Zprávy z obecního úřadu
Jednání Rady obce Líšnice dne 25. ledna 2017
Rada obce bere na vědomí:





stav vyjednávání ohledně pozemků na cyklostezku konanou starostou v zastoupení pro
Sdružení Orlicko.
návrh přístřešku s terasou za budovou OÚ od projektanta Ing. Miroslava Stejskala – bude
rozesláno zastupitelům k diskusi. Rada to považuje za vhodné postavit, bude učiněn
pokus to stihnout do oslav 130 let SDH
stavebně technický stav kuchyně v objektu mateřské školky – je nutné zahájit přípravu
projektu, aby mohla realizace rekonstrukce proběhnout o prázdninách 2018. Budou
poptáni projektanti s požadavkem na předběžnou kalkulaci.
zápis z kontroly dotace na snížení energetické náročnosti s platebním výměrem na vratku
23 tis. Kč. Po dohodě s administrátorem dotace bude podáno odvolání proti platebnímu
výměru.

Rada obce schválila:


podporu činnosti hokejistům Líšnice ve výši 7 350,- Kč formou úhrady části pronájmu
ledové plochy na ZS Žamberk.

Rada obce projednala:


dopis ředitelky ZŠ k výročí 130 let započetí výstavby školní budovy v Líšnici. ZŠ bude
pořádat 24. – 25.6.2017 den otevřených dveří s programem – rada žádá ředitelku o
předložení programu. Doporučuje ředitelce oslovit zahrádkáře a Sokol, SDH může
poskytnout hmotné zabezpečení. Bylo by vhodné sepsat stručný almanach s historií
školy.

Jednání Rady obce Líšnice dne 8. února 2017
Rada obce projednala:
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cenu Obecního zpravodaje – bude ponecháno 15 Kč/ks.
Smlouvu o zřízení práva stavby se Sdružením obcí Orlicko, IČ: 70951993 a Souhlas
vlastníka s umístěním stavby Cyklostezka Žamberk – Líšnice – Nekoř se stejným
subjektem. S obojím vyslovuje souhlas a včetně mapového podkladu zveřejní na Úřední
desce – vše na pozemcích ve vlastnictví obce Líšnice.
probírku náletových dřevin (javory, jasany) ve stráni nad č.p. 283 na pozemku č. 3096
TTP; R.Koráb vyznačil stromy k poražení.

Statistika nuda je?
Stav obyvatel k 1.1.2016:
Přihlášeno k trvalému pobytu:
Odhlášeno z trvalého pobytu:
Narozeno:
Zemřelo:
Stav obyvatel k 31. 12. 2016:

736 občanů
11 (občanů)
12 (9 občanů + 3 děti)
6 dětí
4 občané
737 občanů

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se v Líšnici uskutečnila v sobotu 7. ledna 2017. Protože předpověď
počasí hovořila o -14 až -17 stupních nočního mrazu, byla zde možnost provést sbírku až o
týden později 14. ledna 2017. Vedoucí skupinek se však svorně rozhodli, že vyrazí, nehledě
na předpovídané arktické podmínky.
Předem počítali ve výstroji s touto situací, někde v případě potřeby udělali přestávku a
jeli se domů ohřát, a tak se snažili zabránit, aby zdraví koledníků nebylo ohroženo.
A kdo se vydal do mrazivého rána?
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Pod vedením Pavla Brůny to byly Markétka a Veronika Brůnovy a Anežka Šmoková.
S Milošem Břízou chodil syn Ondra a Adam Lorenc. Místo nemocného Michala Pirkla se
ochotně ujala vedení skupinky Vendula Novotná s Barborkou a Vojtou Novotných a Eliškou
Hruškovou. Pod vedením Hanky Hovádkové se účastnili Karlík a Adélka Hovádkovi a Štěpán
Beran. Výsledkem sbírky bylo 26 017,-- Kč, tj. o více jak 1200 Kč než v roce 2016.
Těmto všem patří velké poděkování za ochotu a obětavost.
Celková výsledná částka vykoledovaná v celé české republice činí obdivuhodných 99,2
milionů Kč, spolu s DMS pak výnos poprvé překročil hodnotu sta milionů korun. To je o
téměř 3 miliony více než loni. Výnos sbírky tradičně pomůže v České republice lidem
v sociální nouzi, rodinám s dětmi v tísni, lidem s postižením či vážně nemocným, seniorům a
dalším ohroženým skupinám obyvatel.
„Výsledek sbírky svědčí o veliké štědrosti našich spoluobčanů. Chci proto poděkovat
každému, kdo do Tříkrálové sbírky přispěl,“ říká Lukáš Curylo, ředitel pořádající organizace
Charita Česká republika. „Díky získaným penězům můžeme pomoci řadě rodin a jednotlivců,
kteří se ocitli v obtížné životní situaci. Současně jsou pro nás závazkem, který musíme
naplňovat účinným zmírňováním utrpení doma i ve světě,“ dodává Lukáš Curylo.
Celostátní Tříkrálová sbírka se v první polovině ledna konala již posedmnácté. Letošní
výnos je současně také nejvyšší v historii, k dnešnímu dni (1. 2.) dosáhl 100 422 897 Kč
(z toho 1 220 085 Kč tvoří výnos dárcovských SMS zaslaných během Tříkrálového koncertu).
Výtěžek sbírky bude rozdělen podle předem daného klíče a podpoří několik stovek projektů.

