Zprávy z obecního úřadu
Jednání Rady obce Líšnice dne 10. května 2017
Rada obce bere na vědomí:





zápis z veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola
Líšnice ze dne 3.5.2017. Kontrola nenalezla žádné pochybení.
převzetí malotraktoru zn. Kubota Správou majetku Obce Líšnice, s.r.o. a diskutovala
nákup dalšího příslušenství.
oslavy výročí školy v termínu 23. - 24.6.2017.
situaci v řešení mostku k Broklovým. Starosta oslovil Ing. Radka Soukupa, oprávněnou
osobu na prohlídky a hodnocení stavů mostů, který provede posouzení, zda jde o
havarijní stav či nikoli. Místostarosta oslovil několik projekčních firem na stavby mostů.
Ochotná byla pouze firma Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. Hradec
Králové. Zmapovala si současný stav a navrhne řešení.

Rada obce schválila:
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účetní závěrku této příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Líšnice za rok 2016 s výsledkem
hospodaření - 272 202,12 Kč a schvaluje umoření tohoto záporného výsledku
hospodaření ze zisku minulých let účet 432.
účetní závěrku obchodní korporace Správa majetku Obce Líšnice, s.r.o., za rok 2016 s
výsledkem hospodaření + 52 686,50 Kč a schvaluje převod tohoto výsledku do zisku
minulých let.
nájemní smlouvu na budovu občerstvení Pod smrkem s paní Cecilií Kroulíkovou, Žamberk
na dobu určitou do 30.9.2017 dle podmínek vyhlášených ve veřejné nabídce. Sjednané
nájemné činí 1000,- Kč/měsíc a dále úhrady za el. energii a vodu dle splátkového
kalendáře. Ve smlouvě je i ustanovení o likvidaci odpadů a likvidaci odpadních vod.
pořízení zadní lopaty (současně závaží a paletizační vidle) v nabídnuté ceně 25 tis. bez
DPH a ramenové příkopové sekačky včetně pomocného rámu a elektronického ovládání
v nabídnuté ceně 182,2 tis. bez DPH. Financování bude z prostředků samotného s.r.o.
zveřejnění záměru zřízení věcného břemene na obecních pozemcích č. 1988/1, 1988/2,
3579 a 3589 na zřízení přípojky NN k parcele č. 3580 nad Lomeničkou (vedle RD Zdeňka
Kubíčka).
zveřejnění záměru prodeje části pozemku 3236, ostatní plocha (výjezd na silnici u pily
Zakopanka) z důvodu rekonstrukce III./31218. Žadatel Pardubický kraj.
nákup 10 ks obecních vlajek Obce a SDH v ceně 16 940,- Kč včetně DPH od firmy
Velebný&FAM s.r.o. Ústí nad Orlicí. 5 ks bude poskytnuto SDH Líšnice k reprezentaci při
závodech a při oslavách. Dále budou trvale vyvěšené na budově OÚ.

Rada obce projednala:
 pořízení štěpkovače za malotraktor Kubota s plněním pytlů v nabídnuté ceně 67 tis. bez
DPH - neschvaluje - nutné zjistit zájem.

Jednání Rady obce Líšnice dne 26. května 2017
Rada obce projednala:


rezignaci Mgr. Evy Luxové na post ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Líšnice.

Rada obce schválila:



vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Líšnice, okres Ústí nad Orlicí IČO:
71006281, Líšnice č.p. 248, 561 84 Líšnice.
zástupce obce do konkursní komise Ing. Jana Štěpánka na post předsedy konkursní
komise a Ludmilu Bednářovou.

Jednání Rady obce Líšnice dne 21. června 2017
Rada obce projednala:


stav příprav konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Líšnice.

Rada obce jmenovala:




konkursní komisi pro konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Líšnice, předsedu konkursní
komise a členy konkursní komise takto: Ing. Jan Štěpánek- předseda (za Obec), Ludmila
Bednářová (za Obec), Mgr. Hana Pochobradská (za Krajský úřad), Mgr. Radim Horňák
(odborník v oblasti státní správy, ředitel Masarykovy základní školy Klášterec nad Orlicí),
PaedDr. Marta Hunalová (inspektorka České školní inspekce), Bc. Jitka Brandejsová
(pedagogický pracovník příspěvkové organizace), Jana Jírů (zástupce školské rady).
Ing. Pavla Štefka jako náhradníka na post předsedy konkursní komise.

Rada obce schválila:




Ing. Miroslava Keprtu jako tajemníka konkursní komise.
pořízení územní studie veřejného prostranství Líšnice – Nad Mlýnem.
pořizovatele územní studie Městský úřad Žamberk.
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starostu Ing. Miroslava Keprtu jako zástupce obce Líšnice určeného pro spolupráci
s pořizovatelem.

14. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konané dne 24. března 2017
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:



zprávu o činnosti rady obce a finančního výboru.
zprávu inventarizační komise.

