2/2006

VELIKONOCE
„Hody, hody doprovody, já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody, nesu pytel vajíček.
Potkala mě koroptvička, chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já řekl : né, né, né.
Tam na břehu za potokem,
tam mám strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem malovaná vajíčka“.
Na začátku našeho letopočtu byl ukřižován Ježíš Kristus a v noci ze soboty na neděli se odehrál
zázrak zmrtvýchvstání. Proto se ta noc nazývá Velkou nocí. A od ní je odvozen i náš název Velikonoce. O tom, co se tehdy odehrálo se zachovalo velmi málo historických pramenů a žádný z nich
neudává přesné datum. Tradice klade neděli po „Velké noci“ na první jarní úplněk, kdy slaví svůj
velký svátek Pesach (přechod Rudým mořem) i Židé.
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanské církve, je spojený s památkou umučení
a vzkříšení Krista. Velikonoce se však slavily ještě v době předkřesťanské. Zřejmě navazovaly na
svátek židovský - pesach - památka vysvobození Židů z egyptského zajetí a později také oslavovali
příchod Mesiáše. Pohané vítali jaro a začátek zemědělských prací.
Velikonoce jsou pozůstatkem roku řízeného současně sluncem - slunovrat a měsícem - úplněk.
Od počátku se křesťané snažily oddělit velikonoce od židovského svátku pesach. Vedli se také spory
o datum mezi Alexandrií a Římem.
Asi koncem 6. stol. byl přijat obecně způsob výpočtu data velikonoc - Alexandrijský způsob. Vychází ze zásady slavit velikonoce po jarní rovnodennosti - 21.3. v neděli po prvním jarním úplňku.



LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

březen 2006

Takto stanovená neděle může být v rozmezí od 22.3. do 25.4. pro určování data jsou různé tabulky.
KŘESŤANSKÉ VELIKONOCE
• Vzkříšení Ježíše Krista je pro křesťany centrálním bodem jejich víry, smrt není konec, ale nový
začátek nového života
• proto se o Velikonocích zvěstuje, že život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží, spravedlnost nad nespravedlností a láska nad nenávistí
• na velikonoce se křesťané připravují 40ti denním obdobím nazývaným postní doba, které začíná
Popeleční středou. Je to původně doba, kdy lidé toužící přijmout křest (katechumeni) zintezivnili
svoji přípravu. Ostatní Křesťané se brzy připojili, aby si tak sami svojí víru oživili. Po velikonocích
nastává velikonoční doba, která trvá 50 dní do svátků „Seslání Ducha svatého“, kdy se připomíná
další událost. Velikonocemi totiž nic neskončilo. Apoštolové se v dalších 40ti dnech setkávali se
vzkříšeným Kristem. Při posledním setkání jim Kristus řekl, že již ho neuvidí, ale dostanou zvláštní posilu - Ducha svatého. Ten dostali za dalších 10 dní.
• vlastní velikonoce se slaví v tzv. svatém týdnu, který začíná Květnou nedělí
• ve velikonočním období se nosí bílá barva, barva světla, barva která připomíná roucha, která si
oblékali nově pokřtění v prvotní církvi, aby symbolizovala nový život.
SYMBOLY VELIKONOC:
Pomlázka
- dynovačka, mrskačka, šlehačka, binovačka,
- na Moravě - tatary, březové metličky
Proč se šlehalo:
• aby byla děvčata zdravá, pilná, a veselá celý rok
• předání svěžesti, mladosti a zdraví mladého proutku
• hospodář vyšlehal čeládku, aby nebyla líná
• také na znamení přátelství mezi rodinami - děti nechodily k těm sousedům, jejichž rodiče nebyli
zadobře.
Vysévání obilí
znamená počátek zemědělských prací;
Do sesazovaných misek používáme rychlené jarní květiny např. hyacint, narcis, krokus, tulipán,
sněženky a petrklíče atd. Součástí aranžmá může být vyseté obilí, rychlené větve keřů, malovaná vajíčka a ozdobná zvířátka.Vytváříme sesazované misky, aranžmá na stůl a na zavěšení, ošatky, košíky,
jarní kytice a vázy. Převládající barvy jsou žlutá, oranžová, zelená a jasně modrá, které jsou hřejivé,
veselé a jásavé.
Velikonoční vajíčko
• bylo již odpradávna symbolem plodnosti, úrodnosti, života a vzkříšení, v předkřesťanských dobách bylo někde dokonce dáváno do hrobu k mrtvému
• zvyk konzumovat vejce v době svátků souvisel pravděpodobně i s postem, který Velikonocům
předcházel, a při kterém se vejce jíst nesměla
• ve spojení s lidovou tradicí vznikl zvyk zdobení vajíček doprovázený řadou obřadů a pověr
• je také symbolem životní síly, narození, nesmrtelnosti, návratu jara a skořápka pocit bezpečí
• vejce něco skrývá, je jako zamčený hrob, ve kterém je přesto ukryt život
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• tady je zřetelné symbolické spojení se Zmrtvýchvstáním Ježíše a s křesťanskými Velikonocemi
• symbolem nového života je již od pohanských dob.
Velikonoční zajíček
• v mytologii řecké, egyptské, čínské symbolizuje štěstí, plynoucí čas, krátkost života
• v Bibli je zajíc řazen mezi stvoření „maličké na Zemi a moudřejší nad mudrce“, symbolizuje chudé,
skromné a pokorné, přesto se k němu křesťanství staví s jistým odstupem kvůli jeho užívání jako
symbolu smyslnosti
• dnes je označován za toho, kdo o Velikonocích přináší vajíčka, nejlépe čokoládová - přišel k nám
z Německa
• jiný názor na vznik spojení velikonočního zajíce s vajíčkem poukazuje na zvyk, kdy se do chleba
upečeného ve formě zajíce položilo velikonoční vejce, čímž se sdružily tyto dva symboly
• bývalo také zvykem, aby kmotři zvali děti k tzv. honění velikonočního zajíce, to znamenalo, hledání ukrytých vajíček v zahradě.

Zprávy z Obecního úřadu v Líšnici

Z 19. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice dne 10. února 2006
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Zprávu o činnosti rady obce.
• Závěrečný účet rozpočtového hospodaření obce za rok 2005 ve výši 5.092.607,38 Kč a použití
v rozpočtu na rok 2006 ve výši 5.000.000,00 Kč a stav nesplacených přijatých půjček a úvěrů ve
výši 0,00 Kč a poskytnutých půjček a úvěrů ve výši 250.000,00 Kč bez výhrad.
• Výsledek hospodaření v hospodářské činnosti za rok 2005 ve výši 430.313,18 Kč po zdanění
a zprávu o výsledku hospodaření v obecních lesích za rok 2005.
• Rozpočet Obce Líšnice na rok 2006 ve výši 17.135.700,-- Kč včetně zapojení vlastních prostředků
v úhrnné výši 6.221.833,--Kč a přijatého úvěru v maximální výši 4.500.000,--Kč.
• Přenesení pravomoci Radě obce provádět rozpočtová opatření v rozsahu operativního přesunu
finančních prostředků schváleného rozpočtu, s následným předložením nejbližšímu jednání Zastupitelstva obce.
• Plán hospodaření v obecních lesích na rok 2006
• Výsledek hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Líšnice ve výši –16.835,05 Kč a jeho převod na účet 932 nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta z minulých let.
• Záměr prodeje a směny pozemků žadateli Líšnické a.s.
• Smlouvu o dílo na zpracování Lesního hospodářského plánu LHC Obce Líšnice, s firmou Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
• Smlouvu o technické podpoře k provádění pravidelné aktualizace informačního systému Gramis
s Ing. Václavem Lepšem.
Zastupitelstvo obce delegovalo:
• Starostu obce ing. Miroslava Keprtu nebo místostarostu ing. Radislava Korába k zastupování Obce Líšnice a výkonu všech práv souvisejících s účastí na řádných valných hromadách společností,
kde bude Obec vykonávat práva akcionáře.
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• Do komise výběrového řízení na zhotovitele stavby mostu č.5-1918/1 zastupitelé obce:
Jiřího Luxe, Miroslava Keprtu, Josefa Daniela, Karla Kopeckého a Radislava Korába
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Zprávu hlavní inventarizační komise ze dne 20.1.2006.
Z 18. schůze Rady zastupitelstva obce dne 1.2.2006
Rada obce schválila:
• Program zasedání zastupitelstva dne 10.2.2006
• Záměr vypsání soutěžní poptávky na provádění zimní údržby a sekání příkopů
Rada obce projednala :
• Žádost Líšnické a.s. o odprodej pozemků v areálech společnosti
• Smlouvu o dílo na zpracování Lesního hospodářského plánu LHC Obce Líšnice, s firmou Lesprojekt východní Čechy
Rada obce vzala na vědomí :
• Zprávu Policie České republiky o Bezpečnostní situaci v obci za rok 2005
Z 19. schůze Rady zastupitelstva obce dne 1.2.2006
Rada obce schválila:
• Smlouvu se spol. s.r.o. Techprojekt na výkon inženýrsko investorské činnosti provedení výběrového řízení stavby mostu
• Záměr pronájmu pivnice se sociálním zařízením U SMRKU
• Zakoupení digitálního fotoaparátu pro účely dokumentace a návrh smlouvy na zajištění dokumentace spolkové a jiné veřejné činnosti
• Výši nájemného pro byt čp. 226
• Záměr přípravných prací na stavbu chodníků a nového zařízení pro návštěvníky sportovního
areálu
• Pořízení upomínkových předmětů k zajištění Běhu Terryho Foxe
• Opravu střechy historické hasičské zbrojnice
Rada obce projednala :
• Nabídky společnosti GEPP s.r.o. na odkup pozemků potoka na Babině
• Posouzení odtokových poměrů odlehčením na jezu pod hospodou
Rada obce vzala na vědomí:
• Informaci o stavu a opatřeních možného průběhu zavlečení nákazy ptačí chřipky
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET
rozpočtového hospodaření OBCE Líšnice za rok 2005
1. Stav účtu 933 za rok 2005 (rozdíl účtů 217 a 218 z roku 2005)
Stav účtu 933 z předchozích let
2. Příjmy v rámci finančního vypořádání
3. Výdaje v rámci finančního vypořádání
Stav účtu 933 po finančním vypořádání
4. Stav nesplacených přijatých půjček a úvěrů k 31. 12. 2005
5. Stav nesplacených poskytnutých půjček a úvěrů k 31. 12. 2005

