Komentář starosty na úvod…
Nadešel čas prázdnin. Děti opustili školní lavice a až se v září vrátí zpět,
budou užívat sociální zařízení po kompletní rekonstrukci. Snad se jim budou
líbit a brzy si zvyknou, že mají zaměněná označení dívčích a chlapeckých WC
na dveřích.
Na hřištích bylo opět otevřeno občerstvení. Žel letos je „vyváženo“ zavřením
pohostinství U Kristiána. Podle informací od vlastníka objektu je tato budova na prodej.
I s přihlédnutím k této nemilé skutečnosti, Rada obce rozhodla o vybavení prostor bývalé
malé obřadní místnosti na obecním úřadě, jako doplňkového zázemí k velké zasedačce. Po
dokončení bude možné využívat upravené prostory i k menším akcím rodinného typu.
Jsou tomu 2 roky, kdy zastupitelka Iva Břízová začala s petičními archy obcházet
nejenom sousedy, ale i občany Nekoře. Podpořila tím komplikované vyjednávání
o rekonstrukci krajské komunikace od bývalé mlékárny po zemědělské středisko KII.
Následně jsem vyvolal místním šetření, za účasti zástupců dopravní policie ČR, silničního
odboru MÚ Žamberk a Správy a údržby silnic Pardubického kraje (SÚS Pk), které vyznělo
dosti beznadějně. V této situaci „pomohla“ dvakrát příroda, když dvě letní průtrže 27.7.
a 12.8.2015 odhalily zanedbanou údržbu odvodnění této komunikace a následné urgence
konečně rozhýbaly správce komunikace k činům. Jaký je výsledek již znáte. Povrch
komunikace byl upraven vlastními prostředky a stroji SÚS Pk a při pravidelné údržbě bude
i voda odtékat tam, kam byla před léty svedena a neměla by škodit pod kopcem. Na dotazy,
proč nebyla provedena důkladnější rekonstrukce, s úsměvem odpovídám, že je to
předvolební krajská akce, za kterou můžeme být rádi. O trvanlivosti povrchu si můžeme
myslet, co chceme, ale proti výroku zástupců SÚS, že mají komunikace v daleko horším
stavu, než byla tato, je těžká argumentace a obrana. Tak že Ivo Břízová a všichni hořeňáci,
kteří jste pomohli, DÍKY za podporu a užívejme si opravený úsek silnice bez poruch co možná
nejdéle.
V příspěvku Michala Schreibera o cestě stolních tenistů za přáteli do Sehmy mě zaujala
zmínka o uzavření družby žambereckých stolních tenistů s tenisty v městečku Dundaga
v Lotyšku. Možná se dočkáme i toho, že se družby propojí a tenisté budou jezdit pravidelně
nejenom na západ, ale i východním směrem.
Závěrem přeji všem, které dovolená teprve čeká, ať naberou síly a životní optimismus
a po prázdninách se opět sejdeme nad dalším číslem zpravodaje.
Ing. Miroslav Keprta
Obecní úřad bude od 1.8. do 12.8.2016 uzavřen z důvodu dovolené. V nutných případech
můžete kontaktovat starostu na tel.: 736 767 730.
Dne 3.8. a 10.8. 2016 bude obecní knihovna zavřena.
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Zprávy z obecního úřadu
Jednání Rady obce Líšnice dne 23. března 2016
Rada obce bere na vědomí:





nabídku na zpracování povodňového plánu s opatřeními (čidla v korytě, rozhlas) v částce
3.214.000,- Kč pro podání žádost o dotace - podíl Obce po dotaci 930.000,- od firmy
ENVIPARTNER s.r.o. - zbytná záležitost, rada doporučuje neakceptovat.
Cenové nabídky na zpracování lesního hospodářského plánu
Lesprojekt východní Čechy s.r.o., splňuje podmínky Výzvy k podání nabídky a prokázání
kvalifikace - nabídnutá cena 52 756,- Kč včetně DPH.
Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o., splňuje podmínky Výzvy k podání nabídky a prokázání
kvalifikace - nabídnutá cena 39 567,- Kč včetně DPH. Uchazeč nabízí nezvykle nízkou
cenu. Bude požádán o vysvětlení této výše a dále kolik by stálo poskytnutí dat
v elektronické podobě včetně prohlížecího SW, což uchazeč 1. Nabízí v ceně.

Rada obce projednala:


Návrh trasy sdruženého tělesa chodníku a cyklostezky přes Obec Líšnice a volí strategii
projednávání výkupu pozemků. Zašle se seznamující dopis dotčeným vlastníkům parcel
s plánovaným záborem.

Rada obce schválila:





Smlouvu o poskytnutí investičního příspěvku mezi Obcí Líšnice a Sdružení obcí Orlicko
na zhotovení dokumentace k realizaci akce Cyklostezky Orlická - výše příspěvku
126 090,- Kč ve dvou stejných splátkách do 30.4.2016 a 31.1.2017.
Komisi pro otvírání obálek s nabídkami na zpracování lesního hospodářského plánu ve
složení předseda Ing. Radislav Koráb, Ing. Miroslav Keprta a MVDr. Martina Hynková.
Zveřejnění záměru směny a prodeje pozemků dolní konec - vypořádání okrajů cest Obec
Líšnice a Jitka Tarantová, Jindřich Šnajdr, Jiří Langr - pozemky 1490/2, 1546/6,
1546/7,1546/8 a 1546/4.
Zveřejnění záměru směny pozemků u Sokolovny - vypořádání přerušení obecní cesty
Obec Líšnice a Luboš Poláček - pozemky 1131/3 a 2012/2.

Jednání Rady obce Líšnice dne 13. dubna 2016
Rada obce schválila:


Smlouvu na zhotovení lesního hospodářského plánu s dodavatelem Lesprojekt Stará
Boleslav, s.r.o., IČ: 25065602 za cenu 300 Kč za 1 ha zpracované lesní plochy.
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Čerpání neinvestičních výdajů v roce 2016 příspěvkovou organizací Základní a mateřská
škola Líšnice, IČ: 71006281 v souhrnné výši 1.040.000,- se zapojením finančních
prostředků z účtu 432 - nerozdělený zisk minulých let ve výši 500 000,- Kč.

Rada obce projednala:




Řešení cesty (sporu) mezi Břízovými a Stejskalovými v Zákopance. Obecní cesta končí ve
dvoře Břízových, ti požadují odkup. RO doporučuje neprodávat, do sporu soukromých
vlastníků nezasahovat.
Řešení pozemku 1309/1 u budoucí cesty manželů Bečičkových a Grusových - požadavek
Grusových o přístup na jejich pozemek. Rada doporučuje schválit odkup se zřízením
věcného břemene pro majitele obou pozemků.
Řešení havarijní situace mostku k Bröklovým a Kubíčkovým. Mostek je na pozemku
D. Parishe na katastru obce Žamberka, cesta dál je v majetku Bröklových. Pro obec není
situace řešitelná, bude osloven majitel D. Parish.

Jednání Rady obce Líšnice dne 4. května 2016
Rada obce projednala:






Podnět Pavla Kaplana na hospodaření s obecním pozemkem na horním konci v lokalitě
za Bednářovými p.č. 3522 pachtýřem Líšnická a.s. (na jaře dosud ponechané strniště po
kukuřici z minulého roku, vývoz kapalin na pozemek, splachy) a na návrh podání
výpovědi pachtovní smlouvy. Vyslechla předsedu a místopředsedu představenstva
Líšnické a.s. o způsobu hospodaření – ponecháno pro jarní zapravení hnoje, zpracování
a zasetí kukuřice – k datu zasedání rady vše provedeno. Vývoz kapalin pouze oplachové
vody a splachové vody z hnojného plata. Z vysvětlení a předložené fotodokumentace
neshledává porušení povinností péče řádného hospodáře o pronajatý pozemek, není tak
důvodu podávat výpověď pachtovní smlouvy. Bude projednáno na zasedání OZ.
Projekt na rekonstrukci sociálních zařízení v budově ZŠ. Rozpočtové náklady včetně
rezervy 10% činí 864 442,- Kč včetně DPH. Rada navrhuje doplnit ještě o výměnu
rozvodů vody do učeben. Rada schvaluje vypsání poptávkového řízení – bude zaslána
výzva o ocenění firmám: Staps s.r.o., Evžen Dostál, Agrostav a.s., INOB s.r.o., Jan
Moravec, KESTIN spol. s r.o.
Projekt na bezbariérový přístup do budovy OÚ. Rozpočtové náklady včetně rezervy
35 000,- Kč činí 268 669,13 Kč včetně DPH. Rada schvaluje vypsání poptávkového řízení
– bude zaslána výzva o ocenění firmám: Staps s.r.o., Evžen Dostál, Agrostav a.s.

Rada obce schválila:
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Složení kontrolní skupiny příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Líšnice ve složení
MVDr.Martina Hynková, Jitka Tarantová a Anna Vaněčková.

Jednání Rady obce Líšnice dne 29. června 2016
Rada obce bere na vědomí:






Zápis z veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola
Líšnice, IČ: 71006281 ze dne 9.5.2016. Kontrola nenalezla žádné pochybení. Rada
schvaluje účetní závěrku této příspěvkové organizace za rok 2015 s výsledkem
hospodaření +173 800,27 Kč a schvaluje převod tohoto výsledku hospodaření do zisku
minulých let.
Doplnění podnětů přítomným zastupitelem Pavlem Kaplanem o řádném hospodaření
s pronajatými pozemky nájemcem Líšnická a.s. – dozrávání plevelů, zejména šťovíku
v pastevních areálech. Přítomný doplní podnět písemně.
Žádost SDH Líšnice o poskytnutí příspěvku na nákup materiálu k opravě staré hasičské
zbrojnice ve vlastnictví obce. Rada souhlasí s částkou do 60 tis. Kč a dává podnět
zastupitelstvu ke schválení rozpočtové změny.
Návrh řešení umístění kuchyňky a sezení v místnosti malé zasedací síně v budově OÚ
a souhlasí s ním. Rada souhlasí s částkou do 60 tis. Kč a dává podnět zastupitelstvu ke
schválení rozpočtové změny.