Zastupitelstvo obce schválilo:











program 14. zasedání zastupitelstva.
ověřovatelé zápisu 10. zasedání zastupitelstva Jitku Tarantovou a Josefa Tomana.
střednědobý výhled rozpočtu obce Líšnice na roky 2017-2020.
rozpočet obce Líšnice na rok 2017 ve výši 9.585.000,- Kč na straně příjmů, 12.920.000,Kč na straně výdajů a financování ve výši 3.335.000,- Kč.
přenesení pravomoci Radě obce provádět rozpočtová opatření v rozsahu operativního
přesunu finančních prostředků schváleného rozpočtu, s následným předložením
nejbližšímu jednání Zastupitelstva obce.
rozpočtové opatření ve výši 353.169,- Kč na straně příjmů jako neinvestiční dotace
v rámci Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání a ve stejné výši na straně
výdajů pro příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská škola Líšnice.
delegaci starosty obce Ing. Miroslava Keprty nebo místostarosty Ing. Jana Štěpánka
k zastupování obce Líšnice a výkonu všech práv souvisejících s účastí na řádných valných
hromadách společností, kde bude obec vykonávat práva akcionáře. Doba platné
delegace je stanovena od 24.3.2017 do 30. 6.2017.
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s Městskou Knihovnou Žamberk, IČO:
72068256 ve výši 5.000,- Kč na nákup literatury do výměnného knižního fondu.
vydání souhlasu spolku Spolek myslivců Líšnice, z.s., s umístěním sídla spolku na adrese
Líšnice 226, 561 84 Líšnice.

15. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konané dne 26. května 2017
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
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zprávu o činnosti rady obce.
zprávu o výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Líšnice za rok 2016.
zprávu o výsledku hospodaření Správy majetku Obce Líšnice, s.r.o. za rok 2016.




zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Líšnice za rok 2016.
odstoupení Mgr. Evy Luxové z funkce ředitelky Základní školy a Mateřské školy Líšnice.

Zastupitelstvo obce schválilo:










program 15. zasedání zastupitelstva.
ověřovatelé zápisu 15. zasedání zastupitelstva Bednářovou Ludmilu a Miroslava Daniela.
závěrečný účet Obce Líšnice a účetní závěrku obce Líšnice za rok 2016. Zastupitelstvo
obce s vědomím závěrečných výroků zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce
Líšnice za rok 2016 souhlasí s celoročním hospodařením obce v roce 2016.
smlouvu o poskytnutí programové účelové dotace na požární techniku a věcné vybavení
prostředky požární ochrany JSDHO z rozpočtu Pardubického kraje na rok 2017
s poskytovatelem Pardubickým krajem, IČ:70892822, na pořízení pneumatik pro požární
automobil v maximální výši 30 tis. Kč.
úplné znění stanov Sdružení obcí Orlicko dle návrhu stanov schváleného na jednání
Valné hromady Sdružení obcí Orlicko dne 28.3.2017.
smlouvu o zajištění územní studie veřejného prostranství Líšnice – Na Skalce
s pořizovatelem Městem Žamberk
smlouvu o podmínkách provedení stavby Zlepšení dostupnosti turistických aktivit jižní
části Bystřických a Orlických hor „Modernizace silnice III/31218 Pastviny - Žamberk
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-2015401/VB/1a, Líšnice p.č. 3580 – Honzák – Knn se společností ČEZ
Distribuce, a.s. zastoupenou společnosti K energo s.r.o.

Valná hromada Sdružení obcí Orlicko dne 27.6.2017
V úterý 27.6.2017 se v Bystřeci konala Valná hromada Sdružení obcí Orlicko. Na
programu jednání byla řada bodů, z nichž většina se týkala konkrétních projektů
realizovaných Sdružením obcí Orlicko v různých oblastech života obyvatel regionu Orlicko.
Jak se již stalo tradicí, Orlicko podporuje v rámci projektu Malé památky Orlicka opravy
a rekonstrukce drobných památek v regionu. V tomto roce Orlicko s přispěním dotace
Pardubického kraje podpořilo částkou 450 tis. Kč opravu 7 památek v území Sdružení obcí
Orlicko.
Valná hromada se zabývala vývojem cen na komoditní burze, kde je prostřednictvím
Sdružení obcí Orlicko nakupován zemní plyn a zejména elektrická energie pro více jak 1 200
odběrných míst v regionech Orlicka a Lanškrounska. Za dobu nákupů na burze byly ušetřeny
členským obcím milionové částky za energie. V nejbližší době dojde k nákupu elektrické
energie a zemního plynu na roky 2018 a 2019.
Jedním z největších projektů Orlicka v roce 2017 je projekt Předcházení vzniku
biologicky rozložitelných odpadů v území Orlicka, jehož předmětem je pořízení téměř 2000
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ks domácích kompostérů a jejich umístění do domácností v obcích Orlicka. Valná hromada
schválila zadávací podmínky pro výběr dodavatele kompostérů.
Valná hromada Orlicka také projednala stav přípravy projektových dokumentací
plánovaných cyklostezek, když nejdále je příprava cyklostezky Šušek -Valdštejn, která
umožní napojení Žamberecka na stávající cyklostezku Letohrad – Ústí nad Orlicí.
V pokročilém stadiu je také příprava cyklostezky Letohrad-Šedivec, kde je připravena
dokumentace pro územní řízení a čekáme na dokončení směny pozemků s Pozemkovým
fondem ČR.
Větší část jednání valné hromady byla věnována oslavám 25. výročí založení Sdružení
obcí Orlicka, jako nejstaršího svazku obcí v České republice. Ke konci června končí výtvarná
soutěž žáků 1. - 5. ročníků základních škol obcí Orlicka a Kladska s názvem „Orlicko-Kladsko tady žiju rád/ráda“. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na oslavách 25. výročí založení
Orlicka, nejstaršího svazku obcí v České republice, které proběhnou v pátek 1. 9. 2017 od
14,30 v areálu sokolovny v Lukavici, a na které je zvána široká veřejnost. Podrobnosti o
programu oslav (vystoupí např. Karel Gott revival, Pavel Cejnar jako DJ a další) naleznete na
plakátech, na sociálních sítích a na webu Sdružení obcí Orlicko www.orlicko.cz
V Žamberku 27.6.2017

