LÍŠNÁ
OSLAVA. Snímek
zachycuje vítání nových občánků v roce
1977. Tradice pokračuje.
HASIČI. Sbor byl
pýchou Líšné už
v 19. století. Takto
jeho členové zapózovali v počátcích
éry nové republiky.
V srpnu, u příležitosti 480 let obce,
sbor oslaví 121 let.

PRÁCE se
místní nikdy
nelekali. Roku
1960 se pustili
do budování
koupaliště(1.
snímek vlevo).
Roku 1974–75
to zas byla výstavba požární
nádrže (2. snímek). Stala se i
místem neckiád a rybářských závodů.

DOMINANTOU návsi Líšné je kostelík sv. Václava.
Postavený byl v letech 1869 -1870. Jedná se o stavbu
v novorománském slohu, s hranolovou věží v průčelí.
Na hlavním oltáři je obraz sv. Václava od Karla Javůrka, na bočních Madona a Svatá rodina od Adolfa
Liebschera. Na pravém oltáři je kromě toho barokní
soška sv. Jana Nepomuckého. V kostele se vedle bohoslužeb a příležitostných církevních obřadů konají
také koncerty.
ZVON kostela z Líšné na čas zmizel. V roce 1963 se
podle místních z věže ztratil, kdosi zařídil jeho přemístění do Zbiroha. V roce 1967 ale měla jedna
z líšenských žen zvuk zvonu poznat a poté byl vrácený do kostela sv. Václava.

MÁJE. V květnu nemůže chybět tradiční akce. Máje. Dlouholetým
zvykem je obchůzka mládeže v krojích obcí, spojená s tanečními
zastaveními, a zábava, na kterou zve. Záběr pochází ze 60. let.

V SOUSEDSTVÍ Líšné se nachází známé poutní místo
s kostelem sv. Petra a Pavla. Fotografie zachycuje budování studny, k němuž u kostela došlo v roce 1993.
Za účelem rekonstrukce kostelíka se na konci 20. století kolem památky utvořilo i sdružení příznivců.

FOTBAL k Líšné vždycky patřil. Fotografie představuje sestavu mužstva
z roku 1966. SK Líšná u Zbiroha zasahuje do bojů okresní soutěže i dnes.

STOLNÍ TENISTÉ z Líšné bývali i v minulých letech známí. Působí
v obci dodnes, aktuálně hrají za SK Líšná okresní soutěž II. Vede je
Vladimír Boubín (na fotce druhý zleva). Také Miroslav Kuška (dole
u tabulky s letopočtem) z této party je stále aktivním hráčem.
Další díl již v pátek 8. února z Bujesil.

MLADÍ. U většiny slavnostních událostí nemohli poplatně době chybět pionýři.

