Nejpříjemnější období roku je za námi a pomalu, ale jistě nadchází chladný a deštivý
podzim. Sám patřím k lidem, kteří si rádi užívají tepla a sluníčka, ale i podzim má své určité
kouzlo. Příroda přechází z monotónní zelené na nepřeberné množství barevných odstínů,
které přímo vybízejí k procházkám. Pamatujete si na doby, kdy jsme si jako děti hráli
v kupách spadeného listí a hledali ty nejkrásněji zbarvené kousky? Zkuste si ve všedním
shonu najít trochu času a zajděte od počítačů a televizí na chvíli do přírody .
Na podzim se v naší vesničce chystá hned několik zajímavých akcí. Tou první bude
varhanní koncert v našem kostele 30.10.2015 spojený s připomenutím 90. výročí odhalení
pomníku padlým v I. světové válce. Tou, podle mě, nejlákavější akcí bude představení
ochotnického divadla z Klášterce nad Orlicí s komedií Sedm žen na krku, které je
naplánováno na 28.11.2015 v naší sokolovně. Doufám, že si toto představení, při kterém se
budete bavit od začátku do konce, nenecháte ujít. O týden dříve 21.11.2015 se bude líšnická
sokolovna otřásat pod rockovými tóny skupiny 4Watty. Hasiči tím plní svůj slib daný po
vydařené diskotéce na jaře a zvou Vás tentokrát na zábavu s kapelou. Začátek adventu
a příchod Vánoc oslavíme již tradičním rozsvěcením vánočního stromu 27.11.2015, při
kterém vystoupí děti z mateřské a základní školy. Výběr je podle mého pestrý a každý si
přijde na své. Pořadatelé se těší na Vaši účast .
Příroda nám čas od času dá velmi znatelně vědět, kdo je tady pánem. Tedy v tomto
případě paní. Na začátku prázdnin to byla větrná smršť, která se naší vesnicí a celým okolím
prohnala a v polovině září to byl sesuv skály pod Marvanovým hostincem. Vždy si při
pohledu na onu skálu vzpomenu na to, jak mi babička často vyprávěla, že za hospodou, která
je již jednou svou částí na samém okraji skály, bylo místo na procházení.
Zpravodaj je možné si předplatit na obecním úřadě u paní Vaněčkové. Předplatitelům
bude zpravodaj po jeho vydání doručen do schránek. Prodejní místa zůstávají i nadále stejná
- tzn. v hostinci U Kristiána, na obecním úřadě nebo přímo u pana Rudolfa Dolečka.
Za celé zastupitelstvo i sebe Vám všem přeji krásný podzim.
Za redakční radu Pavel Štefek

Zprávy z obecního úřadu
Jednání Rady obce Líšnice dne 7. září 2015
Rada obce vzala na vědomí:
 Stav prací na akci Snížení energetické náročnosti budovy OÚ a seznámila se s položkovým
soupisem méně a víceprací.
 Probíhající práce na přeložce nízkého napětí rozvodné sítě skupiny ČEZ v lokalitě za
mostem u Kalousových. Obnova a doplnění veřejného osvětlení bude v LED provedení.
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Rada doporučuje využít nabídky provádějící firmy K energo s.r.o., Lanškroun, jako
nejvhodnější.
 Stav daňových příjmů za měsíce leden - srpen 2015 - proti rozpočtovaným příjmům je
příjem o 200 tis. nižší, zejména vlivem nižšího výběru daně z příjmu ze závislé činnosti;
příjem z daně z příjmu právnických osob se zlepšil proti 1. pololetí a již je v rozpočtované
výši
 Změnu vodorovného a svislého značení na příjezdu od Žamberka na silnici II/312,
konkrétně změna přerušované bílé čáry na souvislou, posunutí začátku obce doplněné
piktogramem na vozovce a umístění značky nebezpečná zatáčka, výběr typu silničního
radaru provede zastupitelstvo.
 Stav prací na rekonstrukci komunikace Pod Dubinu - v průběhu září bude podána žádost
o stavební povolení.
Rada obce projednala:
 Kulturní dění v obci. Bude poptáno divadelní představení, je přislíben koncert v kostele na
nově zrekonstruovaných varhanách, zvažováno představení pro důchodce, připomenutí
výročí odhalení pomníku padlých.
Rada obce schválila:
 Smlouvu s Ing. Evženem Dostálem k zabudování schodiště včetně vybourání původního
dle předložené nabídky za cenu 14 429,- Kč. Zábradlí bude oceněno a zhotoveno na míru
po zabudování schodiště.
 Odložení zhotovení zadního bezbariérového přístupu do budovy OÚ na rok 2016, kdy je
pravděpodobné vypsání dotačního titulu Bezbariérové úřady MMR ČR. Bude podána
žádost o dotaci. Taktéž zhotovení přístřešku se odkládá do roku 2016 po zhotovení výše
uvedeného přístupu.
 Změnu kupní smlouvy s Městem Žamberk na odkup použitých nádob na bioodpad v bodu
cena a to z částky 15 945,50 Kč na částku 23 758,- Kč. V navýšení je zohledněn jiný poměr
velikostí nádob 120/240 l a DPH.
 Příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Líšnice navýšení příspěvku pro
školní rok 2015/2016 o částku 14 897,- Kč měsíčně na pokrytí mzdových prostředků na
částečný úvazek pedagogického pracovníka na dělenou výuku žáků 4. ročníku.
 Záměr prodeje pozemku p.č. 2010/5 vodní tok. Žadatel Lesy ČR pro údržbu koryta potok.
 Dokoupení modulu SW pro výkaznictví vůči Krajskému úřadu v ceně do 10 tis. Kč od
autora účetního SW.
Rada obce neschválila:
 Žádost manželů Jan a Eva Hudeček, bytem Gúglingen, SRN o zřízení věcného břemene na
pozemku p.č. 1304 trvalý travní porost k zajištění přístupu k č.p. 291.
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8. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice dne 18. září 2015
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:





Zprávu o činnosti rady obce, finančního a kontrolního výboru.
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Líšnice ze dne 4.9.2015.
Plnění rozpočtu k 31.8.2015.
Položkový rozpočet stavby, oznámení změny č. 1 a změnový list č. 1 akce „Snížení
energetické náročnosti objektu obecního úřadu v Líšnici“.

Zastupitelstvo obce schválilo:
 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 1-2015 k provedení stavby „Snížení energetické náročnosti
objektu obecního úřadu v Líšnici“.
 Rozpočtovou změnu ve výši 1.079.971,20 Kč.
 Rozpočtovou změnu ve výši 34.560,00 Kč.
 Smlouvu o dílo č. IC-12-2015019 se společností K energo s.r.o., Nádražní 346, Lanškroun,
563 01, IČ: 274 94 683 na akci „Líšnice, rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu“
za smluvní cenu díla bez DPH 71.700,- Kč.
 Smlouvu o poskytnutí příspěvku se Sdružením obcí Orlicko, IČ: 70951993, se sídlem
Masarykovo nám. 166 Žamberk ve výši 12.100,- Kč na realizaci projektu Malé památky
Orlicko oprava pomníku padlým.
 Pořízení a instalaci radarového měřiče rychlosti v souladu se schválenou úpravou
dopravního značení na komunikaci II/312 při vjezdu do Líšnice od Žamberka poblíž
čp. 115.