Petr Fiala, předseda Sdružení obcí Orlicko

Převzít zodpovědnost za svůj život
„To, kde se teď nacházím, je místo, kam jsem sám sebe dovedl já sám“
Mark Dzirasa
Na občanskou poradnu se obracejí lidé, kteří se dostanou do těžké životní situace a
nevědí si rady – rozpad rodinných vztahů, nemoc, ztráta práce, dluhy… Mají pocit, že se proti
nim všechno spiklo a málokdy si uvědomí, že to jsou právě oni sami, kdo může vzít situaci do
svých rukou.
Petr často sváděl vinu na ostatní. Kdykoli něco nedopadlo podle jeho představ, obvinil
někoho jiného. Vinu za své problémy připisoval ostatním lidem nebo okolnostem a čekal, že
jeho problémy za něho vyřeší někdo jiný - za sociálně slabé stát, za dospělé děti rodiče,
apod., nebo že se problémy vyřeší samy. Nikdy se neptal sám sebe, zda něčím nepřispěl
k nevítanému výsledku. I když byl upozorněn na nezvratná fakta, odmítal připustit nebo
přijmout svou odpovědnost. Čekal, že za něho situaci vyřeší ostatní.
Je překvapivé, kolik lidí odmítá převzít odpovědnost za své činy a rozhodnutí.
Často se na naši poradnu obracejí rodiče, kteří mají problémy se svými dospělými dětmi.
Tyto dospělé děti žijí u rodičů, nepracují, ani nestudují, žádným způsobem se nepodílejí na
chodu domácnosti, často jsou zadlužené, arogantní, zlé a agresivní. Své rodiče pouze
využívají, a těm samozřejmě dochází trpělivost.
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V těchto případech si rodiče bohužel neuvědomují, že jsou jejich děti již skutečně
dospělé a jsou schopné samy se živit, ačkoliv mnohdy nechtějí. Je třeba dát dospělým dětem
možnost, aby se postavily na vlastní nohy, dovolit jim vykročit k samostatnosti. Je nutné
nechat dospělé děti samostatně rozhodovat a nést důsledky svých rozhodnutí, přestat jim
prát, vařit, platit jejich složenky a půjčky, nechat je, aby se staraly samy o sebe.
Jsou-li rodiče ochotní sdílet dál společnou domácnost, je vhodné nastavit pravidla
společného soužití a trvat na jejich dodržování. S láskou, ale důsledně. A pokud chování
„dětí“ překračuje všechny meze, je nutné to řešit! Takováto situace totiž neprospívá ani
rodičům, ani dětem.
Pokud vaši potomci nerespektují pravidla vzájemných dobrých vztahů a není možné se
s nimi rozumně domluvit, v občanské poradně vám můžeme poradit, jak se svými dětmi
jednat, jakým způsobem své nezdárné potomky vystěhovat z bytu, jak jim odhlásit trvalé
bydliště, případně vás, rodiče, nasměrujeme na pomoc psychologa.
Občanská poradna má svá kontaktní místa v Ústí n.Orl., České Třebové, Lanškrouně,
Letohradě, Vysokém Mýtě a Králíkách. Otevírací dobu najdete na www.uo.charita.cz, tel.
734 281 415, e-mail: poradna@uo.hk.caritas.cz.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Konec školního roku a hurá na prázdniny
Ohlédnutí za děním v mateřské škole během posledních měsíců před prázdninami.
Pravidelně jako každý rok jsme se zúčastnili plaveckého kurzu.
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Několikrát za rok nás navštívilo loutkové divadlo. Tradiční spaní v MŠ pro děti z druhého
oddělení se sportovní olympiádou, opekačkou a pouštěním lampionů.

Výlet se opravdu vydařil v Mamutíkově vodním a pískovém parku na Dolní Moravě. (
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Pěšky jsme se s dětmi vydali za zvířátky na farmu a statek rodiny Kaplanových.
Každoroční akce s vystoupením pro rodiče letos na téma „Cesta strojem času“ doprovázená
soutěžními úkoly.

Závěrem školního roku jsme se rozloučili s předškoláky, kteří po prázdninách
nastoupí do školy.

