařka Květa z miletínského okálu

vydává město Lišov, vychází od roku 1980
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KRESLENÍ PRAVOU HEMISFEROU
PRO DOSPĚLÉ  V LIŠOVĚ 
realistické kreslení krok za
krokem (dolní věk. hranice 12 let)
SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME DO NOVĚ
OTEVŘENÉHO KOSMETICKÉHO
SALONU
Naše služby:







Kosmetické ošetření
Barvení řas a obočí
Depilace
Líčení
Pedikúra
Masáže:
 rekondiční
 sportovní
 relaxační

Přijďte si k nám odpočinout a zarelaxovat.
Připraveny jsou pro Vás zajímavé akce
a dárkové poukazy.

Objednávky na tel: 777 593 679

CHCETE SE TAKÉ NAUČIT KRESLIT PORTRÉT ?

Nevadí, že jste úplní začátečníci. Udělejte
si čas a kreslete s námi pravidelně 2
hodiny týdně v Lišově či v ČB. Můžete se
také zúčastnit víkendového kurzu.
V Lišově budeme kreslit po dobu 10ti
týdnů od 9. ledna 2012 vždy v pondělí od
18.30 do 20.30 hod. v SOU Tř. 5. května 3
Počet účastníků je omezen.

Více informací a fotogalerie
kreseb účastníků:
www.kalova.cz
Přihlášky:
Mgr. Lenka Kalová
tel. 725 696 133

TYP NA VÁNOČNÍ DÁREK !!!!

Kde nás najdete:

Sportcentrum Mrkáček
Dolní 865/11
Lišov

... jsme pro kvalitní tisk

Úhrada za placenou inzerci je v souladu
se schváleným ceníkem pro rok 2011.
Lišovský zpravodaj najdete v elektronické podobě
na www.lisov.cz

TISKÁRNA PROTISK, s. r. o.
Rudolfovská 617,
370 01 České Budějovice
tel.: 386 360 136,
fax: 386 355 934
e-mail: protisk@protiskcb.cz;
www.protiskcb.cz

Uzávěrka dalšího čísla je 30. ledna 2012.
Své příspěvky můžete zasílat na adresu:
Lišovský zpravodaj, podatelna MěÚ Lišov,
třída 5. května 139, 373 72 Lišov
nebo na e-mail: posta@mulisov.cz;
tel.: 387 007 911
Lišovský zpravodaj vychází jako DVOUMĚSÍČNÍK.
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