Jak váš příspěvek pomůže?
Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65 %
přímo ve vaší obci nebo regionu, 15 % využije na své projekty vaše
diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na
celostátní projekty a 5 % je režie sbírky.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
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Domácí hospicová péče - zajištění služby umožňující těžce nemocným strávit
poslední dny života doma.
Stavební úpravy
- přístavba a vybavení nových prostor Centra Pod střechou v Letohradě, kde vznikne
zázemí pro pečovatelskou službu, osobní asistenci a sociálně aktivizační služby vedle
stávajících služeb nízkoprahového zařízení pro děti a mládež s rodinným centrem
- oprava budovy v Ústí nad Orlicí pro půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Občanská poradna - zajištění služby.












Charitní pečovatelská služba Letohrad, Ústí nad Orlicí - zajištění a rozvoj služby pro
lidi se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního stavu v jejich
domácím prostředí.
Centrum Pod střechou v Letohradě - zajištění služby, která nabízí dětem a mládeži
smysluplné trávení volného času.
Sociální rehabilitace Lanškroun - zajištění služby pro osoby a rodiny s dětmi v krizi.
"Šance pro rodinu" sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - zajištění služby,
jejímž posláním je podpora rodin s dětmi v obtížné životní situaci.
Nízkoprahové centrum pro lidi bez domova Lanškroun - zajištění služby.
Centrum Kopretina Horní Sloupnice - zajištění provozu zařízení, které nabízí
program pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.
Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí - zajištění provozu služby pro lidi v nouzi.
Přímá pomoc potřebným.
Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní,
požárů apod.
Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů
v Indii a Hondurasu*.

* Humanitární projekty v zahraničí (realizuje Diecézní charita Hradec Králové)
 Kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti Bangalore
v Indii.
 Dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore v Indii.
 Výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum v Indii.
 Projekty misie v Hondurasu.
Oblastní Charita Ústí nad Orlicí

Sbor dobrovolných hasičů
Jsme na začátku roku, který je pro nás ve znamení oslav 130 let od založení našeho
sboru. Hlavní program oslav se uskuteční v sobotu 8. července 2017 na cvičišti za obecním
úřadem. Příprava této akce nás zaměstnává již několik měsíců a postupně se rýsuje celý
program oslav. Jen trochu nastíním, že se můžete těšit mimo jiné např. na historickou
ukázku s koňskou stříkačkou či paralelní soutěž v požárním sportu. Od nového roku opět
pilně nacvičujeme sekyrkové cvičení, které také v průběhu oslav po několikaleté odmlce
znovu uvidíte. Vedle této události, která bude co do velikosti i významu za celý rok největší,
budeme pořádat i akce tradiční. Na konci dubna to bude stavění májky, kterou pak na konci
května opět pokácíme. Po pěti letech budeme 20. května 2017 pořádat okrskovou soutěž,
která bude poprvé i pro děti. Dopoledne si děti vyzkouší dospělácké disciplíny. Odpoledne
pak bude patřit klání dospělých. Přijďte se podívat, komu půjde lépe pochodování při
pořaďáku, běhu na 60m (děti) a 100m (dospělí) a požárním útoku. Letos přivítáme prázdniny
v neděli 2. července 2017 na hasičském cvičišti, kde ve spolupráci se Sokolem a myslivci,
připravíme pro děti zábavné odpoledne plné her. Ve středu 5. července 2017 se uskuteční již
17. ročník soutěže O putovní pohár starosty obce Líšnice, který bude jako vždy zakončen
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diskotékou pod širým nebem. Letos budeme obhajovat oba putovní poháry, takže nás určitě
přijďte povzbudit. No a na podzim to bude opět rocková zábava v sokolovně. Termín a
kapelu, se kterou budeme „pařit“ letos, se včas dozvíte.
Hned jak nám počasí dovolí, budeme s dětmi trénovat na jarní soutěže, kterých bude
opět víc než dost. Po dvou již proběhlých závodech v Černovíru a Mladkově bude pokračovat
okresní liga mladých hasičů v běhu na 60m s překážkami. Pak je to dvoudenní soutěž ve
Svatém Jiří a okresní kolo hry Plamen v Mladkově. Mezitím určitě stihneme i pár pohárových
soutěží v okolí.
V sobotu 18.3.2017 jsme pořádali pro naše mladé hasiče a jejich děti společné
odpoledne v sokolovně. Rodiče se dozvěděli, co děti letos čeká a abychom jenom nemluvili,
připravili jsme si pro ně několik soutěží. Myslím si, že se jak děti, tak i rodiče bavili a za rok
na tuto společnou schůzku, která je především o tom abychom se všichni více seznámili,
přijdou znovu. Děkujeme všem, kteří přišli za účast.