Přejeme všem dětem a rodičům poklidné prázdniny a v září se budeme těšit.
Kolektiv MŠ
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Jak se máme ve škole
Školní rok 2016 – 2017 jsme v základní škole zakončili opravdu slavnostně, a to
„Oslavami 130 let od položení základního kamene základní školy“. Oficiálně byla výstavba
zahájena 25. července 1887 a svým velkým úsilím se o ni prosadil Josef Žabka z Pěčína.
Stavbu prováděla firma pana stavitele Františka Havlíčka ze Žamberka. Celkové náklady na
stavbu a vybavení činily 15 185 zlatých.
Na 23. června jsme tedy pozvali bývalé učitele, ředitele, žáky, ale také rodiče, prarodiče
a ostatní příznivce do prostor naší líšnické základní školy. V odpoledních hodinách, které
slavnostně zahájil pan starosta Miroslav Keprta a zavzpomínal na svá školní léta, bylo pro
všechny
návštěvníky
připraveno
vystoupení
žáků z 1. – 5. ročníku, kteří
zazpívali,
zatančili,
zarecitovali, zahráli na
hudební nástroje a chlapci
i dívky z 5. ročníku si
s podporou
čtvrťáků
připravili pod vedením
paní
učitelky
Pavly
Zamazalové překvapení
„Dancing people“, které
sklidilo obrovský aplaus.
Předškolní děti z mateřské školy vystoupily jako indiáni a byly pasovány na žáčky 1.
ročníku základní školy. 4. září 2017 tedy usednou do lavic tito prvňáčci: Alice Břízová, Anežka
Frnková, Anna Hůlková, Julie Kubíčková, Sabina Majvaldová, Šimon Mikyska, Lukáš Mrázek a
Jakub Stránský. Na všechny se moc těšíme a než nastoupí do školy, tak jim přejeme krásné a
prosluněné prázdniny.
Po vystoupení byla všem, kteří s námi přišli toto výročí oslavit, zpřístupněna rozsáhlá
výstava s fotografiemi z doby dávné i nedávné, výrobky žáků ZŠ, které vznikají ve školní
družině, ale také při výtvarných a pracovních činnostech. Návštěvníci tedy mohli nahlédnout
do všech ročních období, které během školního roku ovlivňují dětské tvoření a pokochat se
jejich šikovností, a některé výrobky si také zakoupit.
Pro tuto příležitost sepsala paní učitelka Eliška Vacková stručný přehled událostí
vztahující se k základní škole za uplynulých 130 let a obohatila ji spoustou fotografií. Velkou
oporu měla v panu Rudolfu Dolečkovi, který má historii Líšnice opravdu „v malíku“. Tuto
brožurku si stále máte možnost zakoupit, a to na dni otevřených dveří 8. července2017.
Výstava nebude již tak rozsáhlá, ale fotografie a zajímavosti z historie budou stále k vidění.
Kdo k nám ještě nezavítal, je zván.
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O občerstvení pro všechny přítomné se postarali místní hasiči, o sladké ke kávě
maminky a babičky našich žáků. Výtěžek z pohoštění a prodeje bude darován dětem do
školní družiny na doplnění hraček nebo dovybavení školní zahrady.
Velice mě potěšila přítomnost části pedagogického sboru z uplynulých let. Pozvání
přijala paní ředitelka Marie Lesáková, paní učitelky: Jarmila Faltusová, Pěva Marková, Jitka
Mikulová, Petra Luxová – Blažková, Petra Macháčková – Novotná a paní ředitelka Jaroslava
Müllerová. Se všemi jsem velice ráda zavzpomínala a dozvěděla se další perličky ze života

místní školy.
Ještě jednou jim všem moc děkuji za to, že si našly chvilku a přišly s námi oslavit toto
ctihodné jubileum.
Na závěr patří mé díky všem, kteří se na přípravách podíleli – místním hasičům,
zahrádkářům, samozřejmě zaměstnancům základní školy, ale také všem, kteří se s námi přišli
o všechny ty zážitky podělit.
V příštím školním roce projde pedagogický sbor jistými změnami – loučí se s námi paní
učitelka Mgr. Marie Tomšová, která si zaslouží odpočinek v důchodu a také se těšíme na
nového pana ředitele či paní ředitelku. Další informace se jistě dozvíte v září.
Všem děkuji za dlouholetou spolupráci a těším se na další školní rok z pozice paní
učitelky. Krásnou dovolenou všem kolegyním a načerpání nových sil a pozitivní energie přeje
Eva Luxová.

