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Lišovy od sebe dělí stovky kilometrů, ale i státní hranice
Lišov
není jen jeden
Každý z nás je jistě hrdý
na místo, kde žije. Možná ale
trochu zapomínáme na to, že
Budějovice, Nové Hrady nebo
Sviny nejsou jen jedny. Jak se
žije v Týně na Přerovsku, Borovanech na Písecku nebo ve slovenském Lišově? A co o sobě
obyvatelé obcí stejného názvu
navzájem vědí? I to se dozvídáte
v pondělním seriálu
Českobudějovického deníku.
JANA KLOMFAROVÁ

Lišov/Lišov – Lišov je v Česku jen jeden, svého jmenovce
má ale na Slovensku. A přestože obce vzdušnou čarou od
sebe dělí vzdálenost 325 kilometrů a dokonce i státní hranice, obyvatelé obou Lišovů
o sobě vědí.
Český Lišov je městem, které
má
3192
obyvatel
a dalších 1017 v místních částech, slovenský Lišov obývá
celkem 259 obyvatel.
Přestože jsou obě obce od sebe tak vzdálené, najdou se jejich rodáci, kteří navštívili
oba Lišovy. Před lety měly Lišovy dokonce i družbu. „O českom Lišove vieme. Predstavte
si, že ja som tam dokonca bola,
pretože ako študentka sme tiež
mali družbu, nie s Lišovom,
ale asi s Čkyní a potom Prachaticemi. Takže sme to okolie pochodili,“ zavzpomínala
si na dobu školních let Emília
Takáčová, starostka slovenského Lišova.
A stejně je to i na české straně. „Před pár lety byl jeden
z našich zastupitelů na Slovensku. A protože se pohyboval v okolí tamního Lišova, za-

LIŠOVSKÉ SLAVNOSTI nechybí v českém Lišově. V letošním roce si
při nich místní připomínali výročí založení sboru dobrovolných hasičů. Foto: Deník/Jana Klomfarová
jel se tam podívat. Takže i my
o našem slovenském protějšku víme,“ říká starosta českého Lišova Jiří Švec.
„Náš“ Lišov leží nedaleko
krajského města jižních Čech,
Českých Budějovic, polohu
toho slovenského přiblížila
Emília Takáčová. „Naša hontianska obec leží na juh od Sitna v trojuholníku miest Krupina – Levice – Šahy, nedaleko
kúpeľného mestečka Dudince.
Chotár je na južnom výběžku
Štiavnického pohoria v údolí,
stredom ktorého preteká potok.“
Zatímco nejstarší písemná
zmínka o českém Lišově pochází z roku 1344, o jeho slovenském protějšku se písemné prameny zmiňují už v letech 1235 až 1270. A slovenská
obec měla své spojení s Českem už v 15. století. Tehdy totiž
do slovenského Lišova přišli

VÝSTAVA FERA LIPTÁKA je jedna z pravidelných akcí, která se ve slovenském Lišově koná.
Foto: www.lisov.sk

čeští a moravští exulanti, kteří zde začali pěstovat chmel
a založili v Lišově dokonce i pivovar.
Jihočeský Lišov proslul jako město truhlářů a nábytku,
v tom slovenském se více da-

řilo zemědělství, ovocnářství
a pěstování vína.
A oba Lišovy se mohou
pochlubit zajímavými rodáky. Zatímco z toho českého pochází například František Miroslav Čapek, kterému je ve
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městě věnováno i místní muzeum ve Schwarzenberském
špitále, ze slovenského Lišova
pocházel například učitel
a spisovatel Juraj Červenák či
Vladimír Hlinka, který byl jaderným fyzikem a pedagogem
na Univerzitě Komenského
v Bratislavě.
Zatímco nedaleko českého
Lišova je možné najít Locus
perennis, tedy Věčné místo –
pomník a starý nivelační bod,
nebo takzvaný Žižkův dub, také slovenský Lišov se může
pochlubit zajímavými místy.
„Najväčšou
zaujímavosťou
v našej obci sú asi kamenné
obydlia, ručne vytesané v tufe, údajne sa tam ukrývali
ľudia pred Turkami. Ale dnes
nikto poriadne nevie, koľko
majú rokov. Máme peknú
flóru, aj chránené rastliny
a bohatú faunu,“ popsala Emília Takáčová.
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