Během jarních měsíců bude také pokračovat práce na staré hasičské zbrojničce u
Korábova mlýna. Její stav byl v horším stavu, než jsme si původně mysleli, a je před námi
ještě poměrně hodně práce. Do oslav by však měla být již v celé své kráse hotová. Během
roku bychom také rádi nahradili již nevyhovující sklad překážek na hasičském cvičišti za nový.
Obnovou či úplným nahrazením projdou i některé překážky a sportovní vybavení.
Samozřejmostí je i údržba hasičské techniky a zefektivnění skladovacích prostor v budově
hasičské zbrojnice. Během dubna také proběhne každoroční sběr starého železa. Takže nudit
se opravdu nebudeme.
První výjezd zásahové jednotky letošního roku byl 24.2.2017 ke spadlým stromům na
silnici na Pastviny u Sekýří. Ve stejný den také asistovala u zajišťování uvolněných plechů na
střeše, kde hrozilo ohrožení přilehlé komunikace. V rámci zdokonalování odborných znalostí
absolvovala zásahová jednotka školení, jak se správně chovat na místě zásahu z pohledu
hasičských vyšetřovatelů. Kap. Ing. Ondřej Toman členy zásahových jednotek Líšnice,
Žamberk a Helvíkovice seznámil s okolnostmi na požářišti, které mohou významně ovlivnit
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vyšetřování příčiny vzniku požárů. Několik členů zásahové jednotky se také zúčastnilo
školení první pomoci ve Vysokém Mýtě.
V pátek 7.4.2017 v odpoledních hodinách provedeme každoroční sběr starého železa.
Za SDH Líšnice Pavel Štefek

Ve školce je veselo
I v letošním roce si děti z mateřské školy užily karneval. Už od brzkého rána vcházeli do
naší školky indiáni, víly, princezny, zvířátka, zkrátka houf různých karnevalových masek. Děti
se nám představily ve svých kostýmech, nechybělo tancování a soutěže. Vítězem se stal
každý, protože nápaditých kostýmů a šikovných dětí byla plná školka. Odměnou pro všechny
byl bouřlivý potlesk, diplom a malá sladkost. Vážíme si toho, že rodiče připravili dětem tak
krásné kostýmy a umožnili jim vcítit se do role svých hrdinů. Již nyní se těšíme na další rok,
na nové nápadité masky a zábavu.

Kolektiv MŠ Líšnice
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Jak se máme ve škole
V dnešním školním okénku Vás žáci 4. a 5. ročníku pozvou na chvilku do svých domovů.
Ve svých pracích na hodině slohu popisovali svůj pokojíček a své čtyřnohé kamarády.
„Můj pokoj je malý, podkrovní a barevný. V jedné části je velmi nízký strop, ve druhé
části pokoje je vysoký strop s ozdobami. Do pokoje vedou dřevěné prosklené dveře a na nich
jsou samolepky koní a formulí. Na stropě je starý, ale hezký lustr, který je ozdobený. V části
s nízkým stropem máme postele a pod nimi dvě kytary a lego. Na posteli máme velký bílý
polštář. Dvě části pokoje rozděluje závěs, který je žlutý a velký. V pokoji je také knihovna.“
A.L.
„Můj pokoj je velký čtverec.
Naproti dveřím je moje dřevěná
postel. Pod okny mám svůj psací
stůl. U stolu mám svoji suprovou
točící židli. Vedle stolu mám
dřevěnou bedničku na některé
hračky. Od stolu napravo mám
menší skříňky na hračky a dětskou
kuchyňku. Od stolu nalevo na
straně, kde jsou dveře, mám velkou
dřevěnou skříň. Vedle skříně mám
komodu na různé věci. Po pokojíčku
mám zelený koberec. Nejraději si
hraju s legem. Můj pokojíček se mi
moc líbí a mám ho moc ráda.“
V.M.
„Můj pokojíček je veliký a podkrovní. Dvě zdi v pokoji jsou růžové a dvě bílé. V pokoji
mám tři střešní okna – dvě větší a jedno menší. Pod oknem stojí terárium s želvičkami. Vedle
terárka je menší postel. Šikmo od postele stojí stůl, který má bílou barvu. Vedle stolu nalevo
je skříňka s šuplíky. Na druhé straně směrem ke zdi jsou větší skříně. Za skříněmi je velká
postel, ve které spím. Pod druhým oknem mám hračky a televizi.“
K.J.
„Můj pejsek je bílý a roztomile ráda honí motýlky. Vůbec nekouše, má dlouhý ocas. Její
srst je dlouhá a vyčištěná. Její jméno je Lasie.“
V.B.
„Můj pejsek je ještě štěně, má žluto-bílou barvu, krátkou srst a je moc milý. Má modré
oči a černý čumáček. Moc rád si hraje s míčkem, botou a kostí.“
P.R.
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A na závěr pár slov od Elišky Hruškové (4. ročník), která už se nemůže dočkat jara.
„Po dlouhé době se na nás konečně začíná více usmívat sluníčko. Blíží se velice příjemné
období, které je plné krásných věcí a jmenuje se JARO.
Venku se probouzí příroda, zelená se travička, stromy se začínají obalovat květy,
rozkvétají barevné kytičky, rodí se nová mláďata a všichni jsou plni radosti. K jaru patří také
několik svátků: VELIKONOCE, PÁLENÍ ČARODĚJNIC ……. A dále v měsíci plném lásky,
konkrétně v květnu, mají naše maminky svátek.
PŘEJI VŠEM, ABY SI UŽÍVALI JARA PLNÝMI DOUŠKY."