11

Ohlédnutí za Líšnickým puchýřem a Jarním odpichem
Chtěl bych na tomto místě poděkovat členům a členkám Sokola Líšnice a Ludmile
Bednářové za uspořádání tradičních jarních akcí upevňujících naše zdraví a umožňující nám
poznat okolí obce.
Počasí v týdnu před Líšnickým puchýřem bylo spíše zimní a část jedné trasy byla
dokonce čerstvě zapadaná sněhem. O trablech se značením by značkaři mohli jistě vyprávět.
Předpověď počasí na serveru www.yr.no před sobotou ale říkala, že by mohlo ráno okolo
deváté přestat pršet a také že by se mohlo ukázat Slunce. V pátek večer mi však před
Sokolovnou Pavel Štefek řekl: „Norům nevěřím“! A měl bohužel pravdu. Vyrazili jsme
s dcerou okolo deváté z domu a déšť neustával. S ohledem na povětrnostní podmínky a
nutnost být po poledni na rodinné oslavě jsme šli trasu jen 8 km dlouhou. No šli, Soňa měla
kolo a já hole pro Severskou chůzi. Však mne také Láďa Zářecký v předsálí Sokolovny hned
upozornil, že odpich se koná až příští týden… Díky těmto pomůckám nám trasa přes
Zákopanku a lesy za Vemasem i přes občasné bahno utekla jak voda o po 1 hod a 40
minutách jsme byli zpátky v Sokolovně na výborné gulášovce a dalších dobrotách
připravených osvědčeným osazenstvem kuchyně. Krokoměr v telefonu mi ukázal 10 080
kroků, čímž byla splněna doporučená porce chůze na den pro dospělého muže. O tom, že
má akce tradici a dobrý zvuk svědčí hojná účast líšnických i přespolních i přes ten déšť a
zimu.
Za týden nato se konal již 3. ročník Líšnického jarního odpichu v Severské chůzi s holemi,
cizím slovem Nordic Walking, pod vedením zkušené instruktorky Ludmily Bednářové. Počasí
bylo o poznání lepší. Trasa vedla Oborou z míst skládky dřeva u hájenky při státní silnici č.11 ,
kolem Leknínového jezírka, Bažantnicí do Letohradu a zpět. I přes místy bažinatý terén,
mnou navrhnuté zkratky, které vedly jinam, než byl zamýšlený cíl (byl jsem jediný muž v poli,
respektive v lese, který se nechtěl té mase žen ve všem podřídit ) cesta rychle uběhla.
Pohyb s holemi je totiž znatelně svižnější a na blátě navíc stabilnější než prostá chůze a tělo
je po ní více protažené, protože se musí zapojit více svalů. Nejvíce se pak samozřejmě ozývají
ty svaly, které na těle skoro nemáte, ač by tam měly být. To je ale daň za sedavé zaměstnání
a nedostatek pohybu…
V Oboře na kopci nad Leknínovým jezírkem směrem k Letohradu je krásný les s naučnou
stezkou zřízenou Lesy ČR; zajděte si do něho, dokud je tam klid. Až bude postaveno nové
sídliště pod Oborou, situace se myslím radikálně změní.
Sokolové a Ludmilo, ještě jednou díky a těšíme se zase za rok!
Jan Štěpánek s rodinou
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Sbor dobrovolných hasičů
Máme za sebou velmi náročné období, které vyvrcholilo v sobotu 8.7.2017 oslavami
130 let založení hasičského sboru. Byla to největší společenská akce, kterou v pětiletých
intervalech pořádáme. Pevně věříme, že se všem zúčastněným líbila a, že jsme touto akcí
důstojně oslavili 130 letou práci všech členů hasičského sboru. Od svého založení prošel sbor
mnoha změnami, ať už více či méně významnými. Zakladatelé sboru dokázali z ničeho
vybudovat pevný základ pro spolek, který se vždy řídil heslem „Sobě ke cti – bližnímu
k ochraně“. Velmi často od lidí slýchávám, proč jsem vlastně dobrovolný hasič. Mojí
odpovědí bývá právě tento nápis ze staré zbrojnice u Korábova mlýna.
Ale všechno pěkně popořádku. Jaro bylo ve znamení tradičních akcí, kterými je stavění a
kácení Máje. 20. května jsme pořádali okrskovou soutěž, která byla poprvé i pro družstva
mládeže. Děti si poprvé zkusili „dospělácké“ závody. Novinkou byla pro ně pořadová
příprava. Pochodování a plnění povelů jako na vojně nejprve dětem moc nešlo, ale nakonec
pochodovali možná i lépe než některé z družstev dospělých.
V neděli 2.7.2017 jsme společně s myslivci a Sokoli pořádali Vítání prázdnin. Ještě celé
dopoledne to vypadalo, že pěkně zmokneme, ale ještě před oficiálním začátkem se obloha
protrhala a vysvitlo sluníčko. Pro děti byla připravena trasa s plněním úkolů kolem
hasičského cvičiště. Program obohatila lukostřelba a projížďka na koni. Děkujeme tímto
Mirku Danielovi a paní Kaplanové s rodinou, kteří nám při této akci pravidelně pomáhají.
Celé odpoledne bylo zakončeno koupáním v mýdlové pěně.
5. červenec každoročně patří soutěži O putovní pohár starosty obce Líšnice. Celkem
soutěžilo 24. družstev. Letošní soutěž byla ve znamení mnoha neplatných pokusů. Několikrát
zaúřadovaly technické problémy a několikrát nesoulad s pravidly soutěže. I přes to byli časy
na prvních místech velice vyrovnané a jen těsně se podařilo putovní pohár obhájit družstvu
mužů z Líšnice velitele Petra Břízy. Putovní pohár v kategorii žen putoval do Kameničné.
Svou účastí nás opět potěšilo družstvo z Líšnice u Mohelnice, které vybojovalo 10. místo.
Děti úspěšně zakončili hru Plamen. 26.5. a 27.5.2017 v Mladkově vybojovali mladší děti
úžasné 5. a 30. místo. Starší žáci 23. místo. Běžel se zde i poslední závod v lize běhu na 60
metrů s překážkami, ve které Kristýna Stejskalová obsadila 3. místo a postoupila do
krajského kola. Dále jsme se s dětmi zúčastnili soutěže ve Svatém Jiří, Třebovicích a Lichkově.
Na začátku srpna jedeme s dětmi na týdenní prázdninový pobyt a se všemi se opět uvidíme
až v září.
Družstva mužů a žen soutěžila v Třebovicích a Sopotnici. Během prázdnin se chystáme
do Žamberka, kde budeme obhajovat oba putovní poháry, do Klášterce nad Orlicí a Líšnice u
Mohelnice.
Druhý výjezd zásahové jednotky byl 8.4.2017 v 15:57 k požáru chatky v Klášterci nad
Orlicí. Výjezd k taktickému cvičení do mateřské školky Čtyřlístek se uskutečnil 20.6.2017
v 9:37. V rámci zdokonalování odborných znalostí se dva členové zásahové jednotky
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zúčastnili výcviku ve flashover kontejneru ve Vysokém Mýtě. Devět členů jednotky také
úspěšně dokončilo kurz pro obsluhovatele motorových pil.
Ani během druhé poloviny roku nebudeme zahálet. Rádi bychom dotáhli do konce věci,
které nejsou na první pohled až tak vidět. Je to například úprava plochy hasičského cvičiště.
Na jaře byly z okrajových míst odstraněny náletové dřeviny, kupy hlíny a kompostu v zadní
časti cvičiště, čímž se zvětšila jeho užitná plocha. Teď zbývá tuto plochu zkultivovat, aby
mohla být plně využívána. Další rozdělanou věcí je oprava skladu nářadí (buňka na cvičišti).
Na podzim budeme opět pořádat rockovou zábavu v sokolovně.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem sponzorům a všem, kteří se jakkoli podíleli
na oslavách 130 let založení sboru dobrovolných hasičů. Jen díky Vám se tato akce mohla
uskutečnit.