Rada obce schválila:




Účetní závěrku obchodní korporace Správa majetku Obce Líšnice, s.r.o., IČ: 27529207 za
rok 2015 s výsledkem hospodaření + 37 209,12 Kč a schvaluje převod tohoto výsledku
do zisku minulých let.
Záměr změny způsobu vytápění v bytě ve 2.NP budovy OÚ – z tuhých paliv na
akumulační elektrické umístěné v suterénu budovy OÚ.
znění dopisu seznamujícího majitele dotčených pozemků podél silnice 2. a 3. třídy pro
plánovanou výstavbu chodníku a cyklostezky. Dopis bude vlastníkům předán v co
nejširší míře osobně.

11. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konané dne 10. června 2016
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:






Zprávu o činnosti rady obce .
Zprávu o výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Líšnice za rok 2015.
Zprávu o výsledku hospodaření Správy majetku Obce Líšnice, s.r.o. za rok 2015.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Líšnice za rok 2015.
Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na dodávku díla ZŠ Líšnice toalety
a bezbariérového zpřístupnění OÚ v Líšnici.
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Zápis z místního šetření ze dne 15.4.2016 ve věci ořezu zeleně zasahující do místních
komunikací a kontroly užívání pozemku v souladu s ustanovením nájemní smlouvy
s Líšnickou a.s.
Čerpání rozpočtu k 31.5.2016.

Zastupitelstvo obce schválilo:











Program 11. zasedání zastupitelstva.
Ověřovatelé zápisu 7. zasedání zastupitelstva Pavla Kaplana a Marka Papcuna.
Závěrečný účet Obce Líšnice za rok 2015 bez výhrad.
Účetní závěrku Obec Líšnice za rok 2015 bez výhrad.
Dodatek ke smlouvě č. 14208283 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního
programu Životního prostředí, dle přílohy č. 3
Smlouvu o dílo na realizaci akce „Bezbariérové zpřístupnění Obecního úřadu v Líšnici“ se
zhotovitelem Ing. Evženem Dostálem, Nekoř 261. Celková cena díla včetně DPH
222.500,- Kč.
Smlouvu o dílo na realizaci akce „ZŠ Líšnice - toalety“ se zhotovitelem Ing. Evženem
Dostálem, Nekoř 261. Celková cena díla včetně DPH 697.503,30 Kč.
Navýšení mzdových prostředků na zvýšení pracovního úvazku na dělenou výuku žáků
5. ročníku ve školním roce 2016-2017 v souhrnné výši 60 tis. Kč
Podporu dětské akce Vítání prázdnin formou nákupu věcných cen pro děti do výše
2 tis. Kč.
Přítomný zástupce nájemce Líšnická a.s. - předseda představenstva René Keprta – byl
seznámen s výhradami k hospodaření s obecními pozemky a s užíváním obecních
komunikací. Jde zejména o vyvážení kapalin na pole při nevhodných meteorologických
podmínkách a s tím související utužování půd a možná půdní eroze. V případě opakování
tohoto stavu zváží ZO podání výpovědi nájemní smlouvy.

Pardubický kraj bojuje za více peněz pro obce
Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický jednal s předsedou Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky Janem Hamáčkem o zařazení legislativní iniciativy Pardubického
kraje týkající se navýšení rozpočtového určení daní pro obce. „V souvislosti s výpadky
evropských fondů na některé druhy investic včetně rekonstrukcí silnic III. třídy, místních
komunikací, domovů pro seniory, sportovišť či veřejných prostranství vnímám navýšení
prostředků pro obce jako nezbytné pro zajištění jejich dalšího rozvoje. Musíme bojovat za to,
aby byl příjem narovnán na úroveň před rokem 2012, kdy tehdejší Nečasova vláda obcím
tyto prostředky sebrala. Náš návrh toto řeší a zároveň v současné ekonomické situaci není
zátěží pro státní rozpočet,“ uvedl hejtman Martin Netolický s tím, že je nutné návrh zařadit
na jednání poslanců co nejdříve, aby mohl případně začít legislativní proces a novela mohla
být platná již od 1. ledna 2017.
Krajský úřad Pardubického kraje
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Pardubický kraj vyhlásí v září druhé kolo kotlíkových dotací
Pardubický kraj vyhlásí v září tohoto roku termín druhého kola přijímání žádostí o
kotlíkové dotace. O příspěvek na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva za
nové nízkoemisní zdroje se budou moci ucházet jak neúspěšní žadatelé z prvního kola, tak i
noví zájemci. Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností ve všech
městech a obcích Pardubického kraje.
„Zájem v prvním kole předčil naše očekávání, kdy jsme schválili celkem 1012 žádostí.
Vzhledem k tomu, že částka, která je pro kotlíkové dotace vyhrazena, nebyla vyčerpána,
přistoupíme k vyhlášení druhého kola, ve kterém mezi zájemce rozdělíme až 60 milionů
korun,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Zájemci mohou získat dotaci ve
výši 70 až 85 procent nákladů na pořízení nového zdroje tepla dle typu zdroje a lokality. Více
informací na www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.
Krajský úřad Pardubického kraje

Investice do krajských nemocnic se letos
vyšplhají na 168 milionů korun
Rada Pardubického kraje projednala rozvojové záměry pro příštích pět let ve společnosti
Nemocnice Pardubického kraje, která sdružuje nemocnice v Pardubicích, Chrudimi, Ústí nad
Orlicí, Svitavách a Litomyšli. V letošním roce Pardubický kraj zahájí deset stavebních akcí
spolufinancovaných Ministerstvem zdravotnictví a 14 z vlastního rozpočtu v celkové výši 168
milionů korun. Ty budou dokončeny ještě letos nebo v roce 2017.
„Ve všech pěti nemocnicích připravujeme stavební investice do vybudování centrálních
příjmů. Na řadu přijdou nejdříve v Ústí nad Orlicí v odhadované výši 0,3 miliardy korun a v
Pardubicích, kde bude součástí i koncentrace akutních oborů na jedno místo. Tam se
odhadované náklady blíží jedné miliardě korun,“ řekl 1. náměstek hejtmana Pardubického
kraje Roman Línek. „Z evropských zdrojů bychom rádi vybudovali připravovaný pavilon
akutní psychiatrie v Pardubicích a pořídili vybavení specializovaného centra pro
onkogynekologii. Možnosti čerpání prostředků se otevírají také pro takzvanou návaznou
péči. Z dalších plánů mohu namátkově uvést stavební úpravy polikliniky ve Svitavách,
zlepšení parkování v Chrudimi či zásadní stavební úpravy interny v Litomyšli.“
Krajský úřad Pardubického kraje

Jaro v rytířském duchu
Utekl den za dnem a už je tu zase konec školního roku. Jako každé jaro, i to letošní, bylo
plné aktivit pro děti. V MŠ jsme jej prožili v duchu sportovním a rytířském. Vše začalo
výletem na hrad Bouzov, kde byl v historickém areálu připraven program, během něhož se
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děti mohly zúčastnit „ Rytířského turnaje“. Nechyběla
prohlídka trojského koně, střelba z kuše a prohlídka
dobové zbroje a oblečení.
Předškolní děti se zúčastnily tradiční sportovní
olympiády zakončené přespáním ve školce. Odpoledne
bylo obohaceno pouštěním lampionů, opékáním buřtů
a noční bojovou hrou provázenou hradní „Bílou paní“.
Jako každý rok nechybělo dopravní dopoledne s jízdou zručnosti a závěrečná akce
„Rytířské klání“ s vystoupením dětí pro rodiče. Kdo se chtěl stát rytířem, musel vyplnit
všechny k tomu potřebné úkony. Každý rytíř musel vynikat v jízdě na koni, ve znalosti erbů,
střelbě na draka a zručnosti při výrobě vlastní přilbice. Závěrem král Jiřík děti pasoval na
rytíře, daroval jim meč a část pokladu.
Novinkou pro nás byla účast na
plaveckých závodech „Vodní hrátky žabky
Katky“, kde děti z naší mateřské školy
vyhrály první místo a přivezly si pohár a
medaile.
Již klasickým závěrem školního roku
bylo rozloučení s předškoláky. Letos nás
opustilo osmnáct předškoláků, kterým
přejeme mnoho úspěchu do budoucího
života.
Nyní se těšíme na prázdniny a nové děti, které k nám nastoupí v následujícím školním
roce.
Kolektiv Mateřské školy Líšnice