Změna dopravního značení na příjezdu od Žamberka
Během prázdnin došlo ke změně dopravního značení na silnici II/312 na vjezdu do
Líšnice od Žamberka. Zeleň rostoucí vedle komunikace byla výrazně prořezána, svislá
dopravní značka označující začátek obce byla posunuta doprostřed roviny blíže mostu, na
vozovce byla v tomto směru vyznačena vodorovná dopravní značka nejvyšší dovolené
rychlosti v obci (50 km/h), přerušovaná podélná čára byla nahrazena souvislou a na sloup
veřejného osvětlení byla instalována směrová tabule označující nebezpečnou zatáčku.
K dokončení zbývá instalace radarového měřiče rychlosti.
Změnu dopravního značení vyvolala obec a byla navržena dopravním inspektorátem
Policie ČR a schválena Odborem dopravy MÚ Žamberk. Důvodem byly zvyšující se četnosti
nehod ve směru od Žamberka a velmi časté nedodržování nejvyšší dovolené rychlosti při
vjezdu do obce. Cílem je minimalizovat počet kolizí, kdy automobily končily v příkopu v těsné
blízkosti autobusové zastávky nebo docházelo k předjíždění těsně před zatáčkou popř.
v zatáčce. O náklady na změnu a přemístění dopravního značení, které činily 15 tis. Kč, se
podělila Správa a údržba silnic Pardubického kraje s obcí.
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Původní řešení, kdy byla svislá dopravní značka začátku obce umístěna ještě před
výjezdem u čp. 136, za kterou následoval delší rovný úsek s mimoúrovňovou obytnou
zástavbou a přerušovaným podélným vodorovným značením, svádělo řidiče k nedodržování
nejvyšší povolené rychlosti s následným dobržďováním na úrovni křižovatky u Štěpánků
čp. 115. Nové řešení by mělo vést k dodržování nejvyšší povolené rychlosti při vjezdu do
obytné zástavby tím, že řidiče již nesvádí k vyšší rychlosti onen dlouhý rovný úsek, který by
původně měl celý projíždět nejvyšší dovolenou rychlostí 50 km/h, a před sebou vidí
směrovou tabuli označující nebezpečnou zatáčku. Situaci by měl také výrazně zlepšit radar
umístěný před čp. 155, který bude sloužit jako určitá psychologická brzda. Celková dopravní
situace se v budoucnu v tomto úseku velmi výrazně změní v souvislosti s realizací cyklostezky
Žamberk-Líšnice-Nekoř-Pastviny, jejímž zadavatelem je Sdružení obcí Orlicko a která je nyní
ve fázi projektování.
Ing. Miroslav Keprta – starosta

Větrná smršť 8. července 2015
Upozornění od hlásné služby Meteo Uniqa 8. července 2015 ráno ve 2:46, bylo jako
mnohé v letních měsících. Upozorňovalo na bouřku s přívalovým deštěm, kroupami a nárazy
větru od 3:18 hodin. Letní bouřky nejsou ojedinělým jevem a vždy jde jenom o to, kam je vítr
zavěje
a
kde
spadnou. Tentokrát
to bylo s ničivými
následky,
když
z šedivské
obory
přešly
větrné
poryvy přes dětský
tábor do Nekoře a
ani lesní porosty na
horním
konci
nezůstaly ušetřeny.
Z časového běhu
událostí je patrné
že:






Ve 3:08 došlo k výpadku dodávky elektřiny v celé Líšnici.
Ve 3:36 je hlášen operačním střediskem HZS Pardubice výjezd jednotky na území
Líšnice s možnou evakuací 52 osob z dětského tábora.
Ve 3:53 je zahájen zásah v táboře, když příjezd ztěžují popadané stromy u mostu do
Račovic.
Ve 4:03 žádám o pomoc a poskytnutí prostor k evakuaci osob do sokolovny a je
zahájen odvoz dětí z tábora, osvětlení sokolovny zajišťují hasiči elektrocentrálou
Ve 4:24 je velitelem hasičů Josefem Tomanem žádána pomoc při odklizení
popadaných stromů pod střediskem KII směrem na Nekoř, silnice je zcela
neprůjezdná, zrovna tak šedivská obora a jak se později ukazuje, tak i silnice přes
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Pastviny do Nekoře. Hasiči s T-815 jsou odveleni, jako doprovodné vozidlo sanitky,
která hledá průjezdnou cestu do dětského tábora v Nekoři. V Pastvinách zasahují při
odklízení spadlých stromů.
Ve 4:28 jsou aktivizovány další síly k odklízení polomů na silnici ke KII.
Ve 4:53 je domluveno zásobování evakuovaných s Martinem Kačenou (Líšnice stále
bez elektřiny), 5:25 je potvrzen rozsah dodávky jídla s vedením tábora.
V 7:40 líšničtí hasiči ukončují zásah.

V průběhu dopoledne pokračovaly práce na odklizení havarijních stavů na
komunikacích, elektrickém vedení, v pobytových částech dětského tábora a cyklotrase od
lávky z Nekoře. Zákopanka a Polsko jsou stále bez elektřiny, i když jsou poruchy nahlášeny.
Státní silnice přes šedivskou oboru je úplně uzavřena a tranzitní doprava směřuje přes Líšnici
do Nekoře.
Nepředvídatelná větrná smršť, která krátce, ale účinně prověřila připravenost hasičů
a řízení krizové situace. Pozitivní je, že nebyly zmařeny lidské životy a nedošlo k rozsáhlému
poškození budov, zvláště rodinných domů. Hasiči zasahovali s nezbytným nasazením všech
sil, prostředků a organizačního umu, který je jim vlastní a všichni, kteří o to byli požádáni, tak
pomohli nebo vyvinuli maximální snahu pomoci vyřešit problém:
Zásobování - Iva Břízová, Martin Kačena, Radka Jedličková, pracovnice MŠ Líšnice
Zpracování kalamit - Miroslav Kubíček a spol., Tomáš Bříza, Petr Divoký, Líšnická a.s.
Ubytování - TJ Sokol
Poděkování patří všem, a jestli jsem na někoho
zrovna nevzpomněl, tak i těm nejmenovaným. Přijměte
všichni poděkování od vedení dětského tábora, které ač
zvyklé na provizorní podmínky, bylo mile překvapeno,
že něco funguje. Poděkování bylo vyjádřeno grafickým
ztvárněním líšnického tábora a krátkým doprovodným
článkem „Náš tábor aneb život na divoko“.
Abych to pozitivní trošku vyvážil, tak nemohu
opomenout arogantní chování některých „rádoby
řidičů“, kteří nerespektují nic a nikoho. Bohužel ani
policie nebyla moc vidět, aby tomuto chování udělala
přítrž. Značení dopravní situace správcem komunikací 2. a 3. třídy je kapitolou samou pro
sebe.
Co se týká materiálního zajištění podobných situací, tak vyvstala potřeba další
elektrocentrály, která by mohla být pořízena zrovna tak, jako letos první obecní vysoušeč. Co
se týká evakuačního prostoru mateřské školky, je na zváženou, jak zajistit dodávku elektřiny
v případě dlouhodobějších výpadku, např. některá místa v Klášterci a Petrovicích byla bez
elektřiny i 3 dny.
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A na závěr ještě slibovaný článek od táborníků z Prahy.