březen 2006

5 018 614,46 Kč
73 992,92 Kč
0 Kč
0 Kč
5 092 607,38 Kč
0 Kč
250 000,-- Kč

Zpráva o hospodaření v obecních lesích za rok 2005.
Rok 2005 byl z hlediska hospodaření v obecních lesích bezproblémový. Během roku nedošlo k žádným mimořádným událostem a až v listopadu a prosinci vznikly v důsledku velké sněhové nadílky
v mladších porostech zlomy, které budou zpracovávány během I. pol. 2006.
Těžba dřeva:
Probírky do 40 let provedeny dle plánu na 0,10 ha, nad 40 let 4,77 ha.
Celkem těžba 591,42 m3.
Průměrné zpeněžení surových kmenů :
661 Kč/m3
kulatinových sortimentů : 	1738 Kč/m3
Pěstební činnost:
Zalesnění dle plánu
0,18 ha
Ochrana proti buřeni
2,32 ha
Ochrana proti zvěři	1,74 ha
Výsek bříz
0,62 ha
Prořezávky	1,62 ha
Plán činnosti pro rok 2006.
Těžební činnost:
Probírky do 40 let
2,44 ha
36 m3
Probírky nad 40 let
8,23 ha
205 m3
Mýtní úmyslná těžba
0,69 ha
400 m3
Nahodilá kalamitní 		
235 m3
Celkem těžba dřeva 		
876 m3
Pěstební činnost:
Ochrana proti buřeni 	1,81 ha
Ochrana proti zvěři repelenty 	1,74 ha
Výsek bříz a nežádoucích dř.
3,27 ha
Prořezávky
0,84 ha
V roce 2006 bude zpracován nový Lesní hospodářský plán pro lesy Obce Líšnice. V současné době
probíhá jednání s taxační kanceláří o uzavření smlouvy na zpracování.
Ing.Koráb Radislav, místostarosta
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VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ v lesním hospodářství za rok 2005
Název – obsah účtu

Kč

Spotřeba materiálu – těžební činnost
0
Spotřeba materiálu – pěstební činnost 	15 567,30
Spotřeba materiálu – lesní školka
0
Spotřeba materiálu – vedení, OLH 	1 279,30
Spotřeba materiálu – údržba a opravy cest
0
materiál
16 846,60

518 01
518 02
518 03
518 10
518 11
518 12
CELKEM

Služby – těžební činnost 	176 400,50
Služby – pěstební činnost
27 438,-Služby – lesní školka
2 740,-Služby – vedení, OLH
40 741,50
Služby – údržba a opravy cest
0
Služby – ostatní náklady les
6 347,50
služby
253 667,50

521 01 - 19
549 01
CELKEM

Mzdové náklady
Jiné ostatní náklady – pojištění lesa
NÁKLADY

0
4 334,00
274 848,10

VÝNOSY
601 00
CELKEM

Tržby - prodej dřeva
VÝNOSY

776 297,50
776 297,50

DOTACE
691 10

Provozní dotace od KrÚ

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Obec Líšnice

21 350,00
522 799,40

Vyhlašuje záměr pronájmu OBČERSTVENÍ se sociálním zařízením U SMRKU. Příjem
žádostí a podávání informací do 10.4.2006 na Obecním úřadu Líšnice.
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Setkání důchodců
Těší mě, jako každý rok, když se něco podaří. Dle zájmu vás všech, kteří jste přijali pozvání ke
společně prožitému odpoledni s Letohradským Big Bendem, je patrné, že se toto posezení vydařilo.
Musím ještě jednou poděkovat p. Zábrahovi za nabídnutou pomoc a nemalý podíl na organizaci
celého vystoupení, poděkovat ZUŠ Žamberk za výbornou spolupráci, dá se říci tradiční spolupráci
a organizaci vystoupení akordeonového kvarteta pod vedením E. Steffkové, poděkování patří všem
sokolům a sokolkám, kteří zajišťovali a obsluhovali a snad to všechno zvládli a na nikoho se nezapomnělo, protože si museli vše zorganizovat tak, aby byli všichni spokojení, na sále i na sálku. A na
závěr bych chtěl požádat všechny, kteří mají dobrý nápad na program dalšího setkání v roce 2007,
tak aby neváhali a podělili se o tento nápad se starostou. Děkuji ještě jednou všem zúčastněným.
(st)

Změny ve vedení sokola

Proběhlá valná hromada TJ Sokola Líšnice přinesla volební změny v této organizaci. Byť jen na
jeden rok, z důvodu synchronizace voleb na všech úrovních Sokola, je to změna, která by se měla
projevit v pokračující činnosti osvědčené a zavedené a vedle toho v realizaci nových nápadů nejenom výboru, ale i aktivní členské základny. Posláním Sokola není jenom zajišťování sportovního
vyžití členů, ale i společenská funkce pro všechny zájemce z řad obyvatel a v neposlední řadě opatrování a správa majetku, hlavně budovy sokolovny. Nechme se překvapit, čím přispěje nový výbor
do společného bohatství nás všech, ale nečekejme to překvapení v nečinnosti! Snažme se podat pomocnou ruku a nebo přispět dobře míněnou radou co uspořádat a jak to vše zajistit s osobním přispěním a pomoci. Pak budeme spokojení všichni a hrdost nad tím co se dobrého v Líšnici podařilo
bude hřát u srdíčka a žádné nemístné slovo nám ji nezkalí. Pořádnou porci pracovního nasazení
odvedl odstupující výbor, za což mu patří velký dík a obdiv, protože pokud se stanou akce pořádané
pro veřejnost samozřejmostí, je to doklad o tom, že věci se dělají dobře a když se zamyslíme, kolik
pořadatelských činností právě Sokol vykonává, tak si nemůžeme stěžovat, ale pouze společnou rukou toto započaté dílo vylepšovat. 
(st)

Bude se měřit rychlost na silnicích v Líšnici?

Jak již někteří zaregistrovali, je Městská policie v Žamberku vybavena novým radarem na měření rychlosti. Místa, která si vybírá jsou mnohdy pro řidiče překvapením a nezřídka s finančním
dopadem do jejich peněženky. Rychlost je prozatím měřena v Letohradu, Lukavici a Žamberku
a možnosti dalšího využití se naskýtají v dalších obcích v okolí. Toto počínání rozděluje občany na
dva tábory na spěchající řidiče a ty ostatní. Jedni jsou pro postih neukázněných řidičů a druzí, jichž
se to přímo týká tím nadšeni nejsou, ale hledejme na tom věci pozitivní. Měření rychlosti v Líšnici
bude dobrá průprava na bodový systém, kterým budeme odměňováni od 1.7. na všech silnicích
v České republice, pokud nesnížíme rizikové a zakázané chování na minimum. 
(st)
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Činnost Mysliveckého sdružení Líšnice v roce 2005

Z výroční zprávy se můžeme dozvědět, že v roce 2005 bylo kromě úklidu a asanace krmných
zařízení pro zvěř, postaven jeden nový krmelec, jeden zásyp pro drobnou zvěř, šest nových posedů a jedna nová kazatelna. V jarních měsících odpracovali myslivci 530 hodin při výsadbě lesních
stromků v obecních lesích. V měsíci květnu proběhlo proškolení členů na bezpečné zacházení se
zbraní a znalost mysliveckého řádu. Na konci léta bylo zhotoveno a rozmístěno v polích 200 ks berliček pro dravce. Na zimní období 2005/2006 bylo zajištěno 5,9 t jádra, dvě fůry lněných tobolek,
300 kg kaštanů a 100 kg sena na člena MS. Provedené odlovy zvěře dle plánu 8 ks srnců, 9 ks srn,
6 ks srnčat a navíc1 ks muflončete. Odlov škodné 14 ks lišek, 4 ks kun lesních a mimořádný odlov
1 ks volavky popelavé. V rámci společných lovů 3 ks zajíce polního. Myslivci se aktivně podíleli na
uspořádání dětského dne a bylo dokončeno uznávací řízení na provoz střelnice za Marvanovým
Borkem.