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU
na školní rok 2017 – 2018 se koná

6. dubna od 15.30 hod.
v prostorách základní školy.

130. VÝROČÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
oslavíme společně s Vámi
23. června 2017 v odpoledních hodinách.
Chystáme vystoupení žáků, pasování
prvňáčků,
rozsáhlou výstavu, školní almanach
a nebude chybět občerstvení.
Těšíme se na Vás.
Mgr. Eva Luxová- ředitelka
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Spolek myslivců
V novém kalendářním roce pokračuje myslivecký
kroužek v zasedací místnosti obecního úřadu vždy každý
čtvrtek odpoledne. V hodinovém setkání se věnujeme
poznávání naší nejznámější zvěře, jako je např. liška,
bažant a srnec obecný.
Zajímavá byla i minipřehlídka shozů převážně srnčí zvěře.
Od března bude kroužek opět jednou za čtrnáct dní - také
kvůli jarním prázdninám, kdy kroužek nebude. Za
příznivého počasí již koncem března vyrazíme do lesa. Na
začátek dubna máme naplánovaný výlet do obory v
Opočně a přednášku odborníků z CHKO. V květnu
proběhne již tradiční soutěž Zlatá srnčí trofej, na kterou se
budeme pilně připravovat. S potěšením Vás budeme o
všech akcích informovat. Myslivosti zdar!
Ludmila Bednářová
Po delší pauze se opět přihlásila opravdová zima. Naštěstí nebyla tak dlouhá jako ta na
přelomu let 2006/2007. Přesto zdravotní kondici zvěře prověřila a některé slabší kusy padly
za oběť mrazu.
Možná jste se při svých toulkách přírodou dostali do
blízkosti krmelců. Standardně zvěř přikrmujeme ječmenem,
příležitostně ovsem a kukuřicí, z objemových krmiv senem.
Přilepšujeme drcenými kaštany a žaludy. Pokud jste v jeslích
neviděli seno, je to tím, že místy předkládáme s jádrem
namíchané slupky z travin, které jsou náhradou sena. Před
koncem roku jsme s dotací obecního úřadu přilepšili srnčí zvěři
předloženou granulovanou směsí.
Ve vybraných částech honitby jsme vzhledem ke klidu zvěře
u krmelišť rozvěsili cedule s žádostí omezení pohybu
návštěvníků přírody. Doufáme, že jste je respektovali a příliš vás
neomezily.
V loňském roce jsme ulovili v Líšnické honitbě 17 kusů zvěře srnčí, 6ks mufloní, 10 lišek a
11ks černé zvěře. U černé zvěře chci vyzdvihnout, že většina spolků Podorlicka ulovila
poloviční množství let předchozích, tedy že se nám v našem regionu daří udržovat stavy
černé zvěře na přijatelné míře a není zde na rozdíl od některých oblastí naší země
přemnožena.
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Nedávno jsme poeticky oslavili šedesátiny Petra Hůlky v přízemí č.p.13. Směřuju tím
k bodu, kdy silná generace vstoupivší do české myslivosti v sedmdesátých letech minulého
století, chce předat štafetu svým nástupcům. Čekají nás volby, ze kterých nejspíš bude
muset vzejít zcela nové vedení spolku, a vzhledem k průměrnému věku členské základny
nebude nové statutáry čekat lehká práce. Stárnutím sil ubývá. Ve spolku je nás devatenáct,
věkový průměr máme vysoký, 58let, a hospodaříme na 1117ha. Pokud vše dobře půjde a náš
současný adept úspěšně složí zkoušky z myslivosti, náš věkový průměr se sníží o rok, na
průměr 57let. Je to ovšem fenomén plošný a týká se většiny mysliveckých spolků v Čechách.
Na závěr Vás chci pozvat poslední červnovou sobotu na Myslivecký den pro veřejnost za
Marvanovým borkem. 24. června od 9 hodin pořádáme Myslivecký den pro veřejnost
spojený se soutěží brokové střelby na asfaltové terče. Všechny srdečně zveme na přátelské
posezení, ochutnávku pravé dršťkové polévky, zvěřinového guláše, grilovaných specialit a
moučníků ke kávě.
M. Kubíček