Den paní učitelky a dětí v mateřské škole
Spousta nezasvěcených lidí nemá představu o tom, co obnáší profese učitelky mateřské
školy, stejně jako učitelky nemohou mít přesný obraz o povoláních ostatních. Lidé si
povětšinou myslí, že učitelka děti ve školce jen hlídá. Ale není možné děti jen hlídat,
docházelo by tak k neplnění základních pracovních povinností. Takže „hlídání“ přenechejme
soukromým agenturám a podívejme se na to, co děti během pobytu ve školce dělají, tudíž
na co se musí paní učitelka připravit.
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Od 6.30 hod. se děti začínají scházet, zatím si jen hrají s hračkami dle vlastní volby,
učitelka utře nějakou tu slzičku, pochová, zapisuje docházku, připravuje poslední pomůcky,
postupně se snaží zapojovat do her další přicházející děti, přijímá běžné informace
i mimořádné požadavky od rodičů, vyřizuje telefonáty, připomíná dětem pitný režim, dohlíží
na jejich hygienické návyky při použití WC, při kýchání, zakašlání, smrkání, sleduje pohyb dětí
po třídě, herní zaujatost, věnuje se dětem při činnostech u stolečků, řeší dotazy a konflikty.
Hra dětí probíhá na koberci, např. stavby z kostek všech druhů, konstruktivní stavebnice,
různé námětové hry, např. na lékaře, na domácnost, na obchod, na farmu, na dopravu, na
divadlo, kdy se děti nekompromisně dožadují spoluhráčů, případně obecenstva. U stolečků
děti sestavují puzzle, mozaiky, hrají společenské hry (nutný dohled učitelky kvůli dodržování
pravidel), zvládají výukové programy, modelování, kreslení a malování čímkoliv,
vystřihování, nalepování, vše je sice „při ruce“, ale „dolaďuje se“ na přání dětí. Nejstarší děti
plní úkoly v rámci přípravy na školní docházku (procvičování paměti, počtů, logiky,
výslovnosti, grafomotoriky aj.). Učitelka se stále snaží sledovat všechny děti v rámci
bezpečnosti, jejich pohyb po třídě i mimo ni – WC, umývárna, převlékne tričko s mokrými
rukávky, utře zadeček, pomůže se smrkáním, starší děti jsou pověřovány vyřizováním vzkazů
a ani ty nesmí učitelka pustit ze zřetele.
Činnosti prováděné cca do 8.30 hod. jsou zakončeny úklidem (abychom měli dostatek
volného prostoru) a přechází se k rannímu cvičení. Zařazeno je úvodní rozběhání na zahřátí,
průpravné zdravotní cviky, pokud je „velké cvičení“, využívají se žíněnky, lavičky, žebřiny,
skluzavka, strachový pytel, rozmanité náčiní jako míče, tyče, obruče apod. Na ukončení
cvičení se zařadí pohybová hra a relaxační cvičení. Po cvičení děti zvládají hygienu a jdou
svačit. Paní učitelka pomáhá menším dětem, přidává jídlo, pití, likviduje různé „nehody“,
motivuje nejedlíky atd. Po jídle následují další vzdělávací činnosti – s celou skupinou dětí či
jednotlivými skupinkami u stolečků nebo na koberci. Čtení a poslech, práce s texty,
encyklopedické činnosti, zpěv u klavíru jen tak pro radost nebo za účelem nácviku nové
písně, využití nástrojů při procvičování rytmu, sluchové hádanky, pohybové ztvárnění hudby,
dramatizace pohádek, vymýšlení a dokončování příběhů, práce s pracovními listy, vytváření
výrobků z různých materiálů, malování a kreslení, kdy plánovaná výtvarná činnost vyžaduje
téměř trvalý dohled a pomoc dětem či aspoň radu (vše se odvíjí od věku dětí, jejich
individuálních schopností a náročnosti úkolu). Pracuje obvykle jedna skupinka, které vše paní
učitelka vysvětlí, někdy i několikrát, další skupince vysvětluje znovu. Nabízí klasické
i netradiční techniky, kontroluje správné návyky při práci a používání svěřených materiálů,
držení tužky, nůžek, nemíchání vodových barev do sebe, zapojuje děti do úklidových prací.
Poté děti společně zhodnotí dokončené výrobky a chystají se ven… opět WC, mytí a hlavně
nikoho nezapomenout ve třídě!
9.30 – 11.30: připomenout si, jak se správně obléknout. Pomoc dospělého je přiměřená
věku a schopnostem dítěte, pomalejší děti mají v učitelkách oporu, ne sluhy!! Zdatnější děti
ocenit pochvalou, zkontrolovat, poupravit, s několika dětmi se vrátit na WC. Konečně se jde
oblékat i paní učitelka, teď hlavně nezapomenout klíče od zahrady, telefon a papírové
kapesníčky! Při vycházce mimo zahradu je nutné dětem navléknout reflexní vestičky, vzít
červený terčík, telefon, hodinky a samozřejmě kapesníčky. Následuje řazení dětí do dvojic
tak, aby se děti aspoň trochu shodly, a do první a poslední dvojice vybrat děti, na které je
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velmi dobré spolehnutí. Celou cestu sleduje učitelka, zda se děti drží za ruce ve dvojicích,
nechodí příliš blízko krajnici či obrubníku u silnice, náročná je bezpečnost především u
rušných silnic a při přecházení vozovky. Učitelka smí jít sama na vycházku maximálně
s dvaceti dětmi, musí být neustále ve střehu a plně se soustředit, rychle reagovat a předvídat
situace. Jednomu dítěti zavazuje botu a přitom se musí dívat, co dělají ostatní děti v zástupu,
některé vzdálené i několik metrů od ní. Cestou se často musí na přání dětí podívat, kde kdo
bydlí, učit děti se orientovat v naší obci i slušnému chování, např. zdravení kolemjdoucích
lidí. Jindy si zahrát s dětmi hry na paloučku či jiném vhodném bezpečném místě, kde je
využito volnosti prostoru, ale musí ho vizuálně zkontrolovat a projít a upozornit děti, že
nesbíráme klacky ani neznámé předměty či plody a nedáváme nic do pusy. Poté se jí kolikrát
zdá zahrada jako oáza klidu a bezpečí, i když i jsou na ní dodržován pravidla bezpečnosti jako
v herně.
11.30 – 12.30: převlékání po pobytu venku je také pracovně náročné – srovnat a uklidit
vše na správné místo v šatně, rozložit a dát sušit mokré či špinavé věci a boty. Poté opět WC,
hygiena a následuje oběd. Děti se co nejvíce obsluhují samy, starší jedí příborem, dbáme na
správné zacházení s náčiním a slušné chování. Malé děti učitelka dokrmí, zlikviduje vzniklé
nehody – polití, rozlití, zdravotní potíže, mezitím do sebe nahází oběd, aby honem pomohla
při ukládání do postýlek rychlejším dětem a předala rodičům děti „pooběďáky“ s potřebnými
informacemi. Následuje příprava na odpočinek = nalezení správné postýlky, převléknutí do
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pyžámka, poslech pohádky nebo četby na pokračování. Mezitím několik kontrol, co ještě
dělají děti na WC a proč tak dlouho teče voda v umývárně?
12.30 – 14.00 hod. odpočinek dětí na lůžku. Učitelka z dopolední směny uvede třídu do
pořádku, sklidí pomůcky a materiály, připraví se na následující den, obmění nástěnky novými
výtvory dětí, roztřídí staré výkresy, zapíše do třídnice a doplní nové záznamy do
dokumentace o dětech. Zatímco děti odpočívají, paní učitelka z odpolední služby si kromě
kávy užívá „šrumu“ kolem neodpočívajících dětí, u kterých koriguje jejich činnosti tak, aby
nerušily spící kamarády. Přitom vymýšlí program pro děti na další den, týden, promýšlí
materiály a pomůcky, hledá náměty na veřejná vystoupení a besídky, obkresluje, kopíruje,
vystřihuje, dodělává resty, v rámci svých možností opravuje a zašívá poškozené hračky
Ve 14.00 hod. vstávání, urovnání pyžámek a lůžkovin, WC, hygiena, převlékání do
správných oblečků, vyřešení zatoulaných ponožek, načesání holčiček, svačina a postupné
loučení s odcházejícími kamarády, odpovědi na otázky „kde je tak dlouho moje maminka
a kdy už přijde?“ Následují hry dle zájmu dětí v herně nebo za příznivého počasí na školní
zahradě. V tomto případě opět převlékání do „správného“ oblečení v šatně, nezapomenout
výkresy, výrobky, hračky a „důležité“ předměty přinesené z domova, s sebou něco k pití,
telefon, klíče od zahrady a budovy školy, pomoci maličkým dětem při zvládání schodů,
dodržování pravidel bezpečného pohybu po zahradě, rozhovory s rodiči, úklid a po odchodu
posledního dítěte kontrola zabezpečení zahrady a budovy školy. Přitom všem se automaticky
předpokládá, že paní učitelka je stále vybavena notnou dávkou trpělivosti, psychické
vyrovnanosti, empatie, tolerance a že je usměvavá, spravedlivá, komunikativní, důsledná….
opravdu toto není povolání, ale poslání!!!
Kolektiv MŠ Líšnice (upraveno z internetu)

Opět začal nový školní rok
První školní den začal v letošním školním roce jako každý rok 1. září – tentokrát v úterý.
Na školním dvoře se kromě žáků vyšších ročníků sešli i noví prvňáčci v doprovodu svých
rodičů. Všichni se přišli pochlubit svými krásnými novými aktovkami, do kterých si hned
uložili dárky (školní potřeby a boxík na svačinku se zdravou dobrotou), které měli od školy
nachystané na lavicích. Paní učitelka Marie Tomšová vyzdobila třídu dětskými obrázky
a fotografiemi a samozřejmě i vším, co se budou děti během celého školního roku učit.
A není toho málo. Celou abecedu číst i psát, číslice do 20, celé desítky do sta, vše o ročních
obdobích a měsících, jak se žije ve společnosti, jak se správně chováme, poznatky o lidském
těle atd. Od podzimu do léta budou především rodiče pozorovat a hodnotit každý jejich
pokrok a radovat se z každého usměváčka, z každé hvězdičky i jedničky.
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Pro všechny žáky ve škole máme i letos připravenou různorodou nabídku zájmových
kroužků – hru na flétnu, taneční, sportovní a přírodovědný kroužek, paličkování a angličtinku
pro prvňáčky a druháčky. Samozřejmě nezapomínáme na dramatickou oblast, která se
uplatňuje při různých vystoupeních a při přípravě na recitační soutěž.
Aby si děti školní rok také trošku oživily a poznaly v praxi to, s čím se seznamují
teoreticky při vyučování, jsou naplánované různé akce. Už ve čtvrtek 24. 9. 2015 jsme všichni
krátce po osmé hodině vyjeli na podzimní exkurze. Autobus směřoval směrem na Lanškroun
do pekárny v Sázavě, kde jsme prošli celým provozem. Seznámili jsme se s výrobou chleba,
vánoček, tvarohových smaženek, svatebních koláčků, zákusků a houskových knedlíků.
Udivovalo nás vyčíslené množství jednotlivých kusů pečiva, které se v pekárně připraví
a spotřeba ingrediencí. Jako sladkou tečku nakonec dostaly děti čerstvý koblížek, který si
mohly samy naplnit marmeládou a pochutnat si na něm. Škoda jen, že jsme neměli možnost
si nějaké čerstvé pečivo nakoupit, proto jsme se cestou stavili v Ústí nad Orlicí. Dále vedla
naše výletní cesta na Tvrz Orlice do království lesa. Plněním úkolů děti poznávaly různé
živočichy žijící v ČR. Nakonec usedly v Muzeu řemesel Letohrad do 100 let staré školní třídy
a dozvěděly se o vyučovacích metodách té doby a také si vyzkoušely používané tělesné
tresty. Výlet jsme si všichni za příjemného počasí opravdu užili.
Od letošního školního roku mají nejen zákonní zástupci žáků ZŠ a dětí MŠ možnost
sledovat aktuální dění ze školského zařízení na novém školním webu
www.zsmslisnice.webnode.cz a také si prohlédnout fotky z jednotlivých akcí.
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V příštím čísle Vás poinformuji, jak nám to ve škole jde a co vše nového se nám podařilo
zorganizovat.
Na fotografii jsou letošní prvňáčkové při výletu na tvrz Orlici v Letohradě. Zleva Venda
Beran, Daník Klacl, Tomášek Stránský, Simonka Luxová (Pastviny) a Petruška Divoká.
Mgr. Eva Luxová, ředitelka školy