ZPRÁVY Z KÚ PARDUBICE

Tisková informace 8. února 2006
Jednání vládního výboru pro realizaci rychlostní komunikace R35
Ve středu 8. února 2006 se v Praze uskutečnilo jednání vládního výboru pro realizaci rychlostní
komunikace R35, kterého se za Pardubický kraj účastnil vicehejtman Roman Línek. Dalšími účastníky jednání byli ministr dopravy Milan Šimonovský, ministr pro místní rozvoj Radko Martínek,
1. náměstek ministra financí Eduard Janota a další představitelé zúčastněných resortů a Ředitelství
silnic a dálnic ČR.
„Šlo o první jednání výboru a odnesl jsem si z něho tři závěry: v letošním roce bude zahájena
výstavba úseku R35 Sedlice – Opatovice navazujícího na dálnici D11. Tento úsek je finančně kryt.
U další části komunikace R35 z Opatovic do Zámrsku byl signalizován jediný problém, a to dořešení vztahu s ptačí oblastí Komárov. Tento problém by měl být řešen v duchu předchozího kompromisu mezi ministerstvy životního prostředí a dopravy a Pardubickým krajem. Třetí závěr je ten, že
pro úsek Zámrsk – hranice kraje, kde probíhají debaty o severní či jižní trase, byl v rámci procesu
pořízení územního plánu sdělen rozpor mezi názorem Zastupitelstva Pardubického kraje z června 2005 a názorem ministerstva dopravy, ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva životního
prostředí. Jsem přesvědčen, že tyto rozpory bude nutné v následujících týdnech zkusit jednáními
odstranit tak, aby mohl být územní plán dokončen v režimu současného stavebního zákona, tedy do
31. prosince 2006. Pokud se toto nepodaří, hrozí prodloužení pořízení územního plánu o několik let
a do té doby bychom nemohli projekčně ani územně žádnou trasu R35 připravovat,“ řekl Roman
Línek s tím, že předpokládá další jednání s ministrem dopravy, kterého se za Pardubický kraj zúčastní společně s náměstkem hejtmana zodpovědným za dopravu Ivo Tomanem.
Romská kultura, historie i vzdělávání romských dětí - témata úspěšného semináře
Odlišnosti romských rodin, kulturní tradice Romů, zvláštnosti jednotlivých skupin, výchova
romských dětí v rodinách i potřeba odlišného přístupu ke vzdělávání romských žáků byla témata



LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ

březen 2006

semináře, který uspořádal Pardubický kraj a nadační fond Romane Čhave ve spolupráci s obecně
prospěšnou společností Nová škola v úterý 7. února v Domě techniky v Pardubicích. Lektorka, paní
Iveta Pápe, vycházela z mnoha vlastních zkušeností, protože je nejenom Romka, ale také učitelka,
která 10 let působila na prvním stupni základní školy v Bardějově.
Pozvání na seminář využili zástupci neziskových organizací i paní učitelky za základních škol,
které se ve své práci s romskými žáky setkávají. Úvod semináře byl věnován historii Romů, která
se v učebnicích neobjevuje, jejich tradicím i rozdělení podle příslušnosti k různým skupinám, které
se vyznačují odlišnostmi ve stylu života. Zajímavé byly informace o životě v romských rodinách,
o chování rodičů k dětem, které je trochu jiné než v rodinách českých, ale i o soudržnosti rodin
– péči o rodinné příslušníky staré nebo postižené.
„Témat bylo hodně a na všechna se ani nedostalo, protože účastníci semináře spontánně reagovali a výměna názorů byla velmi cenná a zajímavá. Seminář jsme pořádali společně s panem
radním Miloslavem Macelou, a protože sklidil zaslouženou pochvalu, rozhodli jsme se pro jeho pokračování ještě před letními prázdninami, abychom mohli navázat na informace, které jsme dostali
a které mohou náhled na výchovu a vzdělávání romských dětí významně ovlivnit,“ uvedla krajská
radní Jana Smetanová, která seminář připravila v rámci celoživotního vzdělávání.
Tisková informace 9. února 2006
28. jednání Rady Pardubického kraje
Zpráva č. 11 – Vlajka pro Tibet
Pardubický kraj se již několik let pravidelně připojuje k celosvětové akci „Vlajka pro Tibet“
a nejinak tomu bude i letos. Rada Pardubického kraje se tak rozhodla vyjádřit podporu dodržování
lidských práv v Tibetu a vyvěsit tibetskou vlajku dne 10. března 2006.
„Vyjádření solidarity tibetskému lidu a podpora jejich spravedlivého boje za dodržování lidských práv je jednoznačným a jednohlasným rozhodnutím Rady Pardubického kraje. Vlajka pro
Tibet vlála před sídlem kraje i v minulém volebním období, konkrétně v letech 2003 – 2005,“ vysvětluje Roman Línek, vicehejtman Pardubického kraje a dodává: „Je velmi svůdné a pohodlné nepřipouštět si problémy a nespravedlnosti v jiných částech světa. Gesta tohoto typu by měla patřit
mezi zodpovědné a solidární projevy naší dnešní demokratické současnosti.“
Tato celosvětová akce připomíná výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci v roce 1959,
při kterém zemřelo na 80 000 obyvatel Tibetu. Podle neziskové nevládní organizace Člověk v tísni
a mezinárodního sdružení Amnesty International není ze strany komunistického vedení Číny doposud dodržován obsah smlouvy z roku 1951, kterou Čína přiznává autonomii Tibetu. Stále dochází k politické, náboženské, kulturní i rasové diskriminace Tibeťanů v jejich vlastní zemi.
Zpráva č. 14 – Uvolnění finančních prostředků na prezentační akce Pardubického kraje
Rada Pardubického kraje rozhodla o uvolnění finančních prostředků šesti fyzickým a právnickým osobám jako příspěvek na akce prezentující i Pardubický kraj.
Částku 20 000,- Kč dostane Roman Langr, horolezec. Příspěvek je určen na dvě české horolezecké expedice, konkrétně březnový výstup na nejvyšší horu amerického kontinentu a západní polokoule Aconcagua a listopadový výstup na sedmou nejvyšší horu světa Dhaulagiri.
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Oblastní pobočka Konfederace politických vězňů v Ústí nad Orlicí dostane příspěvek ve výši
20 000,- Kč na činnost v letošním roce.
Sdružení přátel Pardubického kraje, které se snaží prohlubovat poznání o Pardubickém kraji
a zvýšit jeho propagaci, dostane na svou činnost příspěvek ve výši 70 000,- Kč.
Příspěvek ve výši 20 000,- Kč schválili krajští radní Jezdeckému spolku Kolesa na uspořádání
zářijových Mezinárodních závodů všestrannosti, které budou zároveň Mistrovstvím ČR dětí a juniorů.
Krajský výbor volejbalového svazu Pardubice dostane příspěvek ve výši 30 000,- Kč na pořádání
V. ročníku turnaje mužů a žen ve volejbale „O putovní poháry hejtmana Pardubického kraje“.
Podporu Pardubického kraje má i Martin Zvolánek, který se zúčastní Mistrovství ČR vozíčkářů
ve stolním tenise. To se koná v květnu v Ostravě a Martin Zvolánek tu bude reprezentovat Pardubický kraj. Výše příspěvku je 20 000,- Kč.
Zpráva č. 19 – Granty na podporu protidrogové a zdravotní politiky v roce 2006
Rada Pardubického kraje rozdělovala granty na podporu protidrogové a zdravotní politiky
v roce 2006. V rozpočtu kraje byla pro tento účel vyčleněna částka 1,5 mil. Kč na protidrogové projekty a 600 000,- Kč na granty v oblasti zdravotní politiky.
„Do grantového řízení na podporu programů zdravotní politiky se přihlásilo 39 uchazečů, na
protidrogovou politiku 21 uchazečů. Požadované částky několikanásobně přesahovaly možnosti
kraje, přesto jsme se snažili alespoň částečně vyhovět,“ řekl Josef Janeček, náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví s tím, že výše grantů se pohybuje od 15 000,- Kč až do výše 400 000,- Kč.
Zajímavými projekty v oblasti protidrogové politiky je např. projekt Sdružení pardubických Romů s názvem „Specifická primární prevence a harm reduction v romské komunitě v Pardubicích“
podpořený částkou 70 000,- Kč či projekt občanského sdružení LAXUS zaměřený na „Drogové
služby ve vězení“. Tento projekt kraj podpořil částkou 90 000,- Kč. Nejvyšší granty, které však musí
ještě potvrdit Zastupitelstvo Pardubického kraje, schválila rada např. Klubu Hurá Kamarád v Pardubicích. Na program Kontaktního centra dostanou částku 400 000,- Kč, na terénní program částku
200 000,- Kč či na doléčovací program částku 180 000,- Kč.
„Na granty zdravotní politiky byla rozděleny v porovnání s protidrogovou politikou nižší částky. Přesto i tady je několik velmi zajímavých projektů. Např. projekt chrudimského Mama klubu
Zdravé mateřství a rodičovství jsme podpořili grantem ve výši 40 000,- Kč, dále oblastní spolky
Českého červeného kříže dostali granty na různé programy první pomoci, Speciální školu Svítání
jsme podpořili 10 000,- Kč v projektu hipoterapie a město Chrudim od nás dostalo granty na projekty vzdělávání, podpory zdravého života či odnaučování kouření – celkem za více než 100 00,- Kč.
Tento typ grantů však ještě musí schválit i zastupitelé,“ dodal Janeček.
Tisková informace 17. února 2006
Podepsáno komuniké o spolupráci v regionální oblasti Sasko – Dolní Slezsko – severovýchodní
Čechy
Na pozvání ministerského předsedy Svobodného státu Sasko Georga Milbradta se 16. února 2006 konalo v Žitavě setkání s maršálkem Dolnoslezského vojvodství Pawełem Wróblewskim
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a hejtmany Královéhradeckého a Libereckého kraje Pavlem Bradíkem a Petrem Skokanem. Pardubický kraj tu zastupoval náměstek hejtmana Ivo Toman. Jako hosté se účastnili náměstek ministra
pro místní rozvoj České republiky Jiří Patočka, vojvoda Dolnoslezského vojvodství Krzysztof Grzelczykm a generální konzulové Polské republiky a České republiky Ryszard Król a Tomáš Podivínský.
Ministerský předseda, maršálek a hejtmani se shodli na tom, že je společný zájem využít výhodné centrální polohy v Evropě pro posílení konkurenceschopnosti společného hospodářského
prostoru v rámci Evropské unie. Účastníci se dohodli hlouběji podporovat oblasti hospodářství,
dopravy, životního prostředí, územního rozvoje a cestovního ruchu. Ministerský předseda Saska
Georg Milbradt přitom zdůrazňoval nutnost společné prezentace a zviditelňování tohoto středoevropského prostoru.
Dále se účastníci k tomuto účelu rozhodli zřídit společné grémium pro trinacionální spolupráci
v regionální oblasti, do kterého mohou být v případě potřeby zahrnuty i další české kraje. Grémium
bude hledat cesty, jak odstranit bariéry v různých správních strukturách jednotlivých krajů, tak aby
bylo možné společné projekty realizovat. Další pracovní setkání se uskuteční na pozvání hejtmana
Petra Skokana v Libereckém kraji na podzim tohoto roku.
Krajský soud v Pardubicích má své místo
V úterý 21. února 2006 se uskutečnilo další z řady jednání mezi Pardubickým krajem, městem Pardubice, Ministerstvem spravedlnosti ČR a Krajským soudem v Hradci Králové o umístění
pobočky krajského soudu v Pardubicích. Za Pardubický kraj se ho účastnil vicehejtman Roman
Línek.
Pardubický kraj a město Pardubice nabídly krajskému soudu novou lokalitu v areálu bývalé
teplárny mezi ulicí Arnošta z Pardubic a tzv. rychlodráhou. Tento pozemek obě samosprávy společně zakoupí od dosavadního vlastníka International Power Opatovice nad Labem. Ministerstvo
spravedlnosti ČR bude moci již na jaře letošního roku zahájit přípravné projekční práce. Konkrétní
finanční částka a její rozklíčování mezi Pardubickým krajem a městem bude předmětem jednání
s dosavadním vlastníkem s tím, že potřebné předjednání již bylo samozřejmě uskutečněno.
„O vznik krajského soudu pro Pardubický kraj jsem osobně před několika lety usilovat. Proto
mě těší, i jako Pardubáka, že díky pobočce krajského soudu v Pardubicích vznikne v centru Pardubic nová důstojná budova, která umocní atraktivitu centra krajské metropole,“ řekl po návratu ze
schůzky vicehejtman Roman Línek a dodal: „Výhodou této lokality je nejen centrální poloha, ale
i dobré propojení MHD s hlavním nádražím. Věřím, že po několika letech budeme moci být na budovu našeho krajského soudu pyšni.“
Tisková informace 21. února 2006
Od neděle budou nové jízdní řády!
V neděli 26. února 2006 vstoupí v platnost změny jízdních řádů veřejné dopravy. Vzhledem ke
skutečnosti, že Pardubický kraj jako objednatel a České dráhy jako dopravce obdržely velké množství připomínek k platným jízdním řádům, proběhlo jednání mezi zástupci Krajského úřadu Pardubického kraje a Českých drah ve věci úprav jízdních řádů osobních a spěšných vlaků.
„Výsledkem těchto jednání jsou změny jízdního řádu ČD, které odrážejí řešení velké části před11
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ložených požadavků a měly by přispět k lepší dopravní obsluze na území Pardubického kraje. Realizované změny budou ve většině případů promítnuty také do úprav jízdních řádů autobusové
dopravy,“ řekl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Ivo Toman.
České dráhy přislíbily, že na tratích, kde dojde k největším změnám, budou zdarma k dispozici
letáky s úpravami jízdního řádu. Nové jízdní řády ČD si je možno prohlédnout na stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz v sekci Nepřehlédněte. Bylo také dohodnuto, že připomínky, kterým nebylo možno vyhovět, budou zařazeny mezi podklady pro sestavování jízdních řádů
2006/2007.
„Další oficiální změna jízdních řádů bude na konci května, výraznější zásahy však Pardubický
kraj jako objednatel již nepředpokládá,“ doplnil Toman.
Tisková informace 10. března 2006
Na sídle Pardubického kraje zavlála tibetská vlajka
Stejně jako v předchozích třech letech byla na budově krajského úřadu v Pardubicích vyvěšena
tibetská vlajka. Rada Pardubického kraje se tak rozhodla vyjádřit podporu dodržování lidských
práv v této asijské zemi. „Jedná se o vyjádření solidarity a podpory tibetského lidu v jejich úsilí za
dodržování lidských práv. Gesta tohoto typu by měla patřit mezi zodpovědné a solidární projevy
naší dnešní demokratické současnosti,“ uvedl vicehejtmana Roman Línek.
10. března si celý svět připomíná povstání Tibeťanů proti čínské okupaci v roce 1959, během
něhož zahynulo 80 000 obyvatel Tibetu. Přestože plná autonomie byla Tibetu Čínou přiznána již
v roce 1951, dochází podle svědectví neziskové nevládní organizace Člověk v tísni a mezinárodního
sdružení Amnesty International k politické, náboženské, kulturní a rasové diskriminaci Tibeťanů
v jejich vlastní zemi dosud. 
Kateřina Nohavová
tisková mluvčí Pardubického kraje