TJ Sokol Líšnice
TJ Sokol Líšnice Vás zve na Dětský maškarní karneval v neděli 26.3.2017, Výroční valnou
hromadu v pátek 7.4.2017 a Líšnický puchýř v sobotu 22.4.2017. Těšíme se na Vaši účast.
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Kdo hasič, ten sokol
Před 155 lety, 16 února 1862, byl založen
tělocvičný spolek Sokol, který napomohl i rozvoji
hasičství. Vznik Sokola je spjat s uvolněním poměrů
v Rakousku-Uherku, které následovalo po odvolání
národem nenáviděného ministra Alexandra Bacha.
Mohly již být zakládány různé kulturní vlastenecké
spolky. Nová doba si žádala kromě oživení národní
kultury i fyzickou zdatnost každého jedince, proto se
tehdy velmi dařilo i různým tělocvičným ústavům.
Mezi ně patřil také český ústav Malypetrův, který
později sehrál důležitou roli při založení Sokola.
Jedním z cvičenců a později cvičitelů byl prof. PhDr.
Miroslav Tyrš, který oslovil české cvičence
Schmidtova ústavu a získal je pro založení českého
tělocvičného spolku. Spolu s Juliem Grégrem
připravili znění stanov nově vzniklé Jednoty pražské
a předložili je na c.k. místodržitelství v prosinci 1861. Stanovy byly schváleny, a tak byla
Malypetrova ústavu v Panské ulici svolána na 16.2.1862 ustavující valná hromada. Dostavilo
se na ni 75 členů. Starostou byl zvolen Jindřich Fügner, místostarostou (později náčelníkem)
Miroslav Tyrš. Hlavním heslem, které razil Tyrš, bylo „Tužme se!“, Barák navrhl pozdrav
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„Nazdar!“, Fügner tykání a oslovování „bratře“, Mánes namaloval první prapor a skicu
prvních krojů (upravených později Ženíškem).
Dne 26.9.1864 se konalo slavnostní setkání turnerských (tělovýchovných) spolků
z Dolního Rakouska, Horního Rakouska a Salzburku. Centrální organizace Deutsche
Turnerschaft na něm vyzvala tělocvičné spolky k zakládání hasičských oddílů. Po vzoru
německých turnerů i v českém Sokole pak docházelo ke slučování sokolství s hasičstvím.
Zejména v době, kdy se v Sokole projevila krize a zájem o cvičení upadal. Například valná
hromada Sokola pražského rozšířila první paragraf stanov o „cvičení hasičské pěstují“ již
15.10.1865. V roce 1868 podal dr. M. Tyrš pod heslem „Kdo hasič, ten sokol“ návrh výboru
Sokola schválit zavedení hasičského cvičení. Sokol tak začal připravovat budoucí hasiče po
fyzické stránce. V roce 1872 byla jako velící řeč zavedena čeština. Dr. M. Tyrš. pomohl
vytvořit české hasičské názvosloví, které nahradilo úřední němčinu.
Roku 1868 se jarní valná hromada tělovýchovné jednoty Sokol usnesla na založení
hasičského odboru. Odbor se pak 21.8.1874 přetvořil na tělocvično-hasičkou jednotu.
V sedmdesátých letech věnovala třetina všech sokolských jednot hlavní pozornost hasičství.
Dr. M. Tyrš tuto skutečnost zaregistroval a pro zachování původního cíle Sokola, tj. tělesnou
výchovu, nedoporučoval rozvíjení hasičství v rámci Sokola, ale doporučoval utváření
samostatných hasičských spolků. V roce 1882 se tak hasičství od Sokola oddělilo.
David Dvořáček, Hasičské noviny číslo 4-2017

Líšnický jarní odpich 2017
S potěšením Vás
zvu na již 3. ročník
Líšnického
jarního
odpichu, který bude dne
29. 4. 2017. Tento rok
bych
Vám
chtěla
představit
Severskou
chůzi, aneb nejsou hůlky
jako hůlky...
Přihlášky
budu
přijímat do 22. 4. 2017
osobně,
telefonicky
nebo přes webový
formulář. Podle počtu
přihlášených
budou
lekce rozděleny do
skupin a čas bude upřesněn, začátek přibližně v 9 hodin. V případě zájmu již pokročilých
"hůlkařů" naplánuji delší výšlap s možností sdílení zkušeností, nových cviků a informací. Již
13

tradičně je tato akce zdarma včetně zapůjčení hůlek, s možností dobrovolného příspěvku. V
případě zvláště nepříznivého počasí bude akce přesunuta na jiný termín.
Těším se na setkání.
Ludmila Bednářová, Nordic Walking INSTRUKTOR
www.greenwalking.webnode.cz
+420 605 909 293