Sbor dobrovolných hasičů
Období letních prázdnin je především pro naše mladé
hasiče časem pro odpočinek a nabrání sil. Dva měsíce utekly jako
voda a na začátku září jsme se opět všichni sešli na první schůzce.
Potěšilo nás, že si do našeho kolektivu našly cestu i nové posily.
Tréninky jsou každý pátek od 16 do 18 hodiny, a pokud by se i vaše
dítě chtělo stát mladým hasičem, rádi ho mezi sebe přivítáme.
Aby naše děti nevyšly přes léto ze cviku, uspořádali jsme už po několikáté prázdninový
pobyt pro děti na statku v Kameničné. Během horkého a prosluněného týdne jsme zažili
spoustu legrace při hraní her, koupání na koupališti a celodenním výletu na Žampach. Menší
komplikaci nám způsobilo jen velké sucho. Statek není připojen na vodovodní řád a má svou
vlastní studnu, která bohužel nestačila pokrývat spotřebu vody, a museli jsme proto
několikrát improvizovat. Když nám voda netekla ze sprch, udělali jsme si sprchu vlastní.
A sprcha u hasičů znamená rovnou z cisterny. Vůbec nás nenapadlo, že z takové improvizace
budou děti úplně vedle a stane se největší atrakcí celého pobytu. Rádi bychom touto cestou
poděkovali paní Ivě Kaplanové za poskytnutí zázemí a už se těšíme, až opět všichni spolu
strávíme parádní týden bez rodičů.
První závody v novém školním roce jsme absolvovali v neděli 6. září 2015 v Chocni. Na
Memoriálu Františka Kalouse soutěžili naši mladší žáci ve štafetě 4 x 60 metrů a v požárním
útoku. Trochu nás zaskočila nepřízeň počasí. Do té doby jsme byli zvyklí na teploty kolem
30°C, ale tentokrát to bylo jen 14°C. Celou dobu to vypadalo, že navíc ještě začne pršet, ale
naštěstí vydatný déšť začal až při našem odjezdu zpět domů. Děti byly mezi ostatními
družstvy jedny z nejmenších a nejmladších, i tak ale dokázaly zabojovat a umístily se na 7. a
8. místě.
Podzimní příprava spočívá především v neustálém opakování dovedností a znalostí pro
závod požárnické všestrannosti, kterému se také jinak říká branný závod. Ten mladé hasiče
prověří především ve fyzické zdatnosti. Trať, kterou musí zdolat mladší žáci, je cca 3 km
dlouhá a starší žáci cca 4 km. A není to žádná pěkná rovinka jak na závodní dráze, ale vcelku
náročný členitý terén. Na trati je rozmístěno celkem šest stanovišť, kde všichni členové
družstva plní zadaný úkol, který prověří jejich znalosti v oblasti požární ochrany. Nejvíce
oblíbená bývá střelba ze vzduchovky. Děti musí trefit tři dřevěné špalíčky ve vzdálenosti 10
metrů. Bohužel tato dovednost není naší silnou stránkou a většinou zde také nasbíráme
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nejvíce trestných bodů. Ale co, hlavně že si děti mohou vystřelit, a kam diabolka letí, už je
tak trochu vedlejší. To u zdravovědy už musí umět správně obvázat koleno a loket a předvést
správný transport zraněné osoby. Na jiném stanovišti se prověřuje znalost topografických
značek, orientace mapy a určení azimutu. Aby to nebylo tak lehké, musí děti zvládnout
ručkování na laně a uvázání uzlů. Vedle toho určit věcné prostředky požární ochrany a také
vhodný a nevhodný ruční hasicí přístroj pro pět různých skupin hořlavých látek. Pro naše
nejmenší je to úkolů víc než dost, hlavně pro ty, kteří chodí ještě do školky. O to víc pak
potěší, když se dokáží umístit lépe než jejich starší soupeři.

Malou generální zkouškou před hlavním závodem podzimu byl Memoriál Zdeňka
Veselého 26. září 2015 v Černovíru. Mladší žáci obsadili 12. 13. 14. a 38. místo ze 45
startujících hlídek (skupinek pěti závodníků). Starší žáci 23. ze 43 hlídek. Zpestřením závodu
je běh na 60 metrů s překážkami, ve kterém se Veronika Břízová umístila na 4. místě (9
startujících), Filip Ulrych na 14., Patrik Bříza na 17. a Vítek Kalous na 20. místě (22
startujících). Všichni závodili v kategorii mladších žáků. Branný závod, který se započítává do
celoroční hry Plamen, nás čeká 17. října 2015.
Družstva dospělých bojovala během léta hned v několika soutěžích. Tou první byla
soutěž 1. srpna 2015 v Lichkově, kde smíšené družstvo získalo 8. místo. O týden později
8. srpna 2015 jsme se vydali za našimi kamarády do Líšnice v okrese Šumperk, kde jsme
obsadili 9. místo. O další týden později 15. srpna 2015 jsme na Memoriálu Vladimíra Hlavsy
v Rybné nad Zdobnicí v kategorii mužů zvítězili a ženy získaly stříbrnou pozici. V České Rybné
na Memoriálu Miloše Felcmana jsme při nočním požárním útoku 22. srpna 2015 ukořistili
13. místo v kategorii mužů a 5. místo v kategorii žen. Naší velmi oblíbenou soutěží je
netradiční požární útok v Klášterci nad Orlicí, kde muži obsadili 5. místo a ženy 2. a 3. místo.
Poslední soutěží bývá každý rok netradiční hasičská soutěž v České Rybné u Proseče, kterou
bereme jako takové zakončení naší sezony. Letos se uskutečnila 19. září, muži se umístili na
6. místě a ženy na 2. místě.
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8. srpna 2015 se naše delegace v čele se starostou a velitelem sboru zúčastnila 120.
výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Líšnici u Mohelnice. Již několik let funguje velmi
dobrá spolupráce jak mezi sbory tak i mezi obcemi. Líšničtí jezdí na hasičskou soutěž k nám a
my zase k nim. Letos se tato soutěž konala v rámci oslav výročí. Vesnička, která má snad tolik
obyvatel, kolik má náš hasičský sbor členů, byla na oslavy patřičně připravena. V tento
slavností den, byla tamním hasičům oficiálně předána nová hasičská zbrojnice, která vznikla
z rozsáhlé rekonstrukce starého kravína. Hasičům neslouží celá budova, ale její jedna třetina.
Ve druhé třetině pravděpodobně najde v budoucnu místo pro svou činnost oddíl stolního
tenisu a zbývající část je soukromý byt. Když si vzpomeneme na stav, v jakém se kravín
nacházel při naší první návštěvě před dvěma roky, je až zarážející, co tak malá vesnička
dokázala. Po slavnostním svěcení nového praporu před hasičárnou následoval slavnostní
průvod obcí, který vedla historická koňská stříkačka následovaná zástupci hasičských sborů
s prapory a současná technika. Na hřišti, které se také od poslední návštěvy velmi razantně
změnilo, proběhla ukázka hašení koňskou stříkačkou a soutěž v požárním útoku, ve které
naše smíšené družstvo, především kvůli neznalosti místních poměrů, obsadilo předposlední
místo. Během celého dne byly stávající velmi dobré vztahy ještě více utvrzeny. Oslavy
zakončila večerní zábava s ohnivou show.
Vedle ježdění po soutěžích a oslavách jsme se během léta postupně zabydlovali
v rekonstruovaných prostorách hasičské zbrojnice. Obě zásahová vozidla byla od srpna
umístěna ve svých garážích a dále probíhal velmi zevrubný úklid, který vlastně probíhá
neustále. Celkem razantní proměnou prošla klubovna hasičů, šatna, dílna, slad i půdní
prostory. Vše bylo a je prováděno tak, aby prostory co nejvíce vyhovovaly současným
požadavkům sboru.
Připravenost naší zásahové jednotky velmi důkladně prověřila silná bouře 8. července
2015. V 3:36 hodin vyjela jednotka evakuovat letní tábor v Račovicích a poté likvidovala
spadlé stromy na silnici z Líšnice do Pastvin, Nekoře a na silnici I/11 v Oboře. Druhý výjezd
byl jednotce nahlášen 6. srpna 2015 v 17:42. Tentokrát se však jednalo o nenahlášené pálení
a jednotka byla ještě před svým výjezdem ze zásahu odvolána. Je nutné podotknout, že se
tato událost stala v době vydané výstrahy nebezpečí vzniku požárů v celém Pardubickém
kraji! Nikdy nepodceňujte tyto výstrahy! Mohou vám způsobit spoustu nečekaných
problémů. Velmi časté požáry v letních obdobích jsou požáry na polích. Ačkoliv jich bylo
tento rok v okolí poměrně hodně, u žádného z nich jsme zasahovat nemuseli.
Za SDH Líšnice Pavel Štefek