HORKÉ KŘESLO PANA STAROSTY:

JAK PODPORUJE OBEC LÍŠNICE PŘÍPADNÉ ZÁJEMCE O BYDLENÍ V NAŠÍ OBCI ?
Podpora bydlení je realizována formou výstavby páteřních rozvodů inženýrských sítí v lokalitách soustředěné zástavby. Při zpracování nového územního plánu byl kladen důraz především
na rozvoj ploch pro bydlení, i když z různých „ochranářských“ hledisek je tato umístění zástavby
v naší vesnici limitováno. Pokud se týká konkrétní výstavby např. malometrážních bytů nebo tzv.
řadové výstavby, zatím se pro nízký zájem nepřistupovalo k realizaci. Po schválení územního plánu
je počítáno s otevřením lokality nad Dolním mlýnem a věřím tomu, že nově zvolené zastupitelstvo
bude podporovat návrh podobného rozsahu, který bude zapracován do prostorového řešení zadaného území.
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SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
PŘÍJEMNĚ STRÁVENÉ ODPOLEDNE
Na jaře je v Líšnici již tradicí,že nás, důchodce, zve Obecní úřad a Sokol na posezení. Kromě
pohoštění je pro nás připraven i zajímavý program. Letos byl pozván Big Bend Letohrad s s dirigentem p. Zábrahou. Po krátkém přivítání starostou se jeviště naplnilo hudebníky. Novější i starší
skladby z repertoáru orchestru Karla Vlacha uváděl p. Mimra, ke zpěvákům a zpěvačkám se připojil i Richard Adam. Mladším obyvatelům toto jméno asi nic neříká, my starší si vzpomínáme na
spoustu písniček, které se hrály v rozhlase i televizi v jejích počátcích. Byl to takový Gott a Matuška
– Cortéz a Adam. Myslím, že se to všem líbilo, i když nás zpočátku zaskočila větší hlasitost, ale to
k tomuto stylu hudby patří.
O přestávce po občerstvení bylo pro nás překvapením vystoupení harmonikového kvarteta
P. Břízové, M. Divoké, I. Janíka a M. Keprty, které velmi úspěšně skončilo na II. místě v republikové
soutěži. Moc nás potěšilo, jak nadaní hudebníci mezi námi jsou. Pak následovala druhá část koncertu a další občerstvení. A tady bych chtěla poděkovat všem mladým, kteří k roznášeným dobrotám přidávali i milý úsměv. I tato účast mladých je již tradicí a je pěkné, že se nám celé odpoledne
věnovali.
Velké díky patří všem, kteří celou akci organizovali, Obecnímu úřadu a členům Sokola, kuchařkám, číšníkům „amatérům“, i za teplo, které bylo příjemné. Děkuji také za velkou účast důchodců.
A tak už se nyní těším na další setkání důchodců za rok! 
M.T.
SPLNĚNÉ PŘÁNÍ
5.3.2006 se v Líšnici konalo tradiční setkání občanů naší vesnice, tzv. „seniorů“. Nechci hodnotit
tuto akci, to ponechám jiným, ale pro mne to byl velký kulturní zážitek. Vysokou kvalitu zaručoval
Big Band Letohrad vedený panem Zábrahou. Již to, že toto těleso pozval náš starosta ing. M. Keprta
na tuto akci, je záslužný čin. Pokud bude pokračovat v nasazování laťky kulturních programů v takové kvalitě, musím v Líšnici brzy potkávat umělce světové kvality.
Hostem orchestru byl zpěvák, pan Richard Adam. Jeho příjemný hlas zněl sálem a posluchači
mu právem aplaudovali. Při rozhovoru s ním jsem se dozvěděl, že ještě nikdy nezpíval před publikem v tak malém sále.
Tento zpěvák se narodil v Praze-Hlubočepech v roce 1930. Jako kluk miloval auta. Otec však
chtěl, aby se vyučil řezníkem. Toto povolání se mu moc nelíbilo, a tak šel na Obchodní školu. Po
absolvování školy již věděl, že se bude věnovat taneční hudbě a zpěvu.Začal spolupracovat s Karlem
Dubou, později s Václavem Hybšem a Karlem Vlachem. Smeká před orchestrem p. Zábrahy. On sám
již s tímto orchestrem koncertoval v Praze. „Takový člověk žít v našem hlavním městě, tak je slavný“,říká pan Adam na adresu pana Zábrahy.
Když se dozvěděl, že právě 5.března se do Sokolovny přistěhovala nejmladší obyvatelka Líšnice,
Kristýnka Stejskalová, musel jí poslat písničku. „Kristýnka“ v podání tohoto zpěváka byl zážitek,
musím říci, že zraje jako víno.Mnoha posluchačům se dojetím draly slzy do očí.
Při povídání přišla i řeč na mladší generaci. Mrzí jej, že si mladí lidé neváží toho, co starší generace vybudovala, ať v kultuře nebo v jiných oborech. Je přece důležité vybrat si to dobré a na tom
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dále budovat. Jinak nic nedokážeme a budeme stále na dně.
Ještě dlouho jsme si povídali, ale koncert byl u konce. Připili jsme si na zdraví nejen malé Kristýnky, ale i na nás všechny. Přání pana Richarda Adama jsem slíbil tlumočit, proto vlastně píši tento
článek. Chtěl by se s Vámi ještě setkat, v Líšnici se mu líbilo a malou Kristýnku by chtěl vidět jako
malou slečnu. A Vám všem přeje hodně spokojeného života ve zdraví a v pohodě.
R.Doleček