Pozvání na svěcení zvoničky
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vás pozvat na svěcení zvoničky a zvonu v Zákopance u
č.p.169 dne 20.5.2017 ve 14hodin. Ke stavbě zvoničky nás vedl ohňový
patent Marie Terezie vydaný 21. srpna 1751.
Světit bude vikář Mgr. Oldřich Kučera.
Použitý zvon má svou historii spojenou s líšnickými zvony. Příchozí
budou mít možnost přispět na stavbu zvoničky do připravené
pokladničky. Bude připraveno malé občerstvení.
K poslechu zahraje skupina Jaro z Lukavice.
Těší se na vás majitelé Jiří Ráb, Eva Tobišková a výrobci zvoničky Danielovi

Kdo je kdo – Díl XXXXII.
Ing. JOSEF LUX
*1956 - †1999
Nebe tu má často ocelový třpyt. Ještě tu však modře kvete
len a růžově šípková růže. Lidé tu však začínají být jiní, než byli. I
vítr tu sahá do novějších strun, hřmí jiné písně, duní jiné pily. Jen
řeka se třpytí stále stejně do noci. Toto je citace slov Josefa Luxe
na úvod našeho dílu.
Josefa Lux měl velmi blízký vztah k Líšnici, jeho maminka
Ludmila pochází z čp. 61. Narodila se v roce 1936 manželům
Břízovým. Provdala se do Nekoře za Josefa Luxe, který byl
řezníkem v Masně v Jablonném nad Orlicí. V rodině vyrůstal
se dvěma bratry. Často navštěvoval babičku a dědečka v Líšnici.
Byl tu vlastně jeho druhý domov. Základní školu vychodil
v Nekoři a Letohradě. Odtud odchází do Lanškrouna na Střední
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zemědělskou školu. Pokračuje ve studiu na Vysoké škole zemědělské v Brně.
Na studiích nebyl v problémech, akorát ze zpěvu na základce, kde byly samé jedničky,
byla trojka ze zpěvu. Přesto láska k hudbě byla veliká. Hrál na několik nástrojů. Děda Antonín
Bříza jej učil na trumpetu a varhany. Miloval psy, doma choval bernardýna a mazlíčka fouska.
Pan farář Výprachtický si Josefa hned oblíbil. Ten u něho v kostele zaskakoval při hře na
varhany. Jeho oblíbená hudba ale byl rock. Ve skupině Mony hrál na klávesy. Při
vysokoškolském studiu se oženil s manželkou Věrou. Domov našel ve Dvořisku u Chocně.
Z manželství se narodilo šest dětí – Veronika, Josefa, Jan, Marie, Lída a Anežka. Dětem se
věnoval s velkou láskou, učil je lyžovat a manželka se zase věnovala plavání.
V roce 1982 vstupuje do strany lidové, o deset let později se stává poslancem. V této
době pracuje v drůbežárně v Zálší jako vedoucí. Jeho slova, která přednášel na půdě
parlamentu, nebyla vždy brána kladně. „Politika má být pro blaho lidu, pokud je jen ve
prospěch strany, anebo jednotlivců, je to zrůdné.“ V roce 1997 vystupuje z koalice a
pomáhá úřednické vládě pana Tošovského. Tento člověk podle slov Josefa Luxe byl člověkem
na pravém místě. Bohužel odmítal nadále v politice pracovat. Přichází rok 1998. Na návrh
Miloše Zemana se má stát předsedou vlády. Tento návrh ztroskotává na odporu, který proti
jeho osobě rozpoutal Jan Ruml. V nové vládě nastupuje jako ministr zemědělství.
V soukromém i politickém životě byl velmi čistý a poctivý. Člověk se nesmí nechat
otrávit a bojovat stále znovu. Kritiku přijímal, ale pro zemědělce chtěl získat více, než
prosazovala vláda. Byl to boj, který jak začal chápat, nemá konce. Jeho psychika byla pod
velkým tlakem. Objevila se zrádná nemoc. 24. září 1999 probíhá operace, 21. listopadu
1999 umírá ve věku 43 let. V roce 2000 mu byl udělen řád T.G.Masaryka in memoriam.
I když byl zaneprázdněn jak politickým tak soukromým životem, našel si vždy chvilku,
aby navštívil dům své maminky. Dokázal žít vždy naplno. Na první pohled se zdál být
uzavřený, ale bylo to tím, že dlouho poznával lidi. Odpočívá na hřbitově v Hemži u Chocně.
Na závěr dovolte ještě několik jeho slov. “Nezapomeneme na chvilku žádnou, kam sníh,
světlo, deště padnou, až jednou zemřu, dopřejte mi k Vám navrátit se rodnou zemí.“
Poděkování manželům Břízovým čp. 61 R. Doleček