Za SDH Líšnice Pavel Štefek

Oslavy 130 let od založení SDH v Líšnici
Dne 8.7.2017 se konaly oslavy 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Líšnici.
Zahájeny byly po poledni vítáním okolních sborů a hostů, zejména ze tří spřátelených Líšnic
z okresů Šumperk, Praha-západ a Písek u staré hasičské zbrojnice na horním konci obce. Tato
zbrojnice z roku 1912 byla včetně přilehlého okolí v posledním půlroce zrenovována
svépomocí silami členů sboru tak, aby mohla sloužit k uskladnění historické techniky sboru
nejméně další století. Za to jim patří velký dík!
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Po uvítání se za zvuků řízné
Dechové harmonie Letohrad
vydal na pochod obcí průvod s
prapory. Cestou byl položen
věnec k pomníku padlým v 1. a 2.
světové válce, neboť je na něm
vytesáno mnoho jmen členů
sboru. Průvod byl zakončen na
cvičišti za obecním úřadem, kde
se konal odpolední a večerní
program oslav. Po krátkém
představení historie sboru a
předání hasičských vyznamenání
zasloužilým členům sboru se v něm představila Česká beseda z Lukavice, byl předveden
požární útok družstva nejmladších členů ve věku okolo 6 let a kulturní číslo starších žáků.
Zlatým hřebem bylo pro Líšnici tradiční, více než 90 let staré cvičení se sekyrkami vedené
cvičitelem Václavem Suchomelem, do kterého byla tentokrát hojně zapojena mládež.
Po krátké dešťové přeháňce, vyplněné lidovou hudbou v podání Dechové harmonie
Letohrad a bohatého občerstvení nachystaného členy sboru, byl předveden zásah při požáru
dřevěného domku první stříkačkou líšnického sboru značky Fr.Smékal Praha-Smíchov z roku
1890 taženou párem statných hřebců a poháněnou silami železných paží hasičů v dobových
uniformách. Je téměř neuvěřitelné, že do této nepoužívané stříkačky stačí nalít den předem
vodu, aby se zatáhla těsnění, a poté funguje stejně spolehlivě jako v předminulém století. Po
té následovaly ukázky výcviku psů plemene Border kolie chovatelské stanice FITMIN
z Helvíkovic.
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Odpolední program byl zakončen ukázkou zásahu požárním automobilem Praga RN
z roku 1953 SDH Žamberk a soutěží v paralelním útoku mezi družstvy Líšnice a Žamberka.
Tentokrát vyhrálo družstvo ze Žamberka, neboť líšnickým se nepodařilo správně spojit
savice. Večer si na své přišli milovníci tance při taneční zábavě pod širým nebem.
A abych nezapomněl, čím se nejedno oko i srdce přítomných mohlo potěšit; po celý den
byl konec cvičiště lemován historickými dopravními prostředky v podobě automobilů,
motocyklů a traktorů z garáží a stodol líšnických občanů.
Co víc si přát? Oslavy se vydařily, diváků bylo nepočítaně a počasí bylo až na pár
krátkých dešťových přeháněk příznivé. Díky všem pořadatelům a účinkujícím.
Ať i nadále členové SDH Líšnice naplňují význam nápisu na staré hasičské zbrojnici:
SOBĚ KE CTI – BLIŽNÍMU K OCHRANĚ!
Jan Štěpánek