MŮJ SEN
Vše nasvědčovalo tomu , že dnes bude další hezký letní den. Ráno jsme s manželkou zajeli na
kolech do Žambereckého autocampingu, kde jsme si vyzvedli malého neposedu Jiříka, našeho synovce. Na svém malém kolečku nás již netrpělivě očekával. Strejdo, pojedeme někam k vám? Pokud to ušlapeš, tak jo. Kluk výskl radostí a vyjel směrem k „Remízku“, cestu již dobře znal z minulé
návštěvy u nás. Teto, koukej jak mě to jede, teto, tady už nejsou díry v cestě, přes co budu skákat?
Hochu, buď rád, ještě by sis odřel nos. Cestu máme nově vyasfaltovanou, je to součást cyklostezky
a budeš koukat kudy vede! Hele tady jsou nějaké tabulky s obrázky? Tak tak nespěchej a přečti si je,
ve škole pak budeš chytřejší! Remízkem se jelo opravdu dobře, potkali jsme pár turistů s batůžky, na
lavičkách sedělo několik starších lidí, ale jinak byl po ránu klid. Jirko, kam to jedeš, jeď cestou rovně,
k silnici mezi zahradnictvím a továrnou ZEZ už nemusíme! Takhle nešťastně nám už remízková
cesta nekončí! Strejdo, koukej, lávka? To je paráda co, jako „Rabštejn“! Mostek máme nově postavený přes peřeje řeky k Novákům, pro naše „Trundolfáky“, aby to nemusely tak hodně obcházet. Kousek výš po řece dříve byla soukromá , hodně vachrlatá lanová lávka, většina lidí se na ni bála vůbec
vstoupit. Na lávku dnes nepojedeme, zůstaneme na cestě, která nově vede přes louku za zahradnictvím k silnici, do míst křižovatky se starou líšnickou silnicí. Jiříku, pozor, u silnice musíme zastavit
a opatrně ji přejít, víš kolik neštěstí se na silnicích už stalo? Teto, já teď pojedu podél té malé říčky?
To je náhon, vede od velkého splavu, okolo starého mlýna s velikým vodním kolem až do Žambereckého rybníka. Huráá a uvidím to kolo? Uvidíš, máš štěstí, celá desetiletí bylo v žalostném stavu
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spolu s mlýnem a pekárnou. Teď je vše v provozu, spousta lidí, co jezdí po nové cyklotrase přes Líšnici do hor, se tam zastavuje. Koukají, jak vypadala technika strojního mlýna ze začátku minulého
století. Pojď, pošlapem a zachvíli tam budeme. Jeli jsme opět pěknou asfaltovou silničkou pod skálou okolo opravených starých chaloupek. Podívej, tady v té bydlel košíkář, pán, který z proutků pletl
koše, říkali mu „Rampušák“. Přezdívka se líbila patronu Orlických hor natolik, že se tak přejmenoval! Projeli jsme krajem louky pod strání okolo staré pekárny, za rohem doprava a už jsme stáli před
velikým klapajícím vodním kolem. Jířík v němém úžasu prohlížel kolo, ale dostal strach z vodníka,
který určitě bude bydlet ve mlýně. Museli jsme slíbit, že na prohlídku mlýna nepůjdem. Od mlýna
jsme cestou, pod kterou je schován náhon vodního kola, pomalu přejeli mostovku regulačního jezu
u Danielů a přes mostek slepého ramena řeky okolo Venclovi chaloupky, mezi domky na „Olšině“,
šlapali na most „Předseda“u Štefků. Nádherný obloukový most přes řeku z „Olšiny “ na „Obec“byl
postaven v místech, odkud je jeden z nejkrásnějších výhledů na střed obce s kostelem. Však taky
v hospodě „U Kristiána“ opatrují veliký historický obraz! Za mostem „Předseda“ nás cesta vedla
vlevo, podél řeky na „Beranův mostek“ přes obecní zátoku na křižovatku před „Rabštejnskou lávku“.
Jirko, nemáš žízeň? Můžeme zajít nahoru přes „Rabštejn“ ke „Kristiánovi“ na limču, nebo chceš přes
lávku „Sokolka“ na hřiště u Sokolovny? Koukej, zrovna tam je volejbalový turnaj. Pojď, podíváme se
k hřišti, tam limču mají taky. Tyjóó, strejdo, viděl jsi tu smeč? Nojo, copak „Lampa“. Jaká lampa? Tak
tady říkáme pánovi, co tak pěkně zahrál. Jmenuje se Láďa Zářecku, ale všichni mu říkají „Lampa“.
Je to náš vesnický sportovní patron, není už nejmladší, ale viděl jsi sám, jak dovede mladý prohnat!
Jo a víš, co ještě dělal? S kamarády na Líšnických plesech, když měli dobrou náladu, skákali salta
a přemety přes celý sál sokolovny. Jó, to musel být dobrej? To určitě je! Z hřiště u sokolovny jsme se
vrátili přes „Sokolku“ na křižovatku u „Rabštejna“, zatočili vlevo a podél obecní zátoky pokračovali
dál celou „Obcí “. U Kloučků nařídil Jirka zastavit, musel zkontrolovat porcelánového zajíce, odmalička k němu chtěl chodit. Jirko, je zajíc v pořádku? Teto, připadá mně malý! To je proto, že ty jsi už
povyrostl, víš? Přejeli jsme řeku přes obloukový most „Obecník“, k Zábrahom, okolo paní učitelky
Faltusové na rozcestí u staré hasičské zbrojnice. Strejdo, koukej, že ten Korábův mlýn je trochu
podobný tomu na dolním konci. Mlýny se tenkrát takhle stavěly, kvůli strojnímu vybavení. Pojď,
zajdem se tam podívat, bydlí tam lidičky co pěstují rybičky. Strejdo, nikam nejdu, tam musí být taky
vodník! Možná máš pravdu, někdo na to dohlížet musí viď, tak pojď, jedem dál. Na mostě „Račováku“pod splavem u Kopecků nás Jirka předjel. Hochu, za mostem jeď rovně, pojedeme dál na Nekoř.
Víš kam by si se dostal, kdyby si zatočil vpravo do „Javora“? Ne. Po pěkné asfaltové cestě a zároveň
cyklostezce by se přejelo přes státní silnici, no a pak již přes kopec až do Lukavice, na cyklostezku
Letohrad-Žamberk. Tam pojedeme příště, jo? Rovinkami „Račovic“ jsme projeli bez zastávky. Jiřík
už měl našlápnuto na most k panu Píčovi, našemu hajnému. Jirko, dnes ne, nevidíš že mají chlapi
práci? Koukej, řežou dříví na topení. Hm, to je škoda. Hele, až pojedeme nazpátek, třeba budou mít
už po práci a můžeme se stavit. Třeba ti poví, jak viděl běžet přes Líšnici medvěda! Medvěda? Samozřejmě, ale nakonec medvídek dopadl špatně. V České Třebové ho prý porazilo auto. Tak pojeď,
zajedeme do Nekoře k restauraci u Zářecků. Dáme si tam dobrou baštu. Dříve u „Hajného“ mostu
silnička končila, ale teď, co je vybudovaná nová cyklotrasa ze Žamberka přes Líšnici, Nekoř, Pastviny do Orlických hor, po vyasfaltovaných místních cestách a mostech, byla jízda k restauraci u Zářecků již maličkostí. Od „Hajného“mostu jsme jeli dál rovně údolím, k „Bledulkovému lesíku“, přes
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řeku po pěkném obloukovém mostě „Perláček“. Krajem louky s textilní továrnou na nekořský most
„Spojník“, který výborně propojil dříve zastrčené a pouze podmáčené louky dolní Nekoře s civilizací. Podél cesty od „Spojníku“, až k výjezdu na silnici u Zářecků, bylo vidět spousta udržovaných
chaloupek se zahrádkami. Ta nová cesta s cyklotrasou propojující vesnice, postavená za pomoci
dotací z Evropské unie, našemu kraji opravdu hodně pomohla.
Zdeněk Bříza č.p. 29