Vysvědčení rozdáno
V posledním čtvrtletí školního roku jsme se ve škole
opravdu nezastavili. Už od dubna se žáci starali o okolní
prostory budovy, po zimě upravovali školní zahrádku, seli,
sázeli, uhrabovali, zametali. V tomto směru musím všechny
starší žáky pochválit, když je potřeba, umí přiložit ruce k
dílu.
Kromě toho opět využili své znalosti a reprezentovali
naši školu na přírodovědné soutěži v České Třebové
v poznávání rostlin, živočichů, hornin a minerálů – z
3. ročníku Matěj Stejskal, Veronika Břízová a Dominik
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Lukáš, ze 4. ročníku Kristýna Stejskalová, Tadeáš Jedlička, Silvie Černohousová, Karolína
Janišová a z 5. ročníku Barbora Bednářová.
1. června jsme se v ranních hodinách vydali vstříc novým zážitkům na školní výlet.
V plánu byly Mladečské jeskyně a ZOO Olomouc. Výlet provázely nečekané události, ale
nakonec jsme vše zvládli v pohodě, ale abychom si zazpívali „sláva nazdar výletu, nezmokli
jsme….“, to tedy ne…….. před cestou domů jsme zmokli a pořádně.
24. června jsme připravili ve spolupráci s učitelkami předškolních dětí „školní akademii“.
Budoucí prvňáčci vystoupili v převlečení loupežníků a princezen a zazpívali písničku o ročních
obdobích. Po nich následovala jednotlivá vystoupení žáků základní školy – různá hudební,
pásmo „Jaro“, taneční „Mixle-pixle“ a „Housenka“, pohádka „Sněhurka a sedm trpaslíků“ a
na závěr prázdninová básnička a písnička. Před ukončením přivítal pedagogický sbor
předškoláky mezi žáky základní školy – děti byly ošerpovány a na památku si odnesly
plyšovou želvičku.
Školní rok jsme zakončili slavnostní hostinou, na které jsme se rozloučili se žáky pátého
ročníku. V tomto školním roce byli tři – Baruška Bednářová, Martin Groulík a Matěj Soukup.
Touto cestou jim ještě jednou přejeme co nejlepší školní výsledky a kamarádský kolektiv.
Hostinu jsme si opravdu užili. K
tomu přispěly i dobroty na
slavnostních stolech. Děkujeme
všem zákonným zástupcům za
výborné pamlsky.
Nyní už mi dovolte pouze
poděkovat všem kolegyním i
nepedagogickým zaměstnancům za
odvedenou práci a přeji jim hodně
sil do dalšího školního roku…….to ale
samozřejmě až po zasloužené
dovolené.
Mgr. Eva Luxová

Z činnosti Spolku myslivců
Do minulého výtisku zpravodaje jsme se nestihli prezentovat, máme toho tedy za
půlrok trochu více. Zima byla mírná, Výroční členská schůze v březnu tradiční, brigády na
zalesnění nových pasek v majetku obce plánované a urovnání luk poškozených zimním rytím
černé zvěře povinné.
Před prvním sečením travin jsme procházeli louky a s pomocí lovecky upotřebitelných
psů vyhledávali srnčata, zároveň jsme na noc těsně před senosečí do sklízených ploch
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instalovali zvukové plašiče, aby nenalezená srnčata srny z luk odvedly. Samozřejmě tato
kombinace není stoprocentní, několik pokosených srnčat jsme našli, ale každé zachráněné
srnče je naší radostí.
K vyhledávání používáme specializované ohaře a pointra,
kteří dokáží srnčata vyhledat a ukázat je vůdci. Nalezené srnče
se musí uchopit do natrhané trávy, aby na něm nezůstal lidský
pach, a vynese se do sousední nekosené plochy. Nejrizikovější
období je od poloviny května do poloviny června. O spolupráci
žádáme i malohospodáře, každé zachráněné srnče stojí za
námahu. Srnčí zvěř už několik let téměř nelovíme, na snížení
jejího stavu stačí tři silnice procházející naší honitbou. Četnost
průjezdu vozidel je stále vyšší a pachové ohradníky jsou téměř
neúčinné. Několik kusů bylo dokonce sraženo auty na polní
asfaltce od pily v Zákopance k bývalé zastávce u závory do
Sekýří, a to se jedná o přehledný úsek!! Řidiči jsou nepozorní.
Musím vás znovu požádat, abyste upozornili děti ve svém okolí, že nalezená mláďata,
ať zajíčata nebo srnčata, ve většině případů nejsou osiřelá. Nesmí se na ně sahat, i když
naříkají a zdají se opuštěná. Jejich matky jsou opodál, lidský pach nepřijmou a mláďata
následně opustí. Je nevratnou chybou tato mláďata zachraňovat lidskou péčí.
Událostí tohoto roku je
znovuzaložení Mysliveckého
kroužku pro děti. Iniciovala
ho nově přijatá členka spolku
Ludmila Bednářová, která
úspěšně
složila
zkoušky
z myslivosti a na zbrojní
průkaz. Zájem o kroužek nás
překvapil, navštěvuje ho
kolem patnácti dětí. Po
prázdninách bude pokračovat
jednou za čtrnáct dní. Děti se
budou
seznamovat
s přírodou, jejími obyvateli, poznávat rostliny, zvěř a způsob jejího života, myslivecké tradice
a občas si vyzkouší střelbu ze vzduchovky na terč. Kroužek rodiče finančně nezatíží, bude
dotován naším spolkem a Českomoravskou mysliveckou jednotou. Doufáme, že zájem ze
strany rodičů a zejména dětí bude pokračovat a příští rok budeme moci nominovat po
dlouhých letech nejlepší děti na celostátní soutěž O zlatou srnčí trofej. Začátek kroužku bývá
u sokolovny, odkud se vychází do přírody, k dispozici je při nepřízni počasí myslivecká chata.
Tradičně poslední sobotu v červnu jsme za Marvanovým borkem pořádali už jedenáctý
ročník Mysliveckého dne pro veřejnost, spojený s otevřeným závodem ve střelbě na
asfaltové terče.
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Účast příznivců byla i přes senosečné práce
hojná. Vynechat vynikající dršťkovou polévku a
zvěřinový guláš kolektivu našich příznivkyň pod
vedením šéfkuchařky Martiny Soukupové by bylo
hříchem. Akce se účastnilo 50 střelců na asfaltové
terče a další více než stovka příznivců dobrého
jídla. Ve střelbě byli lepší přespolní, domácím se
v těžké konkurenci příliš nedařilo. Závod vyhrál Jan
Vágner ze Žamberka, který převzal pohár za
doprovodu loveckých signálů na lesnici Karla
Solničky ze Žamberka. V uvozovkách čest domácích hájil Standa Krögler, který přestože bydlí
v Zákopance, je ve spolku kláštereckém, a skončil druhý, Mirek Kubíček skončil pátý, 29.
Radek Koráb, 30. Hynek Slezák, 34. Radek Píč, 38. Jakub Kubíček, 45. František Toman a 46.
Petr Bříza. Ostatní domácí pro svou vytíženost organizací akce nenašli prostor účastnit se
závodu 
V létě plánujeme na vhodných místech honitby umístit umělá napajedla pro zvěř,
která byla loňským suchem velmi sužována. Nakoupíme armovaná z betonu a na vhodných
místech uděláme nízké dřevěné přehrážky na vodotečích.
Mirek Kubíček