Oslavy 120 let založení SDH Líšnice okres Šumperk
V letošním roce je to 120 let, kdy byl v naší obci založen první sbor dobrovolných hasičů.
Proto jsme si toto významné výročí připomněli a v sobotu 8. srpna 2015 jsme jej oslavili.
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Program celého dne
začínal
u
nově
zrekonstruované hasičské
zbrojnice. Tam od 10 hodin
probíhalo
slavnostní
svěcení nových prostor
hasičské zbrojnice spolu se
soškou
sv.
Floriána,
umístěnou ve výklenku
nad vstupními dveřmi, naší
techniky
a
našeho
hasičského praporu. Obřad
v krátkosti, ale zcela
trefně, vykonal zástupce
farnosti Římskokatolické církve z Loštic. Co se týká hasičského praporu, tak ten byl právě před
oslavami pořízen nový, neboť jsme žádný neměli a ani se nám nepodařilo v historii vypátrat,
zda nějaký existoval. Celý byl pořízen z darů od sponzorů. A tak náš nový hasičský prapor je
navržen tak, aby byl odrazem naší vesnice. Na tmavém podkladu je postava sv. Floriána, který
drží ochrannou ruku nad vyšehorským kostelíkem a na červeném podkladu je znak našeho
sboru, ve kterém najdete nejen hasičské symboly, ale i modrou a žlutou barvu a lva jako
odraz symboliky naší obce. Po krátkém církevním obřadu byla slavnostně starostou obce
předána k užívání nová hasičská zbrojnice. Tu si po přestřižení symbolické pásky převzala
starostka hasičů, která ale nezapomněla ani na zásahovou jednotku obce, která prostory také
bude využívat, a tak část pásky předala veliteli jednotky. Pak už následovala volná prohlídka
prostor nové zbrojnice. Bylo podáno malé občerstvení -koláčky, točené pivo a limonáda.
Těsně před obědem se program přesunul slavnostním průvodem na místní hřiště.
V průvodu byla k vidění historická koňská stříkačka hasičů z Radnice. Vozový park také vyjel
s oběma vozidly - Tatra 805 a Gazella. Náš nový prapor doprovodily v průvodu ještě prapory
hasičů z Moravičan, Palonína a Líšnice u Žamberka. Na hřišti následovala přestávka na oběd
a přípravy na hasičskou soutěž. Přestávku vyplnila ukázka akce koňské stříkačky. Kvůli
extrémnímu suchu jsme ale raději nezapalovali žádný oheň, a tak bylo jen pokropeno hřiště.
Na hřišti byla připravena k nahlédnutí kronika sboru, kronika mládeže a fotodokumentace ke
kronice. A také i nějaké ty historické fotografie a foto z doby znovu obnovení činnosti
současných hasičů po roce 1999. Ve 14 hodin byla zahájena hasičská soutěž, letos jen s
jedním soutěžním kolem. A to se běželo s jednotným soutěžním strojem Tohatsu pro
kategorie muži a ženy, a strojem PPS 8 pro kategorii veteránů. Na startovní listině bylo
přihlášeno 21 soutěžních družstev - z toho 5 družstev žen, 6 družstev veteránů - Líšnice měla
v každé kategorii jednoho zástupce a 10 družstev mužů - Líšnice měla 2 družstva.
Z „přespolních" jsme přivítali hasiče z Újezda u Uničova a naše spřátelené kolegy z Líšnice
u Žamberka. Jak to tak někdy bývá, na domácí půdě se nedaří a nezadaří. Abychom si mezi
sebou tak nějak neměli co závidět, umístění byla totožná - ženy Líšnice 5. místo, veteráni
Líšnice 5. místo, muži Líšnice „A“ 5. místo a Líšnice „B“ 6. místo. Celá soutěž měla skvělou
přátelskou atmosféru a sportovního ducha. Nikdo nebyl zraněn, počasí nám také nedopřálo
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ani dešťovou kapičku. Kolektivy na prvních 3 místech v každé kategorii obdržely krásné
poháry, které byly pořízeny za finančního přispění Olomouckého kraje. Všechna zúčastněná
družstva dostala věcné ceny, které byly získány za podpory sponzorů.
Tímto mi prosím dovolte, abych poděkovala za finanční přispění a za věcné dary.
Děkujeme: Obecní úřad Líšnice, MS – Stavby Marek Spáčil, paní Irena Beránková, paní
Jaromíra Gazdová, Autodoprava Vlasta Vykydalová, pan Marek Míchal, Darka Mohelnice,
starosta obce pan Jiří Kvíčala, DiS., Pohostinství Líšnice, Pivovar Litovel, Řeznictví Mgr.
František Keprt, plk. Vladimír Drozda. Dále děkujeme paní Plesníkové a paní Kvíčalové za
skvělé koláčky a záviny ke kávě. Tímto program dne oficiálně skončil a volně pokračoval
posezením a tanečním večerem s naší místní kapelou S-band. Spolu s nimi jsme si mohli
zatancovat, zazpívat, ale i jen tak posedět a „poklábosit“ se sousedy na našem hřišti do
půlnočních hodin. V deset hodin večer udělala opravdu poslední tečku za oslavami 120 let
hasičů Líšnice ohňová show v podání skupiny Postrpoi z Postřelmova. Jejich vystoupení
sledovalo na hřišti přes 200 návštěvníků a bylo opravdu nádherné. Večerní návštěvnost nás
velice potěšila. Průběh celého dne, sportovní klání - to vše se nám podařilo jen zásluhou
velké práce, příprav a zase jen velké práce nejen nás hasičů, ale i našich příznivců. Oslavy
jsme i přes drobné nedostatky zvládli na dobré úrovni. Taková akce by nikdy nemohla
proběhnout nebýt pomoci z našich řad i našich rodinných příslušníků a přátel. A tak mi ještě
jednou dovolte poděkovat za odvedenou práci všem ve stáncích, u jídla, na trati. Ale hlavně
těm, kdo to vše pomáhali nachystat a dali šanci tomu, aby oslavy proběhly. Děkuji.