Dovětek k článku Můj sen

Protože mám možnost číst příspěvky v době, kdy jsou připraveny do tisku, mohu učinit poznámku k nim, leč by se slušelo počkat až do dalšího vydání zpravodaje. Musím zdůraznit, že
podpora cykloturistiky a s tím související budování cyklotras a cyklostezek je jedním z nosných
programů sdružení Orlicka, kterým jsme členem. Opravy stávajících tras a mostků jsou plánovány
průběžně a v současné době je připravována obnova povrchu spojovací cesty z areálu koupaliště za
ZEZ a obnova lávky k provozu Altrotu /bývalá Horalka/. Co se týká dobudování celkové sítě trasy
v údolí D. Orlice, bez komplikovaného křížení se silnicemi II. a III. třídy směr Pastviny a Nekoř, je
toto spojeno s celkovým otevřením území,převážně soukromých pozemků, pro rozvoj turistiky.
A dostáváme se k pojmu není turista jako turista. Byl bych velice rád, kdyby využití naší krásné
vísky projíždějícími kolaři nebylo zdrojem neshod a nesvárů s místními občany, kteří udržují a zvelebují okolí kolem svých obydlí. Zkrátka a dobře se musíme ještě mnoho věcí naučit a je to hlavně
lhostejnost, která nám určité plány přibržďuje. Ale jedna dobrá zpráva je, že sen Zdenka Břízy není
odtržen od reality a určitě se dočkáme jeho naplnění.
J. VERNE byl spisovatel, který se stal prorokem a myslím si, že není zdaleka jediný, kterému se to
podařilo. Máme podobné lidi kolem sebe a nezbývá nám, než využít jejich potenciál k rozvoji obce.
Nápady jsou, jenom je v pravý čas uchopit a realizovat! 
(st)

KDO JE KDO – XII.díl

EDUARD LANDA - *14.3.1926
Pan Eduard Landa spatřil světlo svého domova v Žamberku 14.3.1926. V ten den se narodil
společně se svou sestrou Helenou. Byl nejmladší ze sedmi dětí. Rodiče se přistěhovali do Žamberka
v roce 1914 z Prahy. Bratr brzy zemřel, a tak mu zůstalo pět sourozenců, čtyři sestry a bratr.První
domov byl Habrmanův dům. Zde žili Landovi do roku 1933. Potom bydleli několik let na Švehlově
stadionu. Od roku 1940 v Tyršově ulici čp.208.Odtud odešli na žamberecké náměstí.
Ve škole byl přímo posedlý malováním. Od mládí toužil být malířem. Začátek druhé světové
války rozhodl o jeho povolání. Vyučil se písmomalířem. Od roku 1950 pracoval v družstvu Malba. Každou chvilku však věnoval návštěvě galerií a sebevzdělávání. Jeho první ateliér byl ve vile
Hostovských. Od roku 1950 začal studovat u akad. malíře L. Vašátka. Další významnou osobností,
se kterou se seznámil, byl akad. malíř J. Slavíček. Teprve nedávno (v roce 1995) se seznámil s profesorem Karlem Hodrem. Ten i v roce 1952 maloval v Žamberku a donedávna působil jako ředitel
Akademie výtvarných umění v Konstanci.
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Jeho vyznání z lásky k malování: „Krása přírody,květin, jejich křehká krása, jejich barevnost
a nekonečná proměnlivost tvarů byla řečí,již jsem chtěl rozumět“, říká pan Landa. „Od mládí na
mne citlivě působila lidová architektura našeho podhůří. Orlické hory jsou pro mne nekonečným
zdrojem inspirace“.
I v Líšnici je několik šťastných majitelů obrazů pana Landy. Tento slavný malíř namaloval i několik motivů z naší obce. Jeden z nejzajímavějších obrazů z naší lokality je „Hruška v Líšnici“.
Teprve čas prověří dokonalost díla,je-li kvalitní, přežije věky. Dnes víme, že obrazy pana Landy
patří k vrcholům malířství naší doby. Jeho díla byla vystavena v Praze, Olomouci, Náchodě, mnohokráte v Žamberku, v Letohradě a Rychnově. Obrazy jsou v soukromých sbírkách v Německu, Rakousku, USA, Kanadě a dokonce i v Japonsku. Pan Landa se dnes řadí po bok takových malířů jako
jsou mistři Sychra, Zrzavý Nejedlý, Fišárek atd.
Výtvarná výpověď malíře-výtvarníka Eduarda Landy je velice bohatá. Dnes, když máme možnost se seznámit s celou jeho tvorbou, můžeme dojít k jeho spravedlivému ocenění. Toto se mu
dostalo 3.4.1998, kdy mu na Masarykově akademii umění v Praze bylo uděleno členství. Tímto se
malíři Žamberecka a Orlických hor dostalo nejvyššího uznání naší společnosti.
Děkujeme panu Landovi a při jeho životním jubileu si dovolujeme popřát mu hodně zdraví
a spokojenosti v jeho životě.
Podle PhDr. R. Trubka volně D.H.

NAŠI RODÁCI

RUDOLF ŽABKA
*30.3.1901 +18.2.1981
Rudolf Žabka se narodil 30.3.1901 v Líšnici č.p. 83 na „Obci“ v selské
rodině. Vyrůstal společně se dvěma sestrami a bratrem. Vojenskou službu
vykonal v Košicích. Po návratu domů se v roce 1925 oženil s Boženou
Kotyzovou a odešel za manželkou na zemědělskou usedlost do Polska
u Žamberka č.p. 473, kde začal hospodařit. Zde se jim také narodil jediný
syn Ladislav.
S velkou pílí a pracovitostí jemu vlastní se dal do rozšiřování a přestavování zemědělské usedlosti. Bohužel další plány a záměry mu překazila válka. Nedokázal se smířit s porobou národa a ztrátou svobody
a demokracie. Bez váhání se zapojil do odboje. Dne 5.10.1944 ho požádal žamberský tajemník škpt.
Markalous o ukrytí parašutistů skupiny Barium. Z nového místa úkrytu opět úspěšně navázali spojení s Londýnem pomocí vysílačky Marta. Dařilo se jim tak až do tragického dne 16.1.1945. V tento
osudný den byla v časných ranních hodinách usedlost obklíčena gestapem. Manželé Žabkovi byli
zatčeni a převezeni do věznice gestapa v Hradci Králové. Zde byl Rudolf Žabka podroben krutým
výslechům (30). Nevyzradil nic. Dne 1.3.1945 byli transportováni do Malé pevnosti Terezín. Rudolf
Žabka byl umístěn na cele smrti č. 44, kde onemocněl skvrnitým tyfem. Ještě 3.5.1945 bylo popraveno z cely č. 44 dvacet čtyři vězňů. V následujících dnech čekala smrt na ostatní z cely. Přežil díky
osvobození tábora Rudou armádou 5.5.1945 a poskytnutím již nezbytné zdravotnické péče. Domů
se vrátil až 23.5.1945 s podlomeným zdravím a váhou necelých 45 kg.
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Další ranou osudu bylo zatčení Rudolfa Žabky a syna Ladislava příslušníky StB dne 16.9.1949.
Opět následovaly kruté výslechy, násilí, bití a ponižování. O to bolestivější bylo to, že tyranii prováděli naši „obránci míru“. Rudolf Žabka byl ve vykonstruovaném politickém procesu odsouzen
k 15 letům vězení. Trest si odpykával v různých věznicích (Kutná Hora, Králův Dvůr, Leopoldov).
Zejména věznice v Leopoldově byla pověstná krutým až nelidským zacházením s odsouzenými. Po
amnestii v roce 1960 byl propuštěn „na svobodu“. Dlouhé roky strávené ve věznicích poznamenaly
jeho zdravotní a psychický stav. Na prožitá utrpení se mu nepodařilo zapomenout do konce života.
Až v roce 1968 se objevila naděje možné rehabilitace politických procesů z 50. let. Od tohoto období
si velice sliboval a těšil se, že jeho osoba bude veřejně očištěna od spáchaných křivd a obvinění. Bohužel se tak nestalo, protože přišlo období Husákovsko-Svobodovské normalizace, které znamenalo
konec demokratického vývoje v Československu.
Zemřel 18.2.1981 ve věku 80 let pevně přesvědčený, že myšlenka svobody a demokracie zvítězí.
Plné rehabilitace se rodina Rudolfa Žabky dočkala až rozhodnutím Krajského soudu v Hradci
Králové dne 20.9.1990.
Po celý život měl rád svůj rodný kraj a přírodu, ve které vyrůstal. K jeho zálibám patřila péče
o les, myslivost a včelařství.
Ze Žamberských Listů “ přepsal Tomáš Bříza č.p. 29