Sbor dobrovolných hasičů
Jaro
každoročně
bývá ve znamení mnoha
soutěží. Hned jak nám
počasí dovolilo trénovat
venku na cvičišti, začali
se naši mladí hasiči
připravovat na svou
první letošní soutěž O
pohár obce Svatý Jiří.
První květnový víkend 6.
a 7. května 2016 nás zde
velmi mile překvapilo
počasí, kdy celé páteční
odpoledne i sobotní
dopoledne
příjemně
svítilo a hřálo sluníčko. Naše zkušenost je spíš opačná, protože nám téměř vždy alespoň
jeden den propršelo a byla zima. Družstvo mladších vybojovalo 11. místo a družstvo starších
19. místo. Po této malé generálce, na které se prověřily dovednosti a znalosti dětí ve štafetě
4x60 metrů, štafetě CTIF, štafetě dvojic, požárním útoku CTIF a požárním útoku následovalo
okresní vyhodnocení celoroční hry Plamen v Mladkově, kam se 27. a 28. května 2016 sjely
kolektivy mladých hasičů z celého okresu Ústí nad Orlicí. Opět nám počasí přálo a užívali
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jsme si sluníčka i vysokých teplot. Družstvo mladších v silné konkurenci získalo 13.
a 26. místo a družstvo starších 21. místo. V neděli 29. května 2016 se ještě v Mladkově
konalo okresní vyhodnocení dorostu, na kterém nás reprezentovala v kategorii jednotlivců
Sára Zmetáková. V disciplínách 60 metrů s překážkami a dvojboji jí jen o malý kousek unikl
stupínek vítězů, když vybojovala krásné 4. místo. Další soutěží byl Třebovický pohár
v Třebovicích 11. června 2016, kam jezdí společně děti i dospělí. Děti soutěží v požárním
útoku, který běží dvakrát a započítává se lepší čas. Mladší žáci vybojovali 3., 5. A 6. místo
a starší žáci 4. místo. Zatím poslední soutěží dětí byl Soptíkův závod zručnosti v Lichkově,
který je alternativou k podzimnímu brannému závodu. Liší se pouze v úkolech na
stanovištích, kde závodníci například rozeznávají rostliny, střílí ze vzduchovek nebo hází šišky
do kruhu. Závodilo zde sedm hlídek mladších, z nichž nejlepší obsadili 2. místo a dvě hlídky
starších, které obsadily 6. a 7. místo. Další soutěže děti čekají až po prázdninách. S většinou
se však uvidíme dřív na týdenním prázdninovém pobytu, který letos proběhne
v Helvíkovicích.
Dospělí zahájili sezónu okrskovou soutěží 21. května 2016 v Dlouhoňovicích. Dařilo se
především ženám. Družstvo Lenky Břízové zvítězilo a družstvo Marie Dvořákové bylo
bronzové. Družstva Petra Břízy a Ladislava Zářeckého obsadila bramborové čtvrté příčky.
V této soutěži jsou družstva rozdělena do kategorií podle věkového průměru. Ti mladší musí,
jak ženy, tak muži, absolvovat běh na 100 metrů s překážkami. Rozdíl je v tom, že muži musí
překonat dvoumetrovou bariéru a kladinu dlouhou 8 metrů ve výšce 1,2 metrů. Ženy
překonávají místo bariéry překážku vysokou 0,7 metru a kladina je snížena na výšku
0,8 metru. Z každého družstva musí běžet šest závodníků, jejichž čtyři nejlepší časy se
připočítávají k času dosaženém při požárním útoku. Starším se do celkového pořadí
započítává jen čas z požárního útoku.
Další soutěží byl již zmíněný Třebovický pohár. Požární útok je ale pro dospělé jednou
tradiční a jednou netradiční. Provedení netradičního útoku je tajné a soutěžícím je
upřesněno až během nástupu. Tentokrát museli dva členové týmu vypít půllitr piva, poté
doběhnout ke dvoukoláku, na který si předem připravili nářadí k provedení požárního útoku,
nasadit si helmu a opasek a poté vyrazit k základně, vytvořit přívodní a útočné vedení
a srazit dva terče. Oba časy se poté sčítají. Muži zde obsadili 6. místo a ženy 4. místo.
O týden později 18. června jsme vyrazili na Memoriál Josefa Hynka do Sopotnice. Netradiční
požární útok je zde velmi podobný tomu líšnickému. Útočí se také na tři terče. Levý proud
musí nejdříve srazit první terč, poté může napojit další hadici a doběhnout ke druhému terči.
Pravý proud musí mezi rozdělovačem a svým terčem překonat žebříkovou překážku. Navíc
musí všichni včetně rozdělovače projít tunelem z traktorových pneumatik. Muži se umístili
na 8. místě a ženy na 3. místě.
Zatím poslední a pro nás i neúspěšnější soutěží byla soutěž O putovní pohár starosty
Obce Líšnice, kterou jsme tradičně pořádali 5. července. Letos to byl již 16. ročník a po
dlouhé době zůstaly oba putovní poháry doma. Zvítězili jak muži pod vedením Petra Břízy,
kteří pohár uzmuli loňskému vítězi ze Záchlumí, tak ženy pod vedením Lenky Břízové, kterým
putovní pohár připadl již po druhé v řadě. Další naše družstva se umístila na předních
pozicích. Družstvo Václava Vaněčka bylo 5., družstvo Ladislava Zářeckého 6. a družstvo žen
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Marie Dvořákové 4. Rekordní účast družstev, kterých bylo celkově 28, podtrhlo krásné
počasí a velká účast fanoušků. Přijeli za námi i kamarádi z Líšnice u Mohelnice, které zase my
navštívíme 13. srpna na jejich soutěži. Děkujeme všem, že s námi přišli strávit parádní den. A
ještě více děkujeme všem, kteří pomohli s organizací, přípravou, úklidem a obsluhou.
A od soutěží k činnosti zásahové jednotky našeho sboru. Členové zásahové jednotky
v pravidelných intervalech kontrolují akceschopnost zásahových vozidel a techniky. V neděli
22. května navštívili krajské operační a informační středisko v Pardubicích, kde mohli vidět,
jak funguje zpracování tísňové volání a následná koordinace složek integrovaného
záchranného systému. Naštěstí jsme na jaře nemuseli vyjíždět k žádnému závažnému
zásahu. Jediným výjezdem byly hořící popelnice na Dolním konci 14. dubna v 1:45, které byly
z operačního střediska nahlášeny jako možný požár budovy. Popelnice se roztekly jako máslo
na slunci a celkový efekt byl ještě umocněn sprejovými lahvičkami, které působením
žhavého popela explodovaly. Kdyby byly popelnice s takovýmto obsahem umístěny vedle
hořlavého materiálu, jako je např. dřevěný přístřešek nebo dřevník, škoda by byla mnohem
vyšší. Dávejte proto, prosím, větší pozor při umisťování popele do popelnic.
Kulturní život v obci jsme 30.
dubna obohatili stavěním Máje a 28.
května kácením Máje. Po pěti letech
jsme stavěli novou májku, která ještě
před pár dny rostla v lese. Nevyschlé
dřevo bylo poněkud těžší, než jsme
čekali, a proto jsme si raději vzali na
pomoc nakladač, který nám pomohl
téměř 15 metrovou májku vztyčit.
Sice až napodruhé, ale za to na
kácení šla k zemi napoprvé. První
prázdninovou neděli jsme společně
s TJ Sokol pořádali Vítání prázdnin a
na podzim opět plánujeme uspořádat rockovou zábavu v sokolovně. Jsme velice rádi, že
mezi spolky panuje velmi dobrá spolupráce a dokážeme najít společnou řeč při přípravě
společenských akcí i samotné činnosti spolků.
Zapojili jsme se také do ankety Dobráci roku pořádané Českým rozhlasem. V této
soutěži soutěžilo od září 2015 do června 2016 celkem 40 sborů z celého Pardubického kraje.
Vítězové ze všech krajů postupovali do celostátního finále, které se konalo 25. června 2016
v Nymburce. Z Pardubického kraje do něho postoupil sbor dobrovolných hasičů z Bystřece,
který vybojoval stříbrnou pozici a získal tak hasičské vybavení za 100 tisíc korun. Za vítězství
v krajském kole navíc vyhrál oslavu pro celou obec plnou piva, grilovaného masa
a hudebních vystoupení, která se uskuteční na konci prázdnin. Náš sbor se umístil na
krásném 24. místě s 305 SMSkami. Pro srovnání vítězové jich dostali 3088. Jsme velmi rádi,
že jsme se mohli prezentovat článkem v Orlickém deníku a rozhlasovým medailonkem, které
jistě přispěli k dobré propagaci naší obce i hasičského sboru v širokém okolí. Děkujeme
všem, kteří nás v této anketě podpořili a poslali nám svůj hlas. Vážíme si toho.
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Během léta bychom rádi provedli rekonstrukci staré zbrojničky u Korábova mlýna. Je to
už deset let, co se na této historické budově pracovalo naposled. Tehdy se opravila střecha
a nápis na průčelí. Tentokrát by se mělo na budově změnit vícero věcí. Opraveny budou
dveře, okna, podlaha, venkovní zdivo i vnitřní omítka. Rádi bychom této historické budově
dali její původní vznešený vzhled a příští rok při oslavách 130. výročí založení našeho sboru
u ní slavnostně zasadili památný strom.
Za SDH Líšnice Pavel Štefek
Po mnoha letech se výbor SDH Líšnice rozhodl uspořádat v minulosti oblíbenou aktivitu
- celodenní výlet. Akce je určena nejen pro členy SDH Líšnice a jejich rodinné příslušníky, ale
i pro ostatní občany. Výlet se uskuteční v sobotu 3. září 2016 do Přibyslavi a Zelenou horu
u Žďáru nad Sázavou.
Harmonogram výletu:
6.30 h – odjezd autobusem z parkoviště u kostela
9.00 h - prohlídka areálu kostela Jana Nepomuckého na Zelené hoře s průvodcem
10.30 h - komentovaná prohlídka zámku ve Ždáru nad Sázavou
12.00 h - oběd
14.00 h – návštěva Centra hasičského hnutí s průvodcem a prohlídka Hasičského
Muzea na zámku v Přibyslavi
17.00 h - večeře
20.00 h – plánovaný návrat
Cena: 200,- Kč/osobu - bude vybírána při vstupu do autobusu, zahrnuje dopravu,
všechny ostatní náklady (vstupné, oběd, večeři) si účastníci hradí sami.
Vstupenky do kostela Jana
Nepomuckého a žďárského zámku
budou pořízeny skupinové a
účastníci výletu je zaplatí v
autobuse. Každá prohlídka trvá asi
1 hodinu. Vstupné do Centra
hasičského hnutí a Hasičského
muzea hradí SDH Líšnice. Na oběd
a večeři jsou vybrány vhodné
restaurace
s
dostatečným
výběrem jídel v přijatelné cenové
úrovni.
Přihlášky na výlet přijímá Anna Vaněčková v úředních hodinách obecního úřadu nebo je
vhoďte do poštovní schránky SDH Líšnice na obecním úřadě nejpozději 15. srpna 2016.
Na hojnou účast se těší výbor SDH Líšnice
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Stolní tenisté z Líšnice opět navštívili Německo
Rok se rokem sešel a znovu nastala ta chvíle, kdy jsme měli s oddílem vyrazit na cesty za
našimi přáteli do Sehmy. Možná to zní neuvěřitelně, ale letos to mělo být 39. setkání našich
oddílů. Formát těchto setkání je stále stejný. Jeden rok jedeme my k nim, další zase oni
k nám. To znamená, že letos jsme vyrazili na naše cesty již po dvacáté. A opět to byl
nezapomenutelný víkend plný nových poznatků, zábavy a sportovního vyžití. Dovolte mi
tedy, abych zde několika slovy popsal tuto událost a podělil se s našimi zážitky.
Celé putování pro nás začalo v pátek 10. 6. 2016, kdy jsme v 7 hodin ráno vyrazili
obecním transitem směrem na Prahu. Letošní cesta byla z naší strany pojata trochu jinak než
obvykle. Rozhodli jsme se podniknout menší společný výlet s cílem zdolat horu Říp. Zhruba
kolem času oběda se nám to podařilo. V čele s praotcem Čammrem a Hlaváčkem jsme, jako
jedna rodina, dorazili společně na vrchol. Zde nesměla chybět společná fotografie, drobné
občerstvení a samozřejmě radost z výhledu, který nám tento výšlap poskytl. Jakmile byl
každý z nás nabažen místní krajinou, vydali jsme se v našem putování zase dál.
Další zastávkou byl Most. Sem nás přilákal kostel Nanebevzetí Panny Marie, který získal
svou proslulost především v roce 1975, kdy byl přesunut po kolejích o 841 m, aby byl
zachráněn z města, které bylo srovnáno se zemí kvůli těžbě uhlí. Fascinováni tímto
projektem jsme zde, v místní restauraci, poobědvali a následně vyrazili k cíli celé cesty, do
sportovní haly v Sehmě. Tady na nás čekalo bouřlivé přivítání, menší svačinka a následná
cesta do Neuedorfu, kde jsme protentokrát byli ubytovaní. Toho večera ještě následoval
turnaj smíšených čtyřher, kdy si každý svého spoluhráče z ciziny k sobě vylosoval.
Vyhodnocení turnaje proběhlo v příjemném prostředí místní restaurace, kde po vynikající
večeři byli oceněni vítězové. Letošní rok ovládl pár Lukáš Adamec a Max Knappe. Poté, co
byla oficiální část ukončena a naši přátelé nás převezli zpět na ubytovnu, jsme ještě dlouhé
hodiny povídali a bavili se nad všemi zážitky, na které díky stolnímu tenisu vzpomínáme.
Sobotní
dopoledne
patřilo výletu. Tentokrát jsme
zavítali do bývalého dolu na
stříbro. Byla to neobyčejně
zajímavá exkurze a díky
překladu do českého jazyka
máme
mnohem
lepší
představu o tom, jak těžký
byl život horníka v této
oblasti. Exkurze trvala téměř
2 hodiny, poté následoval
oběd a nakonec sportovní
vyvrcholení celého setkání.
Zhruba ve 14 hodin totiž
započaly zápasy mezi Líšnicí a
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Sehmou. A rozhodně se bylo na co dívat. Ostatně výsledky, které byly mimořádně
vyrovnané, mluví samy za sebe. TSG Sehma A – TJ Sokol Líšnice A skončil 6:8, TSG Sehma B –
TJ Sokol Líšnice B skončil taktéž 6:8 a zápas mezi TSG Sehma C – TJ Sokol Líšnice C skončil
8:6. O výsledky tu ale nikdy nešlo. Důležité je pouze to, že tato setkání trvají. Jak u nás, tak
u nich se vyměnila již spousta hráčů, přesto stále pokračujeme. Stále se rádi vidíme, stále
bereme tato setkání jako něco mimořádného. I přesto, že je mezi námi mírná jazyková
bariéra, vždy vše dopadne dobře a domluvíme se. Je až dojemné, když se dovíme, že někteří
hráči ze Sehmy docházejí na hodiny češtiny. Stejně tak i naši hráči jsou motivováni ke studiu
němčiny. Je to rozvoj nejen našeho sportu, ale i našich osobností. Rozvíjíme něco, co měl
málokdo možnost poznat a jsme na to pyšní. Další věcí, na kterou můžeme být pyšní je, že
kolegové ze Žamberka uzavřeli podobnou družbu v Lotyšsku s městečkem Dundaga. Nic
nového nevymýšleli, převzali náš koncept a jejich setkání probíhají naprosto stejně jako ty
naše se Sehmou. Já mohu pouze konstatovat, že i v Lotyšsku se toto velice osvědčilo
a vzhledem k tomu, že kolegové ze Žamberka si nenechali pro sebe to, že nabrali inspiraci
u nás, tak se o naší malé vesničce psalo i v novinách v Lotyšsku . To jsem ale trochu
odbočil, proto zpátky do Sehmy. Večer po zápasech jsme byli převezeni do firmy jednoho
z našich německých přátel, kde se konal raut. Zde jsme hráli spoustu her, bavili se, vzájemně
se sbližovali a poznávali. Tato zábava probíhala až do pozdního večera.