Spolek myslivců
První dubnový den jsme se s dětmi z
Mysliveckého kroužku vypravili na výlet do obory v
Opočně. Každý měl svůj dalekohled a počasí bylo
krásně slunečné. Pozorování zvěře všechny
nadchlo.
V polovině dubna jsme se vypravili ke Tvrzi
Hanička, kde na náš čekali pánové Minář a Pavel, a
provedli nás v okolních lesích kde jsme pozorovali,
ale především poslouchali ptactvo. Mimo jiné jsme
viděli i doupný strom a u nás vzácný epifyt.
Začátkem května jsme navštívili Chovatelskou
výstavu trofejí v Lanškrouně, prověřili jsme i své
znalosti v poznávacích soutěžích. Všechny znalosti
se dětem hodily na soutěži Zlatá srnčí trofej.
Soutěže se zúčastnila za starší kategorii Barbora B.
a za mladší kategorii Sára S., Petra D. a David B. V
samostatné soutěži Střelba ze vzduchovky si
Barborka odnesla pohár za 3. místo.
Již teď v červnu myslíme na zimu, proto jsme s dětmi vyrobili dva krmelečky pro zajíce.
Za spolupráci a skvělé zázemí děkujeme panu Tichému a panu Danielovi z Pily Zákopanka.
Myslivecký kroužek jsme před prázdninami ukončili na myslivecké chatě soutěžemi a
opékáním.
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V sobotu 24. 6. se konaly již tradiční střelby na asfaltové holuby, které byly letos poprvé
s rozšířeným programem pro děti, kde jsme mohli prezentovat náš myslivecký kroužek a
(nejen) děti si mohli vyzkoušet své znalosti v poznávání zvěře a rostlin. Také měli možnost
vyzkoušet svoji šikovnost ve výtvarné dílně a ve střelbě ze vzduchovky.

Od září se opět začneme scházet a dál poznávat naši zvěř a přírodu.
Pokud by měl někdo ze školáku zájem o myslivost, může se k nám přidat, rádi ho
uvidíme.
Krásné prázdniny všem Ludmila Bednářová