Jitka Mošovská DiS., starostka SDH Líšnice okr. Šumperk
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Novinky v TJ Sokol Líšnice
Vážení spoluobčané,
začátkem srpna nám byla písemně oznámena žádost o
rezignaci starostky TJ Sokol Líšnice, kteroužto zastávala sestra Jana
Břízová. Jako důvod své rezignace uvedla zdravotní problémy. Proto se
dne 31. 8. 2015 konala mimořádná schůze výboru TJ Sokol Líšnice za
účelem projednání této žádosti a zvolení dalšího postupu, kterým se
bude vedení sokola ubírat. Samozřejmě žádosti sestry Jany Břízové bylo
vyhověno a dohodli jsme se, že do řádné valné hromady převezmu
vedení sokola já, protože nás v březnu čeká volební valná hromada, kde bude zvolen výbor
nový. Jana řádně předala veškeré dokumenty, se kterými se ovšem teprve seznamuji, takže
je vše trochu ve zmatku a v zácviku . Moje vize je však jasná. Pokud to bude v mých silách,
chtěl bych docílit toho, že bude sokolovna maximálně využívaná. Aby zde našli zázemí
všichni sportovci, aby zde měla škola pokud možno co nejlepší podmínky pro výuku
tělocviku, aby zde naši hasiči nalezli prostory, ve kterých budou pořádat ty nejlepší zábavy a
plesy, aby se objevili i další zájemci, kteří by chtěli do naší vesničky přivést něco nového a
abychom si my, členové TJ Sokol Líšnice, mohli s hřejivým pocitem u srdce říci, že stojí za to
nechat svůj čas v sokolovně, protože děláme něco, co není pro nás, ale pro lidi v této vesnici.
Čeká nás mnoho práce, proto rádi přivítáme každého, kdo by měl zájem nám s tím pomoci
.
Na závěr bych chtěl poděkovat jménem celého výboru Janě Břízové za veškerou
činnost, kterou kdy pro TJ Sokol Líšnice vykonala. Zejména při práci s dětmi vždy prokazovala
neskutečný elán a ukázala, že je v této oblasti prakticky nenahraditelná. Pouze díky ní se
toho v sokolovně mnoho změnilo a já věřím, že jakmile si trochu odpočine, tak se mezi nás
opět vrátí.
Myslím, že je důležité, abyste o těchto změnách věděli, jelikož se jedná o dění v naší
obci. Pokud by měl kdokoliv jakýkoliv dotaz nebo připomínku, jsem k dispozici na
MichalSchreiber@seznam.cz. Děkuji mnohokrát za pozornost a přeji všem mnoho splněných
snů a dosažených cílů .
Za TJ Sokol Líšnice Michal Schreiber

Ze života oddílu stolního tenisu TJ Sokol Líšnice
Vážení čtenáři,
září se nám chýlí ke konci, školáci mají za sebou první dny ve škole a my stolní tenisté již
plni nervozity přešlapujeme a těšíme se na začátek nové sezóny. Zatímco někteří z nás zvolili
letní přestávku k odpočinku a jiným aktivitám, jiní pilně a poctivě dřeli. Vedro nebo zima
(letos spíš to vedro ), nic nás od tréninku neodradilo. Koncem srpna jsme se však začali na
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trénincích scházet již v hojnějších počtech a nyní, když už nám sezóna klepe na dveře,
věříme, že jsme se připravili dostatečně. Dovolte mi proto, abych vám zde několika slovy
shrnul naše zážitky z léta, cíle pro letošní sezónu a další novinky z našich řad.
Do sezóny 2015/2016 jsme přihlásili pouze 2 družstva, protože naše počty se neustále
tenčí. Trochu mě to mrzí, ale pevně věřím, že nové hráče opět seženeme a znovu obnovíme
naše třetí družstvo. „A“ tým bude hájit barvy Líšnice v nejvyšší okresní soutěži (RP I. třídy).
Cílem bude umístit se pokud možno v první polovině tabulky. K tomu by nám měl výrazně
pomoci hráč Lukáš Adamec, kterého jsme přesvědčili, aby k nám přestoupil na střídavý start
z oddílu Orel Orlice. Vzhledem k tomu, že u nás smí podle pravidel odehrát pouze 50 %
utkání, máme v plánu si ho brát proti těžším soupeřům, kde by se mohl stát hlavním
strůjcem našeho tažení za vítězstvím. Lukáš k nám začal také pravidelně dojíždět na tréninky,
což nám dodalo novou motivaci a chuť, protože možnost zahrát si s jakýmkoliv lepším
hráčem je k nezaplacení. Jinak zůstává sestava „A“ týmu nezměněná. Opět budeme
nastupovat ve složení Brökl Jan, Schreiber Michal, Štantejský Jaroslav a Bělský Jiří.

Sestava domácích (stojící): Schreiber, Schauer, Brökl, Diblík. Sestava hostů (klečící): Syrový T., Syrový K.,
Syrový V., Buben. Foto z přípravného utkání s družstvem Sudslavy

„B“ tým je letos připraven vlétnout do čtvrté okresní soutěže (RP IV. třídy). Cíl je
podobný jako u našeho prvního družstva, umístit se tedy v první polovině tabulky. Hráči
budou nastupovat ve složení Bečka Jan, Bečka Pavel, Schauer Lukáš a Diblík Martin.
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Náhradníky budou Čammr František, Vencl Jiří, Kaška Zdeněk, Hlaváček Josef a Andrle Petr.
Nejvíce jsme asi zvědaví na to, jak se s letošní sezónou popere náš Lukáš Schauer. Bude to
totiž jeho premiéra v RP IV. třídy. Lukáš poctivě celé léto makal, nevynechal prakticky žádný
trénink a navíc dvakrát týdně dojížděl na tréninky do Žamberku, což mu dodalo neskutečnou
sebedůvěru, cit pro míček a herní jistotu. Ostatní hráči jsou již zkušení matadoři, pro které
by tato soutěž měla být hračka .
Ve čtvrtek 6. 8. 2015 jsme sehráli první přípravné utkání. Kontaktoval nás tým Sudslavy,
jemuž nešlo říci ne, zejména protože s nimi přijel jejich odchovanec a současný hráč 1. ligy za
Sokol Hradec Králové Vlastimil Buben. Vlastimil už zaznamenal několik republikových i
mezinárodních úspěchů (například porazil legendu českého stolního tenisu Jindru Panského),
okusil již také chuť české extraligy, kde nastoupil proti opravdové elitě (Pištej, Košťál,
Olejník). Je před ním ještě ohromný kus práce, avšak už nyní se pohybuje okolo 280. místa
na světě do 18 let. Byla to krása přivítat takového hráče u nás v Líšnici a jsem moc rád, že i
po čtyřech hodinách tréninku v Hradci přijel a ukázal nám něco ze své hry. Zápas jsme sice
prohráli 6:12, ale výsledek bylo to poslední, co nás zajímalo. Musím také vyzdvihnout výkony
Lukáše Schauera a Martina Diblíka, kteří dokázali sehrát s hráči, kteří hrají o 4 třídy výš, velmi
vyrovnaná utkání, a mnohdy jim chybělo pouze dotáhnout pátý set do vítězného konce. To
potvrzuje tvrzení, že zejména oni dva na sobě poctivě dřou a potřebují jako sůl hrát s lepšími
hráči. I proto jsme jim dali možnost tento „přátelák“ odehrát a i oni poznali, jaké to je, zahrát
si proti republikové dorostenecké elitě. Po zápase jsme sedli na "jedno" U Smrku, kde jsme
pokecali, Vlastimil nám předal mnoho svých poznatků a zkušeností ohledně tréninku a toho,
jak to u nich chodí. Také se mi líbilo, že nás bral jako rovnocenné soupeře, nepovyšoval se a
byl to v pohodě chlap, sršící dobrou náladou.
Poslední akce, které jsme se během letní přestávky zúčastnili, byl noční turnaj
v Žamberku, který jsme brali jako generálku před soutěží. Z našeho oddílu vyrazili
reprezentovat obec 3 hráči. Nejlépe se nakonec umístil v silné konkurenci Jan Brökl, který
skončil na 5. místě. Na 8. místě se umístil hráč Michal Schreiber a na 25. místě skončil Martin
Diblík. Co nás však velmi potěšilo, bylo to, že celkovým vítězem se stal Lukáš Adamec, čímž
nám jen dokázal, že stálo za to ho k nám vzít.
Závěrem bych chtěl dodat, že rozpis mistrovských utkání bude viset na nástěnce před
sokolovnou, takže pokud budete mít zájem přijít nás podpořit, budeme jen a jen rádi. Stejně
tak je vítán každý, kdo by si chtěl přijít zahrát na trénink, nebo se dokonce přidat do našich
řad. Tréninky jsme přesunuli na každé úterý od 17:00.
Děkuji mnohokrát za přečtení a přeji všem příjemné prožití následujících podzimních
měsíců .
Za TJ Sokol Líšnice - oddíl stolního tenisu Michal Schreiber
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Velký mezinárodní úspěch mladých českých včelařů
Ve dnech 8. až 12. července
2015 bylo v rámci mezinárodního
projektu IMYB (International
Meeting of Young Beekeepers)
uspořádáno největší setkání
včelařské mládeže v historii.
Šestého
ročníku,
který
tentokráte uspořádala
Stredná odborná škola Pod
Bánošom v Banské Bystrici, se
zúčastnilo
rekordních
57
účastníků, a to z 20 zemí (Albánie,
Anglie,
Bělorusko,
Česká
republika, Dánsko, Irsko, Izrael, Kazachstán, Libanon, Lichtenštejnsko, Litva, Moldávie,
Německo, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Ukrajina). Svojí
návštěvou podpořilo setkání i mnoho významných státních a včelařských představitelů, např.
všichni účastníci právě probíhající valné hromady Apislavia.
Již tradičně si výborně vedli čeští účastníci. V jednotlivcích se na prvním místě umístil
Matěj Brzica (Stříbro, vedoucí kroužku Oldřich Koubek), na čtvrtém místě Jakub Raus (České
Budějovice, vedoucí kroužku Mgr. Jarmila Ichová) a na místě šestém Jiří Prachař (Žamberk,
vedoucí kroužku Jana Bíba) – na obrázku. V týmové soutěži český tým získal vynikající první
místo. Za tyto výsledky si zaslouží všichni i se svými vedoucími velkou gratulaci stejně tak
jako veliký dík za výbornou reprezentaci. Velké poděkování za uspořádání této náročné akce
patří i slovenským pořadatelům. Další informace a fotografie získáte na webových
stránkách IMYB.sk.
Celkové umístění - jednotlivci:
1. místo: Matěj Brzica – Česká republika
2. místo: Rusu Ion – Moldávie
3. místo: Jana Kienzle - Německo
Celkové umístění – týmová soutěž:
1. místo: Česká republika
2. místo: Slovensko
3. místo: Rakousko
Jana Bíba, lektorka včelařství – Šťastný domov o.p.s.
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Kdo je kdo – Díl XXXVI.
PANÍ JARMILA FALTUSOVÁ
Každý z nás má vzpomínky, vzpomínky, které se s přibývajícím věkem stále více navrací.
Mnohým z nás se vybavují školní lavice, učitelé, kteří nám vštěpovali první krůčky do života.
K těm, kteří se vryli do našich životů, patří i paní Jarmila Faltusová.
Narodila se v Lukavici manželům Hrdinovým 27. srpna 1935. Pochází z rolnické rodiny.
Obecnou školu navštěvovala v Lukavici od roku 1941 – 1946. Od roku 1946 do roku 1950
dojížděla do Žamberka. Poté vstoupila na Pedagogickou školu pro vzdělávání učitelů
národních škol v Rychnově nad Kněžnou. Na této škole studovala v letech 1950 – 1954. Od
1. září byla ustavena učitelkou na osmileté škole v Žamberku. V roce 1955 se vdala. Na škole
v Žamberku ukončila zaměstnání 30. srpna 1957. Od 1. září 1957 do 5. ledna 1958 měla
mateřskou dovolenou. Do 1. září 1959, kdy nastupuje do školy, byla v domácnosti.