Nedělní ráno bylo již klasicky loučící. Popřáli jsme našim přátelům i jejich rodinám pevné
zdraví, mnoho úspěchů, radosti a s velkou hrdostí jsme je na oplátku pozvali k nám do
Líšnice, kdy zde, pokud půjde vše podle plánu, odehrajeme jubilejní 40. utkání našich oddílů.
Bude to pro nás veliká výzva, protože vyrovnat se preciznosti, se kterou se naši kolegové ze
Sehmy na tato setkání připravují, nebude jednoduché. Ale my se této úlohy rádi zhostíme
a pokusíme se udělat tyto oslavy výjimečnými.
Závěrem bych chtěl srdečně poděkovat jménem celého oddílu stolního tenistu
Obecnímu úřadu Líšnice za podporu, kterou nám poskytl formou zapůjčení obecního
transita, moc si toho vážíme. Děkuji i vám čtenářům za čas, který jste nad tímto článkem
strávili a přeji příjemné prožití letních dnů a mnoho zážitků z dovolených :-).
Za TJ Sokol Líšnice – oddíl stolního tenisu Michal Schreiber.
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Líšnice přivítala prázdniny a pomohly s tím místní spolky
V neděli 3. 7. 2016
proběhlo v Líšnici „Vítání
prázdnin“. Byla připravena
krátká trať s 12 soutěžními
úkoly se startem a cílem u
místní sokolovny. Na malé
návštěvníky zde čekalo
například třídění odpadu,
střelba ze vzduchovky
nebo luku,
chytání
papírových ryb, opičí dráha
nebo trefování plechovek
proudem vody. Za splnění
úkolu
dostal
každý
drobnou odměnu a razítko. Za nasbíraná razítka měly děti navíc nárok v cíli ještě na něco
dobrého k snědku a pitíčko. Zavítali k nám také prodejci cukrové vaty a popcornu, což tuto
událost ještě více zpestřilo. Pro letošní rok s námi přivítalo prázdniny celkem 53 dětí, což je
opravdu krásný počet, kterého si velmi ceníme. Věřím, že si všichni přišli na své a užili si
s námi příjemné a slunečné odpoledne. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
dobrovolníkům, bez jejichž ochoty a dobré vůle by podobná akce nemohla proběhnout.
Každý se zhostil své činnosti s plnou vervou a výsledek byl znát. Jsem vděčný za spolupráci,
která se mezi členy Sokola Líšnice a SDH Líšnice stále rozrůstá a rok od roku realizujeme více
společných nápadů, vycházíme si vstříc nejen půjčováním vybavení, ale i pomocí jinou.
Srdečně děkuji také sponzorům, díky jejichž štědrosti nám bylo umožněno zakoupit mnoho
dárečků pro místní ratolesti. Na akci „Vítání prázdnin“ se v roce 2016 podíleli: Ing. Jan
Štěpánek, Ing. Radislav Koráb a Obecní úřad Líšnice. Ještě jednou jménem všech pořadatelů
děkuji.
Na závěr bych chtěl popřát všem dětem příjemný odpočinek od školy, spoustu
prázdninových dobrodružství a zážitků. Rodičům přeji, ať děti příliš nezlobí a v poklidu si
užijete příjemné letní dny. Příští rok tato akce proběhne na hasičském cvičišti, rozhodně se
máte na co těšit. Těšíme se na Vaši účast .
Za TJ Sokol Líšnice – Michal Schreiber

Ohlédnutí za Líšnickým puchýřem 2016
V sobotu 23. 4. 2016 pořádal TJ Sokol Líšnice turistický pochod
s názvem „Líšnický puchýř“. Tato akce je pro nás organizátory
jednoznačně nejnáročnější z celého roku. Přípravy musí probíhat již
několik měsíců předem a musí se jich zúčastnit velké množství lidí. Je
zapotřebí vymyslet vhodné trasy, protože naším cílem je, abychom
každý rok zavedli naše „pochodníky“ do nových míst. Této úlohy se
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zhostil Pavel Štefek, za což mu patří můj ohromný dík. Vybral totiž trasy zajímavé a velice
rozmanité. Další důležitou součástí této akce je zajistit kuchyni. Opět se toho zhostily naše
milé dámy a musím říci, že je obdivuji. Když jsem den před pochodem přijel do sokolovny,
zůstal jsem jen zírat . Peklo se zde, vařilo a nádobí jen lítalo. Je vážně skvělé, že existují
lidé, kteří jsou ochotní udělat tolik práce jen proto, aby zajistili akci podobných rozměrů.
Všechno to dělají ve svém volném čase a nic za to neočekávají. Bohužel takových lidí
neustále ubývá. Proto si ale vážím o to víc těch, kteří tu stále jsou a kdykoliv je poprosíme,
tak si čas udělají a pomohou. Vlastně pouze díky těmto lidem se toho v Líšnici během roku
tolik uspořádá a to nejen pod záštitou Sokola Líšnice, ale taktéž jiných místních spolků. Ještě
jednou srdečně děkuji!
Patron letošního pochodu Vojtěch nám dopřál naprosto ideální počasí. Takže nic
nebránilo tomu, aby zkušení turisté, nadšenci, kamarádi, maminky s kočárky, celé rodiny,
nebo třeba páníčci se svými pejsky vyrazili na procházku překrásnou krajinou podhůří
Orlických hor. A „pochodníků“ k nám letos zavítalo opravdu hodně. Celkem
se jich zde sešlo 569. V cíli dostal každý diplom, aby si odvezl vzpomínku,
na tento příjemný den strávený na čerstvém vzduchu. Jsme velice rádi
za tyto počty. Lidé se sjíždějí z různých koutů republiky, což pouze
podporuje reprezentaci naší vesničky v okolí. Pro nás pořadatele to
byl bezproblémový, pohodový 15. ročník pochodu. Jak se tak
v radosti říká, všechno vyšlo na jedničku. Do příštích let máme několik
nápadů, které jsme nasbírali během dne ať už od samotných účastníků,
tak přímo od nás pořadatelů. Je tedy stále na čem pracovat, protože
chceme stále posouvat naše možnosti :-).
Moc děkujeme za vaši přízeň, další ročník pochodu budeme připravovat na sobotu 22.
4. 2017, ale již nyní se těšíme. Přeji mnoho ušlápnutých kilometrů a spousty příjemných
zážitků z vašich cest.
Za TJ Sokol Líšnice Michal Schreiber