Kačenčin pláč
Hrozný vítr se přihnal do našich hor. Ničil vše, co mu stálo v cestě. Zaskočil všechny
obyvatele i naši Kačenku. Právě sbírala bylinky na malé mýtince pod Korunní horou. O
nebezpečí věděl jen skalní orel, který ji věrně doprovázel na každém kroku. Byl to nejmladší
ze tří bratrů, kteří přišli ke kolébce při narození. Ohrožení Kačenčina života rostlo vteřinu po
vteřině. Orel musel přivolat na pomoc další kamarády, objevil se statný rys a vlk. Orel
požádal rysa a vlka, aby odvedli Kačenku do bezpečí pod skálu na Maruši k babičce
kořenářce. Sám odletěl k rodičům Kačenky, aby se o dcerku nebáli, že vše je v naprostém
pořádku. Uklidnil je a slíbil, jakmile vše přejde, přivede ji domů. Plných devět dnů a nocí řádil
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vítr, jako by chtěl celou zem zničit. Babička Kačenku utěšovala a po celou dobu ji zasvěcovala
do tajů přírody a bylinek.
Jakmile se vítr uklidnil, rys a vlk odváděli Kačenku domů, cestu přes vyvrácené stromy
jim ukazoval z oblohy orel. Celá krajina se po běsnícím větru změnila. Nebýt kamarádů,
nenašla by Kačenka cestu domů. Říká se, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Když
všichni čtyři dorazili k chaloupce, ta tu nebyla. Obrovská hromada povalených buků celou
přikryla. Pod spadanými stromy našli rodiče Kačenky své poslední spočinutí. „Maminko,
tatínku, prosím vás, nenechávejte mne tady“, beznadějně volala své rodiče. Po chvilce
bolestného nářku se bezhlavě rozeběhla a utíkala z místa neštěstí. Bolest a žal ji hnal
nepřetržitě stále dál a dál. Klopýtala, padala, ale stále běžela a plakala. Celý den se trmácela,
až dorazila společně se svými kamarády, kteří z ní nespustili oči na místo, které vůbec
neznala. O jejím neštěstí už věděli všude na horách. Vysílená usedla do mechového koberce
na skále, která se vypínala nad soutokem dvou řek. U Kačenčiných nohou leželi její přátelé,
vlk, orel a rys, mlčeli a sdíleli s ní její žal.
Nepřetržitý proud Kačenčiných slz napájel mechové polštáře nad rozpukanou skálou.
Prasklinami prosakovaly slzy chladnou stěnou. I skála se slitovala nad tím obrovským žalem a
začala také plakat. Slzy stékají do dnešních dnů po kameni. Na jaře přinášejí posilu k novému
životu, v létě ovlažují vyprahlou zem, na podzim vyvolávají náladu vzpomínek, nu a v zimě se
mění v obdivuhodnou krásu v kaskádách ledových krápníků. Lidé v tomto období chodí do
těchto míst a zapalují svíčky v ledových otvorech. Kdo má štěstí může zde potkat i Kačenku.
Tento nádherný kout se od dávných dob jmenuje Plačtivá skála.
Plačtivá skála je na soutoku Říčky a Zdobnice u Pěčína. Je smutné, že tato lokalita má být
zatopena při výstavbě přehrady. Zde trávil volný čas malíř A. Slavíček a navštívil ji i
T.G.Masaryk.
*Koruna je druhý nejvyšší vrchol Orlických hor, Na památku záchrany Kačenky má také
druhý název, a to Orel.
Podle J. Lukáška R.D.