S příchodem do Líšnice kupují manželé Faltusovi rodinný domek čp. 40, který si upravují
podle svých představ. Do této doby bydleli 3 roky v Kunvaldu. V první třídě byl vyučován
první a třetí postupný ročník panem Osvaldem Skalským. Ve druhé třídě byl vyučován druhý,
čtvrtý a pátý postupný ročník. Právě tady byla třídní učitelkou paní Jarmila Faltusová.
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O prázdninách v roce 1962 nastupuje na mateřskou dovolenou. V této době nastupuje na
zdejší školu místo pana Osvalda Skalského pan Karel Štěpán. 1. září 1963 nastupuje na zdejší
školu opět paní Faltusová, která zde učí až do důchodu a to do 27. srpna 1990. V Líšnici
pracovala v pedagogické práci od roku 1959 do roku 1990.
Její aktivní život se projevoval i ve veřejné činnosti. Pracovala dlouhá léta jako
předsedkyně Svazu žen, byla členkou sboru pro občanské záležitosti, věnovala se cvičení
mládeže. Výčet její činnosti je velmi pestrý. Každý, kdo tuto ženu zná, si uvědomí, kolik času
musela věnovat výchově nové generace. Vždy si však našla čas na své kamarády, zahrádku či
pěknou knížku. V letošním roce tato vzácná žena oslavuje životní jubileum a se svým
manželem diamantovou svatbu. Věřím, že vše zvládnou v pohodě a v dalších letech se
budou těšit pevnému zdraví.
Na závěr bych chtěl poděkovat jménem všech, kteří prošli rukama paní učitelky. Za
trpělivost a lásku, s jakou přistupovala ke svým žákům. Za to, jak učila milovat náš kraj, jak
učila z prvních písmenek skládat slova máma, táta, láska, země, vlast, domov. Mnoho vody
uplynulo, ale vzpomínky se vrací. Jsme rádi, že lidé, jako je paní Jarmila Faltusová, žijí mezi
námi.
Rudolf Doleček

Orlice – Díl 9.
Po dlouhém putování jsme absolvovali 55 km od pramene Divoké Orlice do naší obce
Líšnice. Tady ukončíme putování a v příštích vydáních zpravodaje se budeme věnovat naší
obci, budeme psát o zajímavostech, které tvořili minulost či přítomnost a nejsou mezi našimi
obyvateli tak známé, nebyly publikovány a nevešly se ani do knihy „Líšnice obec pod
Orlickými horami“.
Dlouho jsem se rozhodoval, jak ukončit putování a co napsat o Líšnici. Nakonec padlo
rozhodnutí poklonit se básní našim obyvatelům, kteří se zasloužili o rozvoj a rozkvět obce.

JAK ŠEL ČAS
Kapky se slily do pramene, jak vteřiny do řádu věků,
jedna krůpěj ke krůpěji a máme tu řeku.
Z lesů, luk a polí, pod skálou Babí, Divoká Orlice hovoří,
s ženami husitů, nad skalisky Tábor, všem bratrům znám.
V hlubinách hudba zní, to jsou zvonky bledulí,
první únor patnáctsetčtrnáct Líšnici mezi obce řadí.
Jaký bude její osud, osud věcí, lidí, co je čeká, kdo ví.
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Řeka plyne mezi keři lískovými, odtud název Líšnice.
Žampachové, Bubnové stávají se tu pány, pak přišli Švédové,
nebylo hezké to drancování země české.
Hladomor, božec, cholera trápí náš lid, děti umírají,
matky, otcové slzy prolévají.
Nový majitel Windischgratz a po něm baron Parish nastupuje,
kaplička na rozcestí se svatému Janu Nepomuckému buduje,
později kostelu Svaté rodiny ustupuje.
Pan farář Keprta se o kostel zasloužil, donátor Jirčík jej dokončil.
Svatostánek dobré sluhy má, na faráře Šimka vzpomíná.
Řeka po lučinách dále šumí, vody plynou jako roky,
otcové školu dětem staví, ráno je vítají trylky ptačího zpěvu,
to vše na oslavu učitelů, kterým generace děkují.
Poklady v našich dětech máme, každé dítko jak zrnko zlata se třpytí.
Válka je však krutá, nikdy není svatá,
muži ji dali své mládí, odvahu, životy
to bojovalo se za Líšnici za Prahu.
Pomník oběti připomíná, co křížů, co vzácných jmen,
bytosti nám drahé sní svůj sen.
Člověk se narodil, učil se, možná minul svůj cíl,
mnoho dobrých lidí tu pobývalo, rozkvětem obce se zabývalo.
Poslanec Zářecký, Keprta, Masaryk, Beneš, Švehla,
a mnoho dalších pro naší obec pracovalo, sílu obětovalo
Cestička ubíhá pod klenbou nebes nám všem,
na své otce, předky nikdy nezapomenem.
Chléb to boží dar, ten líšnický po celém okolí lid miloval.
Profesor Albert, hvězdář Bronstein, malíři Sedláček, Trunečka,
či učitel Šašek o nás básně psali, obrazy malovali, písně zpívali.
Lobkowitz, Vojáček, učitel Žabka naši vesnici rádi měli,
čestné občanství dostávali.
Mnoho stránek knih psali o našem kraji
Klostermann, Vrchlický, Štech, ti všichni to tu milovali,
ještě však prázdné listy zůstaly.
Cesty, mosty, jezy, kostel, škola, sokolovna, hasičská zbrojnice,
to vše budovali naši lidé pro rozkvět Líšnice.
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Jak román bez konce nám Orlice zpívá,
čas odnáší, co máme rádi „memento mori“,
Lid však dále se snaží, hasiči dlouhou tradici mají,
medaile, tituly, poháry získávají.
Sportovci proslavují naší vesnici po celém kraji,
i na olympiádě zastoupení máme, další list do kroniky zakládáme.
Však stále dokážeme po lukách chodit bosí,
nosíme do Orlice oblázky a dojímá nás krůpěj rosy,
a na něžnosti myslíme a na své lásky.