Nohejbalový turnaj 2. 7. 2016
Fotbal
vznikl
v Anglii,
hokej
v Kanadě. Málokdo však bude vědět, že
kolébkou nohejbalu se stalo meziválečné
Československo a nohejbal byl dříve ryze
českým sportem. Jako příznivci tohoto
sportu se snažíme udržet tradici letních
nohejbalových klání v Líšnici. V roce 2015
jsme uspořádali turnaje v červnu a srpnu,
tradiční líšnický pouťový turnaj si vzal
minulý rok na starosti Michal Pavelka.
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V roce 2016 jsme se rozhodli pro první sobotu v červenci a termín jsme rozhodně
nevybrali špatně. Počasí nám celkem přálo a zejména při zahajovacích utkáních panovaly
tropické teploty, přesto bylo postupem času pár utkání pro dešťové přeháňky přerušeno. Od
13:30 do 14:00 probíhala prezentace tříčlenných týmů, kterých se nakonec do turnaje
přihlásilo celkem třináct. Jelikož máme v Líšnici výhodu dvou hracích kurtů vedle sebe,
rozdělili jsme účastníky na dvě skupiny – A a B. Z každé skupiny poté postoupily čtyři nejlepší
mužstva do čtvrtfinále, které se hrálo vyřazovacím systémem 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 3A vs. 2B,
4A vs. 1B. Čtvrtfinále bylo zlomovým zápasem pro postoupivší týmy. Jak to známe
z hokejových mistrovství světa, pokud tým ve čtvrtfinále prohraje, turnaj pro něho končí. Do
bojů o poháry nakonec ze čtvrtfinále postoupily tyto mužstva – VOR, Litr půl, Bývalí mistři
a Rio. Na semifinále a finále jsme využili umělého osvětlení hrací plochy, neboť turnaj se
protáhl do večerních hodin. Za mohutné podpory diváků první místo obsadil pořadatelský
tým VOR (Václav Janoušek ml., Oldřich Prachař, Radek Píč), který za celý turnaj neprohrál
jediné utkání. Na druhém místě se
umístilo mužstvo s názvem Litr půl,
které do Líšnice na turnaje
pravidelně přijíždí. Třetí místo po
divácky atraktivní třísetové bitvě
obsadil tým z Líšnice s názvem
Bývalí mistři ve složení Lukáš Dytrt,
Miloš Zářecký a Ladislav Zářecký
ml. Závěrem bych chtěl poděkovat
všem hráčům, sponzorům i
divákům. Budeme se těšit na další
sportovní událost tohoto léta v
Líšnici, kterou by měl být tradiční
nohejbalový pouťový turnaj.
Radek Píč

Fyzika může bavit
Skromná učitelka matematiky a fyziky Pavlína Keprtová
dokázala s týmem ze sedmáků ze Základní školy U Dvora
v Letohradě, že fyzika nemusí být jen předmět plný pouček,
vzorečků a nudné teorie. Tým Lišáci ze Dvora se již podruhé zúčastnil
mezinárodní korespondenční vědecké soutěže Pohár vědy,
organizované Asociací debrujárů ČR. Letos se nazývá Rojko 2016 a
Lišáci postoupili až do úplného finále.
Pavli mohla bys přiblížit vaši soutěž, o co se jedná a o co soutěžíte?
Pohár vědy je mezinárodní korespondenční soutěž – letos se jmenuje Rojko 2016 (Milan
Rojko byl čestný prezident českých debrujárů). Do této soutěže se mohou přihlásit týmy od
mateřských školek až po střední školy. Zajímavé a zábavné na tom je, že všechny týmy
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dostávají zadané stejné úkoly, na jejichž řešení si žáci musí přijít sami. Soutěž probíhá od
ledna do dubna – má čtyři kola. Každý měsíc dostaneme zadání skládající se ze tří částí –
kreativita (např. vyrobit maskota), výzkum (zjistit informace), projekt (vymyslet a vyrobit
např. létající stroj). Na konci měsíce vždy posíláme třístránkovou zprávu, kde děti popíší
a dokumentují svou měsíční práci i s fotkami. Tuhle naši práci vždy hodnotí odborná porota
a my dostáváme určitý počet bodů. Ze 400 možných jsme jich letos s Lišáky získali 398.
Postupujeme tedy do mezinárodního finále do Prahy a budeme bojovat o putovní pohár
vědy.
Jak tě vůbec napadlo se zapojit do této soutěže?
Přišla mi nabídka na e-mail a zaujala mě, protože tady mají žáci sami něco tvořit,
vymýšlet a zpracovávat. Není to jen holé vyplňování testů. Sami si musí i informace najít,
nastudovat, pokusy vyrobit. Každé kolo má určité téma – letos jako první úkol vymýšleli
létající stroj – náš tým to pojal velmi zodpovědně a vyrobil letadélko z brček. Žáci přišli na
vychytávku – úzká brčka vložili do
širších, aby letadlo bylo pevnější, ale
lehké. Druhý úkol – model telefon
z brček se čtyčmi sluchátky (zde
museli správně artikulovat, aby jim
ostatní na druhé straně rozuměli).
Další úkol – past, kdyby nám někdo
chtěl jít na počítač. Přilepili jsme pod
šuplík s klávesnicí alobal a zapojili
elektrický obvod, který se při
vysunutí klávesnice propojil a začalo
to svítit a pískat. A nakonec jsme
vymysleli zavlažovací systém pro
květinu, samozřejmě z brček.
Víš si rady se všemi jejich nápady?
Musím se přiznat, že některé vynálezy mě dostávají a je potřeba je usměrňovat, aby
byly bezpečné. Některé nápady dokonce realizují i doma se svými rodiči – soutěží kdo je
lepší. Je zajímavé, že děti většinou vyhrávají.
Máš jenom jeden tým?
Ne, už mám týmy dva. Letos pokračují ve své práci Lišáči (7. třída) a začínají Liščata
(6. třída). Scházíme se ráno od 7 hodin, protože žáci jsou velmi vytížení a odpoledne už mají
své kroužky a jiné aktivity. Nejlepší nápady nám ale přicházejí tak kolem půl osmé, kdy je čas
pomalu končit.
Které země se této soutěže účastní?
Kromě České republiky také Alžírsko, Egypt, Írán, Německo, Libye, Malajsie, Slovenská
republika, Tunisko a Turecko. Letos celkem soutěžilo 579 týmů, v naší 3. kategorii 2. stupeň
základních škol se utkalo 209 týmů z ČR a z tohoto počtu jsme my byli mezi sedmi, kteří
postoupili do finále.
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Je něco, čím tě žáci překvapili?
Ano, letos mě Lišáci překvapili tím, jak představili svůj tým ve 3. Kole – vyrobili
papírovou zeměkouli, nalepili na ni svoje fotografie k jednotlivým kontinentům a k tomu
napsali: “To znázorňuje, že i zcela odlišní lidé spolu mohou vytvořit krásné věci“.
Ve finále se Lišáci umístili na 9. místě a Liščata na 15. místě z 322 týmů z 10 zemí světa.
Na fotografie zachycuje jeden z vynálezů - smetákový kladkostroj.
Článek vyšel v Letohradském zpravodaji, autorkou je Taťána Sýkorová