Rodinné centrum Pohoda

Občanské sdružení CEMA provozuje Rodinné centrum Pohoda. Pohoda je
otevřena pro děti, mládež a dospělé, každý pracovní den dopoledne od 8 do 12
hodin a odpoledne od 13 do 16 hodin. Každý, kdo nás chce navštívit může přijít
kdykoli během dne bez předchozího nahlášení, nebo bez ohledu na program.
Dopoledního programu využívají především maminky s dětmi kojeneckého
až předškolního věku. V odpoledních hodinách přicházejí hlavně děti školního
věku, kteří navštěvují „Klub bez klíče“ a nebo se účastní jiných volnočasových
aktivit. V průběhu roku pořádáme výlety, besedy, výtvarná odpoledne či večery, soutěže, výstavy,
burzy, karnevaly apod., které jsou určeny pro děti i dospělé. O těchto jednorázových akcích se dozvíte v aktualitách na našich webových stránkách, v Žamberských listech, na vývěsních plochách
v Žamberku a okolí a na naší informační vývěsce na budově.
Dospělým nabízíme v rámci projektu „Centra sociální intervence“, mimo již zmiňované aktivity, možnost poradenství v sociální problematice, základy práce na PC, dovednost využívat internet,
pomoc při sepisování žádostí o místo, sestavení životopisu apod.
Činnost sdružení je rozdělena na pravidelný program a jednorázové akce:
Pondělí – cvičení s Blankou (lehké cvičení na míčích maminek i dětí)
Úterý – zpíváme s Broňou (zpívání dětí s kytarovým doprovodem)
Středa – program není, ale Centrum je pro maminky otevřeno
Čtvrtek – výtvarné dopoledne s Lenkou (příprava výrobků na výstavu, výroba ozdob dle ročního
období a svátků)
Pátek – zpíváme s Broňou
18
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Začátky programů jsou většinou od 9.30
Vstupné: 15Kč + 5Kč program na celé dopoledne
Akce v dubnu:
10.4. v 18,00 hod. budeme vyrábět velikonoční kuřátka na výstavu
12.4. - 13.4. Velikonoční výstava
otevřeno od 8 - 17,00hod.
Vstupné: dobrovolné
Přijďte!!!
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Z RECEPTÁŘE

díl II.
ŠALVĚJ NENÍ JEN LÉČIVKA
Šalvěj je odedávna hojně užívaná a je vhodná také k jiným účelům - ochucuje pokrmy, oblíbená je v kosmetice, v potravinářství, je vynikající medonosnou i okrasnou rostlinou. Ve staročeské
kuchyni byla kdysi rovnocenná s petrželkou. Šalvěj je osvědčené koření s baktericidními účinky,
působí protizánětlivě, podporuje trávení, činnost žlučníku a jater. Je nedráždivá a zdravá, pokud se
neužívá v nadměrných dávkách. Jako koření se uplatňují listy, nejčastěji čerstvé, ale i sušené, jemně
drcené nebo vcelku. Někdy se užívají také vrcholky rostlin sklízené i s poupaty před rozkvětem.
Květy se hodí do salátů, ke zdobení moučníků, nebo k přípravě čaje. Užívá se v menších dávkách,
na jednu porci stačí jeden až dva čerstvé listy nebo špetka sušené. Lze ji kombinovat s jinými, méně
výraznými bylinkami. Protože napomáhá trávení, používá se k přípravě tučnějších mas (vepřové,
skopové, jehněčí), drůbeže (kachna, husa) a ryby (úhoř), zejména k pečení, ale i vaření, také na telecí, zvěřinu zvěřinu, hovězí dušené, do uzenin, klobás a salámů, do paštik, sekané, karbenátků, drštěk
nebo k játrům.
Listy určené k sušení se sbírají za suchého počasí nejlépe dopoledne (vlhké hnědnou), přičemž
se nať sklízí před květem. Snadno se zapaří, proto se suší v tenké vrstvě ve stínu. Pro použití v kuchyni v čerstvém stavu se listy sbírají průběžně podle potřeby po celý rok.
Jana Břízová č.p. 29 ©Receptář prima nápadů

ZE SPORTU

TJ SOKOL LÍŠNICE
Pernamentky za odpracované brigádnické hodiny v Sokolovně na rekonstrukci elektroinstalace
si můžete vyzvednout na Obecním úřadě v Líšnici. 
B.Stejskalová

BĚH TERRYHO FOXE

• CO JE BĚH TERRYHO FOXE?
• humanitární akce na podporu výzkumu rakoviny a na podporu prevence onemocnění civilizačními chorobami, zejména rakovinou
• netradiční veřejná sbírka spojená s aktivním pohybem (během, chůzí, jízdou na kole, kolečko19
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vých bruslích) pro všechny věkové kategorie
• akce se zrodila před více než 25 lety v Kanadě a probíhá každoročně ve více než 50 zemích světa
• v České republice je organizován od roku 1993 na více než 200 místech od dubna do listopadu
každého roku
• v mezinárodním srovnání Česká republika zaujímá již dlouhodobě první místo na světě počtem
míst, v nichž se v rámci kalendářního roku běh uskuteční, i počtem zaregistrovaných účastníků,
kteří přispívají v rámci veřejné sbírky na výzkum rakoviny v ČR. Výtěžek sbírky je každoročně
na základě rozhodnutí odborné grantové komise České onkologické společnosti při České lékařské společnosti JEP přidělen vybraným českým a moravským výzkumným pracovištím
Dne 21.5.2006 se koná v Líšnici již 4.ročník Běhu Terryho Foxe. Tato akce se koná na podporu boje
proti rakovině. Pořádá jej Obecní úřad Líšnice, Líšnická a.s., TJ Sokol Líšnice a Pivovar Žamberk.
Startuje se od Sokolovny ve 14.00 hod. Tratě budou připraveny pro sportovce, maminky s kočárky,
cyklisty, důchodce,tělesně postižené a vozíčkáře. V Sokolovně bude připraven kulturní program, ve
kterém vystoupí jako host pan Josef Fousek.
Těšíme se na setkání s Vámi! Přijďte podpořit dobrou věc! V minulém ročníku jsme při účasti 178
lidí vybrali 8 607Kč. Překonáme tento rekord?

DEN MAMINEK

Nezapomeňte – druhou neděli v Máji svátek maminky mají!
A že si od nás zaslouží dáreček či poděkování, o tom není pochyb.
Když se vysloví slovo MAMINKA, napadne mnohé z nás slovo LÁSKA.
Narazila jsem na jeden článek,který musím otisknout. I když nepochází z Česka, myslím, že to nevadí. Jak uvidíte, myšlení dětí a lidí není závislé na rase ani národnosti...:
Co znamená láska?
Několik „profesionálů“ se na tuto otázku zeptalo skupiny dětí starých mezi čtyřmi a osmi lety. Jejich
odpovědi byly mnohem širší a hlubší, než si kdo dovedl představit. Přesvědčte se sami:
„Od té doby, co moje babička onemocněla artrózou, nemůže se
už ohnout a namalovat si nehty na nohou. Tak to za ní teď pokaždé dělá můj dědeček, i když sám
má artrózu v rukách. To je podle mě láska.
Rebecca, 8 let
Když vás má někdo rád, vyslovuje vaše jméno tak trochu jinak. A tak prostě víte, že vaše jméno je
v jejich ústech v bezpečí.“
Billy, 4 roky
„Láska je, když si na sebe dívka nastříká parfém a kluk použije vodu po holení a pak si spolu vyrazí
ven a jeden druhého očuchávají.“ 
Karl, 5 let
„Láska je, když jdete na jídlo do restaurace a dáte někomuvětšinu svých hranolků a nechcete na
oplátku žádné z jeho porce.“
Chrissy, 6 let
„Láska je to, co vás nutí se smát i když jste unavení.“
Terri, 4 roky
„Láska je, když maminka udělá kávu pro tatínka a než mu ji dá, tak malinko usrkne, aby se přesvědčila, že dobře chutná.“ 
Danny, 7let
„Láska je, když se s někým stále pusinkujete. A potom, když už vás pusinkování přestane bavit, tak
20
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pořád chcete být spolu a víc spolu mluvit. Moje maminka s tatínkem jsou takoví. Vypadají ale odpudivě, když se líbají.“ 
Emily, 8 let
„Láska je to, co je s tebou v pokoji na tvé narozeniny, když přestaneš otvírat dárky a zaposloucháš
se. 
Bobby, 7 let
„Když se chcete naučit někoho lépe milovat, měli byste začít u kamaráda, kterého nenávidíte.“ Nikka, 6 let (potřebovali bychom o pár milionů více Nikk na této planetě).
„Láska je, když řeknete klukovi, že se vám líbí jeho tričko a on ho pak nosí každý den.“
Noelle, 7 let
„Láska je, jako když jsou malá stará paní a malý starý pán stále přátelé, i přes to, že se už tak dobře
znají.“ 
Tommy, 6 let
„Když jsem hrála na koncertě na piáno, byla jsem na pódiu a hrozně jsem se bála. Podívala jsem se
na všechny ty lidi, co mě pozorovali a zahlédla jsem mého tatínka, jak na mě mává a usmívá se. Byl
jediný, kdo to dělal. Pak už jsem se vůbec nebála.“ 
Cindy, 8 let
„Moje maminka mě má ráda ze všech nejvíc. Nikdo jiný mně totiž nedává pusu na dobrou noc.“
Clare, 6 let.
„Láska je, když maminka dá tatínkovi nejlepší kousek kuřete.“ 
Elaine, 5 let
„Láska je, když mamka vidí taťku celého smradlavého a upoceného, ale i tak o něm říká, že je větší
fešák než Robert Redford.“ 
Chris, 7 let
„Láska je, když vám vaše štěně olíže celý obličej i přes to, že jste ho nechali doma samotné celý
den.“ 
Mary Ann, 4 roky
„Vím, že mě moje starší sestra má ráda, protože mi dává svoje staré oblečení a pak musí jít ven nakupovat nové.“
Lauren, 4 roky
„Když někoho milujete, tak se vaše řasy hýbou nahoru a dolu a odlétávají z nich malé hvězdičky.“
(obdivuhodná představivost) 
Karen, 7 let
„Opravdu byste neměli říkat „miluji tě“ aniž to tak myslíte. A když to tak myslíte, neříkejte to často.
Lidé zapomínají.“ 
Jessica, 8 let
A na závěr - autor a lektor Leo Buscaglia jednou mluvil o soutěži, kde měl dělat porotce. Cílem
soutěže bylo najít nejstarostlivější dítě.Vítězem se stal čtyřletý chlapec. Sousedovi od vedle zrovna
nedávno zemřela žena. Když chlapeček viděl muže plakat, vplížil se na jeho dvorek, vlez mu na klín
a jen tak tam zůstal sedět. Když se ho matka zeptala, co sousedovi řekl, chlapec odpověděl: „Nic, jen
jsem mu pomohl brečet.“
Kéž by takových dětí bylo stále víc a víc…
(převzato a volně doplněno o své pocity z e-mailové pošty)