Lov ryb v období I. světové války v tůni na Divoké Orlici v Líšnici.
Rudolf Doleček

Před devadesáti lety
Dne 27. září 1925 byla v Líšnici pořádána slavnost k odhalení pomníku líšnickým vojínům
padlým v první světové válce. Pomník byl zbudován péčí komitétu pro jeho postavení.
Členové tohoto komitétu byli pan Josef Urban štb. kapitán, pan Jan Koráb – mlynář a pan Jar.
Toman – pokladník zdejší záložny. Tento památník se nachází na školním nádvoří naproti
hostinci pana Kristiána Marvana a zhotovil jej pan Oldřich Fiedler, sochař ze Žamberka.
K této slavnosti pozvány byly všechny místní a okresní korporace a organisace. Dostavily
se dobrovolné sbory sokolské ze Žamberka a Líšnice v sokolských krojích, dále hasičské
dobrovolné sbory. V legionářském oděvu Jednota čsl. legionářů ze Žamberka v počtu
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sedmnácti bratří. Dále byla přítomna čestná rota pěšího pluku č.30 ze Žamberka i se sborem
důstojnickým. Tato slavnost se konala pod záštitou obecního zastupitelstva.

Průvod se řadil o 13. hod. u Korábova mlýna. V čele průvodu kráčeli příbuzní a přátelé
padlých vojínů. Za nimi čestná rota s velícím důstojníkem, potom líšnická kapela a za ní šli
legionáři, sokolové a hasiči. Potom následoval komitét pro výstavbu pomníku, dále
důstojnický sbor žamberecké posádky, členové obecního zastupitelstva a místní školní rady,
občanstvo a naposledy školní mládež za vedení třídních učitelů. V průvodu se odhadovalo
1200 účastníků.
Účastníci průvodu stanuli u pomníku kolem čtrnácté hodiny. Slavnostní odhalení počalo
tím, že hudba zahrála fanfáru z opery Libuše. Poté Jaroslav Toman přivítal všechny hosty.
Potom na řečnickou tribunu vystoupil pan Josef Urban. Pronesl procítěnou řeč, v níž se
zmínil o útrapách zahynulých vojáků, o zármutku a bolestech opuštěných rodičů, vdov
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a sirotků. Za této řeči nezůstalo snad jediné oko suché. Po přednesené řeči za zvuku státní
hymny byla sejmuta černá rouška a odhalen pomník v celé své kráse. Tento je zhotoven
z hořického pískovce. Na třetím stupni do dáli se vítězoslavně dívá symbol naší síly, lev, který
předními tlapami svírá umírajícího dvouhlavého orla, znaku zašlého mocnářství Rakousko –
Uherského.
Nad ním tyčí se jehlan zakončený nahoře posvátným řeckým ohněm. Na třech stranách
jsou uvedena jména padlých, zemřelých a nezvěstných vojínů líšnických. Na přední straně
obelisku jest věnování „Padlým druhům“ a válečný letopočet 1914 – 1918, vroubený
trnovým věncem. Na věčnou památku budoucím pokolením, na výstrahu občanstvu proti
nespravedlivé a krvavé světové válce, kterou zavinili Hohenzolernové a Habsburkové, zde
v této kronice uvádím, že dvanáct otců, živitelů rodin a zdárných synů padlo na bojišti,
patnáct zdejších občanů zemřelo ve válce na následky válečných útrap a devět našich
občanů jest nezvěstných, o nich se neví, zda padli na bojišti nebo zemřeli v zajetí.
Dalších šest jmen není na pomníku uvedeno. V době vzniku války byli zaměstnáni v naší
obci, ale trvalé bydliště měli jinde.
Rudolf Doleček - Podle kroniky Josefa Petra

Prosba
Na žádost občanů Líšnice i přespolních, kteří mají pozůstalé na místním hřbitově,
prosíme představitele naší obce, zda by se mohl upravit prostor za hřbitovní zdí, směrem
k hasičskému hřišti. Myslíme si, že skládka, která se zde vytvořila, nedělá dobrý dojem a je
stále pod větší kritikou. Je ale na druhou stranu pravdou, že mnoho majitelů hrobů neváží pár
kroků ke kontejnerům na odpad a tento odhazují za parkán.
Věříme, že skládka bude odstraněna a majitelé hrobů se polepší a hřbitovní odpad
budou třídit a odkládat do správných nádob.
Za žadatele o nápravu – Lipenský, Hovádkovi, Frankovi, J. Trýbová, Venclovi,
J. Šlezingrová, Břízovi, Dolečkovi, P. Oldřich Kučera.
Rudolf Doleček

I. ročník rodinného kotlíkového guláše
Poslední zářijovou neděli uspořádali „Dubinští“ I. ročník rodinného kotlíkového guláše.
Pravidla přípravy limitovala pouze manžela, který se musel obejít bez pomoci manželky.
Start v 9 hodin stihli téměř všichni, nicméně i pro pozdě příchozí zbyl prostor na
seberealizaci. Soutěžilo devět rodin: Hynkovi, Motlovi, Novotní, Divocí, Hruškovi, Jiráskovi,
Bednářovi, Kubíčkovi a Štefkovi.
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Hodnocení uskutečnily manželky soutěžících v anonymní anketě, kdy zajisté žádná
nepoznala rodinný talíř s gastronomickým pokladem svého chotě. Myslivci zpestřili program
kreativními činoherními variacemi z vlastního repertoáru.

Počasí přálo a dílo se podařilo nejlépe Danu Jiráskovi z Dolního konce. Blahopřejeme Dane!!
Mirek Kubíček
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Zelená vrána – Jíme jinak…
Pár slov k naší firmě Zelená vrána - Jíme jinak… Dlouho jsme přemýšlely, co by Vás o nás
zajímalo. Potkaly jsme se ne náhodou. Zjistily jsme, že naše domy jsou vedle sebe. Náhoda??
Pracovaly jsme spolu, daly společně výpověď a přemýšlely.
Lásku k jídlu máme obě velkou, i když každá trochu jinak. Spojením Kačenčiny fantazie,
vytrvalosti, odvážnosti a intuice, mojí improvizace, odhodláni a nasazení se zrodil tým!!! No,
vrána k vráně sedá!!!
Naším cílem je ukázat, jak zdravě a chutně se dá jíst, aniž byste
byli po jídle unaveni a měli pocit plnosti. Jak fungujeme? Vaříme
jednoduchou, vyváženou a lehkou stravu. Tzn. vegetariánskou stravu.
Je na výběr ze dvou menu, z nichž jedno je vždy bezlepkové. Každé
úterý a čtvrtek pečeme celozrnné rohlíky a žitné dalamánky. Ve
středu celozrnné koblížky a v pátek koláče s ovocem. Zajišťujeme
i rozvoz menu. V poslední době dostáváme nabídky na přípravy
vegetariánských rautů a pohoštění. To nás velmi baví. Na našich webových stránkách
www.zelenavranajimejinak.cz je vždy jídelníček, ze kterého je možné si objednat. Objednávky
přijímáme mailem, telefonem, nebo osobně návštěvou na naší provozovně.
Dále pak pečeme na objednávku: celozrnné koláče, vícezrnné pečivo, bezlepkové
pečivo, svatební a narozeninové dorty, svatební i vánoční cukroví, vánočky, mazance,
koblížky, různé dorty dle Vašeho přání - vše je možné připravit (po domluvě) bez lepku
a cukru.
Těší nás, že jsme našly tak úžasně velké prostory. Pánové z Lišnické a.s. nám vyšli ve
všem vstříc. Překvapil nás velký zájem o zdravou stravu, takže počet objednaných menu stále
roste a do budoucna uvažujeme o posílení našeho týmu. Přijďte nás navštívit na naši
provozovnu, podívat se, objednat nebo jen tak přivonět.
Kontakt: tel.: 723 145 237, 773 575 381; mail: vranazelena@seznam.cz
Budeme se těšit. Lenka Cviková a Kateřina Bartošová
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Farnost Žamberk Vás srdečně zve na

VARHANNÍ KONCERT

FRANTIŠKA VANÍČKA
do kostela Svaté Rodiny v Líšnici

v pátek 30.10.2015 v 19:00 hodin
při příležitosti znovurozeznění opravených varhan.
doc. PhDr. MgA. František Vaníček, Ph. D. předseda Akademického senátu PdF UHK
tajemník Hudební katedry, vedoucí Oddělení chrámové hudby, sólové interpretace a sbormistrovství

PŘIPOMENUTÍ
90. výročí odhalení pomníku padlým
1. světové války