Kdo je kdo – Díl XXXIX.
STANISLAV VEVERKA
*1916 - †1981
10. července 2016 uplynulo sto let od narození
pana Stanislava Veverky. Každý z nás má svůj životní
úděl, narodíme se a každou vteřinou si uvědomíme,
že musíme žít naplno, život nám totiž rychle ubíhá.
Pan Stanislav Veverka se narodil v Kunvaldě.
V rodině se sedmnácti dětmi. Jak to, ale bývalo,
několik jich zemřelo v útlém věku. Dospělosti se dožilo
„jen“ devět. Po absolvování Základní školy v Kunvaldě
se vyučil číšníkem u Vorlíčků v Jablonném nad Orlicí.
Po vyučení odchází budovat pohraniční pásmo
opevnění Hanička – Adam. Jelikož, ale musel denně na
kole dojíždět třicet kilometrů, rozhodl se odejít na stavbu pastvinské přehrady. V této době
získal výbornou fyzickou kondici, kterou později uplatnil ve sportu. Po vybudování pastvinské
přehradní hráze odchází v roce 1938 ke státní dráze, kde pracuje jako topič až do
důchodového věku.
V Líšnici poznal svoji celoživotní partnerku paní Růženu Venclovou. Manželství spolu
uzavřeli 1. června 1940, ve kterém se narodily tři dcery - Hana, Stanislava a Miloslava.
V Líšnici se aktivně zapojoval do tělovýchovné činnosti. Volejbal, fotbal, přespolní běh - to
všechno byly jeho oblíbené sporty. Společně s Pavlem Kalousem a Osvaldem Skalským
vychovávají partu sportovců, kteří ve volejbale reprezentovali naši obec daleko za hranicemi
východočeského kraje. Fotbal byla také jeho velká láska. S mužstvem Líšnice získal kapitán
Stanislav Veverka v Praze – Počernicích druhé místo v celorepublikovém turnaji Českého
poháru neregistrovaných mužstev. V tomto mužstvu mimochodem hrál i ligový hráč
Rampas, který v Hradci Králové získal titul mistra ligy. Několika cenných umístění dosáhl
i v přespolních bězích. V Kunvaldě také skákal na lyžích. V jednom závodě si vypůjčil lyže, ale
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bohužel boty byly o tři čísla větší a při letu se mu vyzuly. Byl to hrozivý pád, který však dobře
dopadl. V Líšnici byl jeho zásluhou každou zimu u sokolovny na volejbalových kurtech led.
Jeho život nebyl lehký. Před důchodem dostal infarkt. I přesto se rozhodl pro rodinu
vybudovat rodinný domek, který dobuduje, ale neštěstí nechodí po horách, ale po lidech.
Objevuje se cukrovka a amputace levé nohy je nutná. Přesto se snaží žít plnohodnotný život.
Bojuje a dokonce jezdí na malém motocyklu. Tady se projevuje jeho tvrdá povaha, kvůli
které má i své odpůrce. Vždy ke každému přistupoval jako kamarád, ale vyžadoval také od
každého, aby jak v práci, tak ve sportu odváděl maximum. Věřím, že by měl velkou radost ze
svého vnuka Radima, který byl ve sportu velmi úspěšný. Získal čtvrté místo v kraji ve skoku
do dálky a také se mu velmi dařilo v hodu oštěpem.
Život pana Stanislava Veverky skončil v nedožitých 65 letech. Kdo jej poznal, musel
smeknout před jeho tvrdým přístupem k životu, ale i přístupem k rodině, pro kterou
obětoval vše. Ve volných chvilkách, ale těch bylo málo, miloval přírodu, dokázal se radovat
z maličkostí, kterých si mnoho z nás ani nevšimne. Na závěr mně dovolte pár veršíků, které
se mně vybavují při vzpomínkách na tohoto člověka.
V Letohradě křižují se vlaky
můj vlak tu stojí taky,
já do něho nastupuji
zatím jedu dál.

Lavice v kupé je nízká
a vlak se batolí,
skřípe a klukovsky píská
a ze mne padá můj hněv a únava.

Sbohem mé modravé dálky
a kouzlo expresů,
usedám do lokálky
v žalostném úžasu.

Projíždím kvetoucím rodným krajem
a pláču potichu,
kaplička s Marií Pannou
je plná šeříků.
Podle M. Trejtnarové - Rud. Doleček

Kačenčiny sudičky
Když byla Kačenka ještě v kolébce, stalo se něco podivného. Uhlířka byla sama doma.
K malému oknu přilétli tři orli. Sedli si na okenní rám. Uhlířka se polekala a chtěla je vyhnat.
Šla z nich hrůza a strach. „Odlítněte, nechci vás tady, bojím se vás.“ V tom největší z orlů
promluvil lidským hlasem. „Neboj se nás, nechceme ti ublížit, ani tvé holčičce.“ Druhý z orlů
pokračoval. „My tě známe, nezapomněli jsme na tebe, přišli jsme se ti odměnit. Před mnoha
lety jsi nám zachránila našeho bratra, který smrtelně zraněný ležel na zemi. Tys to byla, která
ses o něho starala jako o své vlastní dítě.“
Uhlířka nevěřila sluchu ani očím. „Nepamatuješ se na mne, dobrá ženo. To jsem já,
kterému jsi zachránila život.“ Pravil třetí orel. „Pomohla jsi nám a my pomůžeme tobě.
Obdarujeme tvoji největší radost, odměníme tvoji Kačenku.“ První orel, přednesl směrem ke
Kačence první sudbu. „Vyrosteš v krásnou ženu, které se nikdo svým půvabem ani něžností
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nevyrovná.“ Druhý orel se přidal. „Budeš dobrá a spravedlivá. Až dospěješ, staneš se
vládkyní našich hor, které po nás pojmenuješ Orlické. Milá Kačenko, až do konce našich
životů tě budeme chránit před vším nebezpečím, které tě v životě potká. Až ti bude nejhůře,
najdeš záchranu u skály Marušin kámen.“ A poslední z orlů, ten nejmladší uzavřel sudbu.
„Až ti bude hrozit smrtelné nebezpečí, zachráním tě.“ Sotva se uhlířka vzpamatovala, orli
odletěli. Zamávali na pozdrav a byli pryč. Matka zářila štěstím, bylo ji lehce na duši.
Náhle se za oknem objevilo nové překvapení. Za oknem se objevila obrovská zmije se
zlatou korunkou na hlavě. Temná klikatá čára na jejím hřbetě vzbuzovala strach a odpor.
Mezi rozeklaným a neustále se vysunujícím jazykem vysykla celý příval jedovatých slov.
„Dobře poslouchej, uhlířko, vím, že nemohu zrušit ani změnit dar orlů, ale můžu tvé dceři
ničit život. Nenávidím vás a všechny lidi, nikdy nepřipustím, aby se Kačenka stala vládkyní
těchto hor.“
Zmije za oknem zmizela, jen jedovatá slova zůstala. Uhlířce, všechno padalo z ruky.
Sotva stačila uvařit oběd pro muže, který se v poledne vrátil z lesa. S pláčem mu vše
vyprávěla. Toto vše se odehrálo v chaloupce mezi Vrchmezím a Ostružníkem.
Podle V. Šplíchala a J. Lukáška R. Doleček
Vrchmezí
Ostružník
Maruša

– 1084 m. n. mořem
– nachází se pod Vrchmezím na Jiráskově cestě
– 1042 m. n. mořem – přístup z Luisina údolí, blízko pramen Zdobnice

Orlický sekáč a Mistrovství ČR v sekání kosou 2016
V sobotu 4.6.2016 se v Nebeské Rybné
konal 7. ročník soutěže v sekání kosou Orlický
sekáč, jehož se mohli zúčastnit sekáči z okresů
Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí a Náchod.
Dále Mistrovství České republiky za účasti
sekáčů z celé ČR, zejména z horských a
podhorských
oblastí Podorlicka,
Beskyd,
Jesenicka, Krkonoš a Šumavy. Poslední soutěží
bylo mezinárodní klání za účasti Čechů, Slováků
a Poláků, loňský vítěz ze Slovenska však bohužel
nepřijel. Mezi více než 50 soutěžícími, z toho 12
žen, byli i dva líšničtí sekáči - bratři Štěpánkovi,
Jan se zúčastnil prvních dvou soutěží, Pavel jen
první. Soutěží se, kdo nejrychleji pokosí čtverec
louky 10 x 10 m – 1 ar (ženy 5 x 10 m - ½ aru).
Nerozhoduje pouze čas, důležitá je i kvalita
pokosu a uložení trávy na řádky - za prohřešky
se uděluje penalizace.
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Všechny soutěže byly tentokrát pouze jednokolové; jednak by výměra pokosená jedním
sekáčem v rychlém tempu během krátké chvíle byla značná a pak i vzhledem k počtu
závodníků, kdy neměli pořadatelé dostatek rozměřených a obsekaných čtverců. Najednou
vždy seká maximálně 6 sekáčů, aby diváci i porotci měli přehled o dění na louce. Počasí bylo
přívětivé, po celé dopoledne bylo pod mrakem s mírným větrem, který ale dokázal tu noc
slabou rosu všechnu vyfoukat. Ač se začínalo ráno po osmé hodině, byla tráva suchá, při
zemi ale po předchozích deštích bylo vlhko a kosa klouzala obstojně. Díky vláze krátce před
soutěží byla tráva dost urostlá a hustá, stále však ještě mladá a s ostrou kosou byla radost ji
žnout.
A jak to dopadlo, ukazují následující tabulky:

Orlický sekáč
Sekundy
Jméno

Přijmení

Okres

Narozen

Čas

Penalizace
pokos

Penalizace
řádky

Celkem

Pořadí

Jaroslav

Šrefl

RK

1964

07:32

07:32

1

Jan

Štěpánek

UO

1973

07:46

07:46

2

Petr

Holenda

RK

1997

08:26

08:26

3

Jaroslav

Šabata

NA

1963

09:30

09:30

4

Josef

Morávek

RK

1949

10:34

10:34

5

Pavel

Štěpánek

UO

1970

14:47

14:47

11

Celkem

Pořadí

05:07

1

06:18

2

Mistrovství republiky
Sekundy
Jméno

Penalizace
pokos

Penalizace
řádky

Okres

Narozen

Čas

František Šmolík

Plzeň

1957

05:07

Ondřej

Dovala

Opava

1979

05:48

Jan

Štěpánek

Ústí n.O.

1973

06:40

06:40

3

Miroslav

Šobr

Strakonice

1966

06:42

06:42

4

Šrefl

Rychnov
n.Kn.