Velikonoce
S kamarádem Milošem Siberou jsme v předjaří seděli na Celném a vzpomínali na naše
předky. A tak došlo také na Velikonoce. Dědeček byl vášnivý kuřák, nezapomněl na
popeleční středu odložit dřevěnku a postiti se s babičkou, která uvařila jen krupičnou kaši.
Pak přišly dlouhé dny, v nichž se stýskalo, a dědeček byl rád, když už zaklepala knedlíková
neděle. Toho dne spěchal do kostela a odpoledne zapichoval posvěcené kočičky do pole.
Cestou se zastavil pod Dubinou a nařezal puškvorcových listů a rozházel je po poli, aby se
hodně urodilo. K obědu ten den byly znamenité knedlíky, dědečkovi se jen koutky třásly,
když je babička donesla na stůl a polila zlatožlutým máslem. Na knedlovou neděli - květnoubabička nikdy nepekla, aby nezapekla květy.
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Pak přišel pašijový týden. O Zeleném čtvrtku běhali po vsi čtvrtkaři, občas je někdo
počastoval štamprličkou. Od čtvrtka až do Božího hodu zachovával dědeček s babičkou
přísný půst. Babička donesla s medem chléb. Večer se šlo brzy spát, ráno se muselo přivstat.
Dědeček si přichystal cep a ještě za šera šel na louku a tlučením vyháněl krtky. Babička zatím
vynesla peřiny, aby je netrápily blechy. Když dědeček došel, tak se přineslo březové sněti na
koště. Toto koště po celý rok ochránilo dům od veškeré havěti a dobře vše vymetlo. Nad
kamny se sušilo veškeré prádlo, protože na Velký pátek by se sušením přivolal suchý rok.
Toho dne se oba postili úplně. Tím více se dědeček těšil na Bílou sobotu. Ráno vynesl na
hambalka z Jidáše uhlíky proti hromu a pár jich nasypal za kamna, aby nestrašili babičku
švábi. Odpoledne po vzkříšení vzal konečně dřevěnku a s chutí si zakouřil. Boží hod byl
dnem odpočinku. V pondělí to byla velká mužská koleda. Babička vařila vajíčka v cibulových
slupkách. Pěkně si u toho broukala a dědeček zatím
besedoval s koledníky. Při besedování trochu popili.
Při odchodu se podarovali ještě nějakou sladkostí a
sušeným ovocem. Vzpomínalo se také na to, že co rok,
to vždy jiná koleda. Dnes se pomalu zapomíná, že
nikdy nebylo na vsi veseleji, než o velikonočním
pondělku, kdy žilky prášily holkám sukně. Inu časy se
mění.
Miloš Sibera – Ruda Doleček

Vzpomínka

Dne 22. března 2017 tomu bude 10 let, kdy nás navždy
opustil pan Jan Štěpánek. Měl by velkou radost, že se chystají
oslavy založení místního dobrovolného hasičského sboru a
opětovně nacvičuje sekyrkové cvičení.
S láskou vzpomíná rodina

Stalo se…




Josef Ježek – Rolník čp. 88 – narozen 1897 – zemřel na následky zranění v 1. Sv.
válce 21.4.1917 (dnes dům Danielů u Dolního mlýna).
Páter Karel Chotovský zemřel 2.2.1897 – děkan spoluautor „Pamětí žambereckých“,
jeho velký přítel bych Josef Jirčík čp.50 – rodák z Líšnice a kaplan potštejnský. Velmi
rád navštěvoval v Líšnici Dubinu.
Na začátku roku 1947 na výroční schůzi TJ Sokol vzrostl počet členů o 46. Celkem
v TJ bylo 162 členů. Velký zájem byl o cvičení na nářadí (sportovní gymnastika).
17





Na počátku roku 1947 byla zakoupena motorová stříkačka pro hasičský sbor za
75 000 Kč.
Josef Zářecký čp. 186 (poslanec) byl zvolen předsedou Orlické vodovodní
společnosti se sídlem v Jablonném nad Orlicí.
18. března 2017 byla udělena Českým svazem zahrádkářů v Praze bronzová medaile
za zásluhy o rozvoj zahrádkářství. Na slavnostní schůzi byl promítnut film o
Orlických horách a hodnocena činnost organizace v roce 2016. Na rok 2017
připravuje ČZS Líšnice první akci a to zájezd na Floru Olomouc.
Ruda Doleček

11. ROČNÍK "POHÁR ORLICKÝCH HOR" 2017
19. března 2017 se Marek Černohous stal, v kategorii mladší žáci, celkovým vítězem
Poháru Orlických hor 2017, přeboru Pardubického kraje v alpském lyžování. V šesti závodech
byl třikrát první, jednou druhý a jednou z technických důvodů nedojel. Marku gratulujeme
k velkému úspěchu a přejeme, ať ti to tak dobře jezdí i příští sezóně.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA ZPRAVODAJE BUDE 23.6.2017
LÍŠNICKÝ ZPRAVODAJ č. 1/2017, čtvrtletník. Vydává Obec Líšnice.
Registrováno MK ČR E 14134. Periodický tisk územního samosprávného celku
Redakce e-mail: oulisnice@orlicko.cz tel. 465 611 354
Neprošlo jazykovou úpravou. Vychází nákladem 150 ks, dotovaná cena 15,- Kč
22. března 2017
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ÚPLNÁ UZAVÍRKA MOSTU V PASTVINÁCH
Od 3.4.2017 do 20.6.2017
Přes Líšnici nepojedou autobusy dálkové přepravy směr Jeseník a Praha a
nově přidané spoje směr Králíky a Žamberk.
Česká strojírenská společnost

pořádá

Den otevřených dveří
v sobotu 20.května 2017
od 9 do 13hod.
•
•
•

Organizované prohlídky s prezentací
produktů/technologií
Pro děti k dispozici skákací hrad, obří
stavebnice a kreativní koutek.
Vstup a občerstvení zdarma.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Nekoř 281, www.mecawel.cz
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