FILMOVÝ KLUB 2006

Program FK- první pololetí:
13.4.2006 – TOYEN – film ČR, 68min., 2005, režie Jan Němec
27.4.2006 – NA VÝCHOD OD RÁJE – film USA, 115min., 1955
11.5.2006 – U KONCE S DECHEM – film Francie, 89min., 1959, režie Godard
25.5.2006 – DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY – film Francie – Polsko, 81min., 1991, režie Kieslowský
8.6.2006 – MANDERLAY – film Dánsko-Švédsko, 139min., 2005, režie Lars on Trier
21
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DK – Letohrad - Program na měsíc duben 06
Předprodej vstupenek: Informační centrum 465 622 092
Kino:
Středa 5. 4. 06 v 19.30 hod. – Žít po svém
Tajemství mají vlastní život. Hvězdně obsazené drama o ztrátě a nalezení smyslu života od slavného
režiséra Lasse Hallströma (Čokoláda).
Nevhodný do 15 let
žánr: drama ( 105min.) 
vstup: 60,-Kč
Žít po svém je příběh rančerské rodiny, která byla rozdělena a nyní se snaží zhojit staré rány a odpustit. Einar Gilkyson (Robert Redford), zkušený rančer na odpočinku dlouho žije jen ze svých
vzpomínek. Stále je zničen ze smrti svého jediného syna, ke které došlo před deseti lety. Nyní tráví
svůj čas staráním se o nájemníka na svém ranči – jediného důvěrného přítele Mitche (Morgan Freeman), který byl ošklivě zraněn při střetu s grizzlym.
Einarův poklidný život obrátí vzhůru nohama příjezd jeho snachy Jean (Jennifer Lopez), kterou Einar viní ze smrti svého syna. Jean však přijíždí se svou dcerkou Griff (Becca Garden), o které tvrdí,
že je Einarovou vnučkou. Jedenáctiletá dívka je z rančerského života nadšená. Pro Einara, který už
na život rezignoval, je zvídavá Griff vytržením ze stereotypu, se kterým se již smířil.
Středa 12. 4. 06 v 16.30 hod. – Anděl páně
Mládeži přístupný
žánr: rodinná pohádková komedie ( 90 min.)
vstup 50,-Kč
Je časné ráno, v předvečer Štědrého dne, a celé nebe se chystá na velkolepé oslavy Ježíškových narozenin. Jen anděl Petronel jakoby se každému jen pletl pod nohy. Na co sáhne, to zkazí, ale přitom
nikdy nepřizná svoji chybu, čímž si proti sobě poštve všechny svaté. Jediný, kdo s ním má ještě trpělivost, je sám Pán Bůh, ale i toho Petronel nakonec urazí. Za trest je poslán na pozemský svět, aby
napravil jediného hříšníka, jinak na Štědrý den skončí jako padlý anděl v pekle. Vyděšený Petronel,
proměněný v žebráka, odchází mezi smrtelníky a pokouší se najít si toho svého hříšníka, kterého by napravil. Pomocí kouzelné čertovské mošny svého průvodce Uriáše napáchá spoustu škod
a přivede do neštěstí půvabnou a laskavou služtičku Dorotku. Žádného hříšníka však nenapraví.
Čas rychle utíká a už se blíží okamžik Petronelova pádu do pekel. Síla lidské lásky, pevná naděje
a pomoc všech svatých však nakonec pomohou napravit vše, co Petronel pokazil. Anděl Petronel
se může vrátit na nebesa mezi sbor svatých a andělů – dokázal totiž v poslední chvíli napravit toho
svého hříšníka. Sebe sama.
Středa 19. 4. 06 v 19.30 hod. – Tygr a sníh
Příjemná inteligentní komedie režiséra a herce Roberta Benigniho o velké osudové lásce
Nevhodný do 15 let
žánr: komedie ( 121 min.) 
vstup: 60,-Kč
Básník Attilo (Roberto Benigni) je lektorem na univerzitě v Římě a právě publikoval sbírku svých
prací nazvanou „Tygr a sníh“. Bezmezně miluje kritičku Vittorii (Nicoleta Braschi). Prakticky žije
22
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jen pro ni, dvoří se jí, pronásleduje jí na každém kroku a každou noc o ní sní. Vittorie si ho moc nevšímá, jeho snažení přechází se shovívavým úsměvem a jen zřídka přijímá jeho neustálá pozvání.
V roce 2003 odjíždí Vittoria do Bagdádu udělat rozhovor s iráckým básníkem Fuadem (Jean Reno).
Během bombardování je zraněna a upadá do kómatu. Attilio neváhá ani minutu, vydává se za ní,
rozhodnutý udělat cokoliv, aby svou milovanou zachránil. Snaží se pro ni zajistit lepší lékařskou
péči, získat léky tam, kde není možné dostat ani aspirin, projde skrz minová pole, přejde poušť…
Z obyčejného básníka se tak stává hrdina, který pro život své lásky dokáže udělat nemožné… Tygr a sníh je milý příběh o obrovské vášni k životu, o síle lásky a o naději, že láska dokáže existovat
a přežít i v těch nejtěžších časech.
Tanec
Taneční podvečer
Neděle 2. 4. 06 od 16.00 do 19.00 hod.
Živá hudba + občerstvení zajištěno, vstup: 50,-Kč
Divadlo
Neděle 16. 4. 06 v 19.30 hod. - premiéra
Čtvrtek 20. 4. 06 v 15.30 hod. – představení pro důchodce
Čtvrtek 20. 4. 06 v 19.30 hod. - repríza
Jára Beneš - Na tý louce zelený - DS Kolár – Letohrad
Lidová opereta
V hudebním nastudování Petra Buryšky a režii Ladislava Novotného.
Zveme diváka, který se chce zasmát, neboť smích je součástí života.
Jak krásně říká Charles de Coster: „Smích je bratrem nářku“.

GRATULUJEME!!!

V dubnu nezapomeňte na tyto jubilanty:
60 let: JITKA BEČKOVÁ, Líšnice 202
ALENA SLEZÁKOVÁ, Líšnice 247
80 let: MILAN BUCHMÜLLER, Líšnice 33
JOSEF PÍČ, Líšnice 261
81 let: DRAHOSLAVA HAUSLEROVÁ, Líšnice 171
V květnu slaví své narozeniny:
50 let: IRENA KORÁBOVÁ, Líšnice 42
60 let: ANTONÍN KUBÍČEK, Líšnice 219
70 let: VĚRA TOMANOVÁ, Líšnice 196
JITKA VOHNÍKOVÁ, Líšnice 270
80 let: MILADA KARASOVÁ, Líšnice 165
OTILIE ŠTEFKOVÁ, Líšnice 77
23
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VÁCLAV FALTUS, Líšnice 40
JARUŠKA MARVANOVÁ, Líšnice 250

Všem, kteří oslaví své narozeniny, přeji hodně štěstí, zdraví, lásky, pohodu a stále důvod k dobré náladě.

NEBÝVALE DLOUHÁ A SILNÁ ZIMA

Letošní zima má dlouhé trvání a několikrát udeřila i nebývalou silou. Z médií jsme informováni
o škodách, které zima páchá na majetku. I v Líšnici byly objekty, které podlehly nebývalé nadílce
sněhu.

OBSAH ZPRAVODAJE
VELIKONOCE
ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU V LÍŠNICI
ZPRÁVY Z KRAJSKÉHO ÚŘADU V PARDUBICÍCH
HORKÉ KŘESLO PANA STAROSTY
DEN MAMINEK
SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
MŮJ SEN-Z.BŘÍZA
KDO JE KDO – XII.DÍL

NAŠI RODÁCI – RUDOLF ŽABKA
RODINNÉ CENTRUM ŽAMBERK
Z RECEPTÁŘE – DÍL II.
FILMOVÝ KLUB
NEBÝVALE DLOUHÁ A SILNÁ ZIMA
ZE SPORTU
GRATULUJEME!!!

LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ, č. 2/2006, měsíčník OÚ Líšnice. Registrováno MK ČR E 14134.
Sazba a tisk: Grantis s.r.o., Ústí nad Orlicí
Vychází nákladem 200 ks, cena 8,- Kč
Uzávěrka dalšího čísla, tentokráte letního speciálu je 20.května 2006.