1964

08:03

08:03

5

Jaroslav

Přijmení

30

V mezinárodní soutěži zvítězil Polák Roman Jaszczyszyn z polské strany Krkonoš s časem
06:06 – tato soutěž probíhala až před polednem a na části louky s velmi hustým porostem,
proto s poněkud horšími časy.
„Dosaženého výsledku si velmi vážím. Po 2 letech jsem se opět dostal na bednu a to
hned dvakrát. Po regionální soutěži mne porážka o pár vteřin mrzela. Trošku jsem doplatil na
rozlosování, kdy jsem nastoupil hned do první šestice sekáčů a neměl tak porovnání s časy
ostatních. V republikové jsem to ale vítězi regionální soutěže oplatil a porazil ho, naopak
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z druhé strany jsem zase o pouhé dvě vteřiny nezůstal bez medaile a díky přímému kontaktu
s nejlepšími se o více než minutu zlepšil proti první soutěži. Jen se mi po klání zdálo, že jsem
musel nějak víc zabrat v šíři řádků; při soutěži sekám 10 metrovou šíři vždy na 4 řádky,
přičemž 4. řádek mívám nejužší. Přeměření pak ukázalo, že jsem neměl čtverec 10 x 10 m,
nýbrž obdélník 10,8 x 9,5 m. Plocha 1 aru tak byla přibližně dodržena, jen oblouk zabíraný
kosou musel mít větší poloměr. S dobře připravenou kosou ale není problém zabrat okolo
3 metrů šíře. S kvalitou jsem letos díky podzimnímu i jarnímu tréninku potíže neměl, a tak
mne penalizace minula. Ostatně u většiny závodníků je posun v kvalitě rok od roku vidět“.
Na fotografii jsou zachyceni medailisté z Mistrovství republiky.
Atmosféra soutěže byla krásná, umocnilo ji široké obecenstvo několika stovek diváků
fandící svým sekáčům. V rámci soutěže byl opět i doprovodný programu, spousta koní
různých plemen a vystoupení několika folklórních souborů. Srdečně jste zváni na příští
ročník soutěže, ať už jako sekáči či fanoušci této tradiční, dnes už však téměř nevidící se
práce na vesnici.
Pokud máte nějaké trable se svojí kosou nebo se svým stylem sekání, můžete se
u Štěpánkových stavit; chlapi Vám jistě poradí.
Ing. Jan Štěpánek

125 let od prvního zásahu hasičského sboru

28. srpna uplyne 125 let od prvního doloženého zásahu sboru dobrovolných hasičů
v Líšnici. Podle slov kronikáře Františka Langra při tomto ohni poprvé a vydatně působil
zdejší sbor hasičský. V půl osmé ráno vypukl ve stodole Josefa Vyhnálka čp. 115 (dnes Pavel
Štěpánek) požár, při kterém shořela celá stodola spolu se střechou na obytném stavení a i
sousední stodola Antonína Hůlky čp. 13 (dnes Petr Hůlka). S přispěním sborů ze Žamberka,
Klášterce a Nekoře se podařilo požár omezit na hořící budovy. Náš sbor poprvé použil novou
koňskou čtyřkolovou stříkačku, která byla pořízena od firmy František Smékal z Prahy –
Smíchova v roce 1890 za 630 zlatých. Na stříkačku dostal sbor příspěvek zemského
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hasičského výboru 180 zlatých, od baronky Parishové 100 zlatých, od obce také 100 zlatých, i
Jeho Veličenstvo císař Pán František Josef I. Přispěl 60 zlatými. Tyto příspěvky uhradily dvě
třetiny pořizovací ceny a zbývající třetinu splácel sbor celé 4 roky.
Stříkačka se do současnosti zachovala téměř v původním stavu a při významných
hasičských výročích prezentuje nás sbor v historické ukázce nebo jako statický exponát.

Festival Harriet Parish
Festival Harriet Parish je novinkou v
kulturním kalendáři města Žamberka a
svým
významem
a
mimořádným
obsazením dalece přesahuje hranice
regionu. Od festivalu si slibujeme nejen
přímý přínos pro kostel sv. Václava, ale
také propagaci Žamberka jako kulturního a
turistického cíle. V životě města se jedná o
ojedinělou akci zaměřenou na nové
publikum – milovníky převážně vážné
hudby. Žamberk je rodištěm mnoha významných umělců hudební branže a jsme velmi rádi,
že festival právě na místní rodáky, jako jsou Vojtěch Nýdl, Pavel Herzog, Jan Charfreitag či
tanečnice a choreografka Marika Tobišková, pamatuje. V zámecké kapli Nanebevzetí Panny
Marie dokonce zazní téměř neznámý Klavírní kvintet slavného žamberského hudebního
skladatele Petra Ebena a v zámeckém parku vystoupí domovská skupina Hashberry. Město
Žamberk si velmi cení iniciativy a dobročinných aktivit rodiny Parish, která svým jménem
dodává festivalu záruku kvality. Výtěžek festivalu bude použit na opravu střechy kostela sv.
Václava. Ten je dominantou města a významnou kulturní památkou z první poloviny 18.
století. Jedná se o jeden z největších kostelů v České republice a slouží nejen jako
svatostánek, ale také jako místo pro pořádání mnoha jiných akcí. O tom se návštěvníci
benefičních koncertů budou moci sami přesvědčit. Přejeme Festivalu Harriet Parish úspěch
a návštěvníkům skvělé hudební zážitky.
Jiří Dytrt, starosta města Žamberka

První ročník Festivalu Harriet Parish nabídne od 21. srpna do 4. září 16 benefičních
koncertů. Ty se budou konat hned ve čtyřech unikátních prostorách: v Zámecké kapli
Nanebevzetí Panny Marie v Žamberku, v kostele sv. Václava Žamberk, v bývalé Vonwillerově
továrně v Muzeu starých strojů a nakonec také v žamberském zámeckém parku.
Festival je zaměřený převážně na klasickou hudbu – hned první koncert proto bude
patřit barokní hudbě. Rozezní se varhany v kostele sv. Václava. Petra Hostinského doprovodí
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na trubku Pavel Herzog, první trumpetista Filharmonie Hradec Králové. Do programu klasické
hudby lze také zařadit recitál světoznámého violoncellisty Jiřího Bárty. Po roce a na přání
posluchačů, zazní viola Milana Řeháka a pod prsty Petra Hostinského původní harmonium
i klavír v Zámecké kapli Nanebevzetí panny Marie. Výběr z árií Giaccoma Pucciniho zazpívá
mladá absolventka Konzervatoře Pardubice Lucie Vagenknechtová. Trio Aperto přiveze do
Žamberka program, kde se prolne artificiální, neboli klasická hudba, a její populární
protějšek. Většina večera bude patřit českým autorům, jimž se soubor ve své koncertní
činnosti věnuje především. Kvarteto Martinů a přední český klavírista Karel Košárek připravují
ve spolupráci s vydavatelstvím Supraphon nahrávku komorního díla Petra Ebena, od jehož
smrti v roce 2017 uplyne 10 let. Na koncertě zazní téměř neznámý Ebenův Klavírní kvintet,
který vznikl na objednávku světoznámého anglického souboru Nash Ensemble. Doplní jej
skvosty komorní hudby z pera J. Haydna a A. Dvořáka. Koncert se koná za laskavé podpory
Nadace Život Umělce. Do programu ale pořadatelé zařadili také moderní a třeba i taneční
kousky. Mladá tanečnice Marika Tobišková vystoupí se svým představením Mezi hvězdami,
ke kterému ji inspirovala cesta Malého prince A. S. Exupéryho. Klasická i moderní a hravá
kytara rozezní prostory kostela sv. Václava v komponovaném večeru otce a syna Štěpána
Raka a Jana-Matěje Raka. Hudba 30. až 50. let, výběr z alba I Love Peggy Lee Kateřiny
Steinerové, roztančí prostory bývalé Vonwillerovy továrny. Členové Komorní filharmonie
Pardubice, CORVUS kvartet, předvedou skladby slavných kapel jako Queen nebo Pink Floyd
v originálních neotřelých aranžích. Do Žamberka se taky vrátí Clarinet Factory, kteří ve městě
úspěšně koncertovali už třikrát. Z dětských sborů vystoupí na festivalu královéhradecký
soubor Boni Pueri, který vezme posluchače na výlet kolem světa za 80 minut. Pardubický
dětský sbor Iuventus Cantant vystoupí na večeru věnovanému Harriet Parish. Právě v tento
večer navíc zazní v české premiéře skladba Roberta Schumanna, kterou pro Harriet napsal.
Poslední den festivalu se koncertní pódium přesune do areálu zámeckého parku, kde
vystoupí kapela Sto zvířat. Večer vystoupí mimořádný host prvního ročníku hudební
přehlídky: Pavel Šporcl, Petr Šporcl a Czech Baroque Ensemble. „Obdivuji odvahu lidí, kteří se
pustí do obnovy duchovních míst i památek a věnují jim nejen své prostředky, ale i elán,
schopnosti, čas a citlivý přístup. I proto jsem rád, že byl můj další koncert - tentokrát s Czech
Ensemble Baroque Orchestra - zařazen do I. ročníku benefičního festivalu Harrinet Parish,
jehož přidanou hodnotou je právě tak smysluplná příležitost konání.“
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Dolní řada-zleva: Pavel Štefek, Veronika Keprtová s Emou, Ondřej Toman, Marcel Beran s Vendou, Ladislav Zářecký st., Lukáš Dytrt, Miloslav Štefek, Josef
Klášterecký ml. s Adamem, Šárka Tomanová, Jiří Keprta, Lenka Píčová, Josef Štefek. 2. řada-zleva: starosta obce Ing. Miroslav Keprta, Jiří Teplý, Luboš
Brandejs, Josef Toman st., Přemysl Keprta, Ladislav Beran, Martin Keprta, Olga Keprtová, Lenka Břízová, Marie Dvořáková, Zdeňka Břízová, Jana Klášterecká
se Zuzkou Kubíčkovou, Jaroslav Šmok. 3. řada-zleva: Václav Vaněček, Vojta Podhorník, Petr Bříza, Honza Štefek, Tomáš Jirucha, Michaela Valešková,
Michaela Marková, Sára Zmetáková, Petra Břízová. Nahoře leží (třešnička na dortu) Josef Toman ml.