Činnost TJ Sokol Líšnice za rok 2016
Vážení čtenáři,
v pátek 7. dubna proběhla Valná hromada TJ Sokol Líšnice. Dovolte mi, abych vás
seznámil s činností TJ Sokol Líšnice za rok 2016, protože budova Sokola tu samozřejmě není
pouze pro členy, ale je čím dál častěji využívána na soukromé akce, pronájmy, tábory, apod.,
za což jsme velice rádi.
Budova a její údržba:
Stále není možné obsadit místní byt kvůli poskytnuté dotaci, proto musíme zajišťovat
veškerou údržbu, úklid i topení v budově vlastními silami. Úklid probíhá jednou týdně,
přičemž se zde střídají dvě skupiny. Jeden týden to jsou ženy ze zdravotního cvičení, ten další
zástupci stolního tenisu. Rád bych touto cestou poděkoval za tuto práci, velice si toho vážím
a věřím, že si toho váží i všichni ostatní, protože díky těmto ochotným členům chodí naše
děti cvičit do upraveného komorního prostředí. Topení po celou zimu zajišťuje bratr René
Keprta. I jemu patří můj ohromný obdiv, protože práce, která je spojená se zajištěním tepla
na všechny akce, cvičení a tréninky, je neskutečná. Když si představím, kolik času, fyzické
práce a prostředků zde nechá, tak se mi až tají dech. Zatímco většina z nás kolem 19 – 20
hodiny večerní usedá k televizi a užívá si večerní pohodu, bratr René musí častokrát ještě
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přijet přiložit, aby druhý den přišla škola do tepla, aby stolní tenisté měli příjemné podmínky
pro tréninky a zápasy a plesy, pronájmy a další akce mohly vůbec proběhnout. Neskutečné si
této práce vážím a děkuji za ní.
Během roku bylo pořezáno zbylé dřevo, nechali jsme zhotovit přístřešek na dřevo nové.
Společně s přístřeškem byl opraven komín. Na návrh obecního úřadu jsme změnili
dodavatele elektřiny, čímž došlo k roční úspoře asi 6 000 Kč. Pracovali jsme na návrzích a
možnostech úpravy bytu. Proběhla nezbytná oprava kotle, který přesto zůstává v havarijním
stavu. Určitě i ten musí být středem naší pozornosti.
Na provoz a údržbu budovy nám župa poskytla dotaci ve výši 40 000 Kč. Za což velice
děkujeme, opravdu nám poskytnuté prostředky pomohly a díky těmto drobným krůčkům se
nám daří zajišťovat udržitelný a provozuschopný stav budovy. Na činnost mládeže jsme
získali celkem 5 400 Kč. Tyto peníze byly použity na koupi nových cvičebních pomůcek, na
startovné a přihlášky do soutěží.
Pořádané akce:
V roce 2016 jsme pořádali nebo se podíleli na následujících akcích:
Sokolský ples, dětský maškarní karneval, turistický pochod Líšnický puchýř, setkání
důchodců, vítání prázdnin, oslavy 80. výročí TJ Sokol Líšnice, divadelní představení ochotníků
z Klášterce nad Orlicí, družba s oddílem stolního tenisu TSG Sehma z Německa.
Další akce, které proběhly v naší budově:
Prezentace o kotlíkových dotacích, cestopisná prezentace, akce zvaná Červená sobota,
hasiči uspořádali zábavu a tradiční ples, probíhaly zde kurzy tanečních. Dále budovu využili
myslivci, kteří zde uspořádali poslední leč a výroční členskou schůzi. Budovu si během roku
pronajalo několik zájemců pro soukromé akce. Během zimních měsíců zde každou neděli
hrají zájemci badminton. Dále naši budovu pravidelně využívá místní škola a školka pro
výuku tělesné výchovy.
Každé úterý probíhají tréninky stolních tenistů, vždy od 17 hodin mládež a od 18 hodin
dospělí. Mistrovská utkání stolních tenistů se odehrávají v sobotu dopoledne. Středeční
odpoledne patří od 17 do 18 hodin kroužku florbalu mládeže. Pravidelně vždy v pondělí a ve
středu probíhá zdravotní cvičení žen. Přes zimu k nám každý pátek dochází mladí dobrovolní
hasiči.
Když jsem přebíral funkci starosty jednoty, bylo mým cílem dosáhnout, pokud možno,
co největší obsazenosti sokolovny. Přál jsem si, aby ta budova nestála jen tak, ale byla
využívaná. A věřím, že se nám to již částečně podařilo, protože začátkem března letošního
roku jsem musel odmítnout první akci z důvodu plné kapacity. Přesto věřím, že zejména na
propagaci organizace bychom mohli ještě hodně zapracovat. Mám v hlavě spousty vizí,
nápadů a nástřelů, ale bohužel jsem nedokázal za celý rok nalézt alespoň trochu volného
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času, kdy bych na tom mohl pracovat, protože většinu volného času trávím zajišťováním akcí
a provozních záležitostí sokola, případně vedením kroužků mládeže. Fungujeme tak nějak
akci od akce a na nové nápady, případně opravy, rekonstrukce a další záležitosti nezbývá
dostatek času. Prakticky stále ti samí lidé zde každý rok odvádí stovky a stovky brigádnických
hodin, bez jakéhokoliv nároku na honorář. Tráví zde svůj volný čas, aby zajistili akce, které
slouží celé vesnici. Tímto bych hrozně chtěl poděkovat všem, kteří se na zajištění všech výše
vyjmenovaných akcích podílí. Bez vás ochotných a obětavých lidiček by naše organizace
zřejmě dávno zanikla a dění na vesnici by výrazně opadlo.
Plán činností na tento rok:
Akce, které jsme pořádali bychom rádi zopakovali a vymýšlíme akce další, tak uvidíme
zda-li se nám podaří některé zrealizovat. Rádi bychom postoupili ve výměně oken, provedli
výmalbu některých prostor, pokročili v rekonstrukci bytu, upravili bar, rád bych více
zpropagoval náš Sokol na župě, ve zpravodaji, atp. Plánů je opravdu hodně. Jen nalézt čas,
lidi a prostředky, kteří by tyto plány pomohli přivést na svět. Proto kdokoliv, kdo by měl
zájem pomoci, případně uspořádat něco nového nebo dosud nevídaného, nechť mne
kontaktuje. Ocením každý nápad, každé vlídné slovo, každou pomocnou ruku.
Závěrem bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu Líšnice, který nás podpořil zejména při
koupi uhlí a modernizaci sportovního vybavení. Dále východočeské župě Pippichově za
ochotu a podporu. Dále všem místním spolkům za stále zlepšující se spolupráci. Zejména
děkuji Pavlovi Štefkovi za ty desítky hodin, které stráví nejen pro náš spolek, ale troufám si
říci, že pro celou obec. Děkuji naší hospodářce za naprosto bezchybně vedené účetnictví a za
její pružnost při zajišťování chodu kuchyně. Samozřejmě děkuji sponzorům, kteří nás
podporují při pořádání plesů či akcích pro děti.
Věřím, že činnost naší jednoty si najde ten správný směr, kterým se vydat a odměnou
nám občanům Líšnice bude kulturní vyžití, které nás bude doprovázet v této uspěchané
době. Pojďme tedy pokračovat a s chutí se pustit do dalších dní :-). Krásné léto všem!!!
Michal Schreiber – starosta TJ Sokol Líšnice

Ohlédnutí za sezónou oddílu stolního tenisu TJ Sokol Líšnice
Opět tu máme letní období, čas dovolených a odpočinku, který samozřejmě ctíme i my
stolní tenisté. Cvakání bílých míčků na modrých stolech ustává, rakety pomalu ukládáme do
pouzder a loučíme se s uplynulou sezónou, jak se sluší a patří. Závěrečným společným
hodnocením jako jeden tým a jedna parta. Dovolte mi nyní, abych i vám, spoluobčanům,
shrnul uplynulou sezónu a přiblížil činnost oddílu stolního tenisu TJ Sokol Líšnice.
Do sezóny 2016/2017 jsme přihlásili 3 družstva mužů. „A“ tým reprezentoval Líšnici v
nejvyšší okresní soutěži, kde ve velmi nabité konkurenci (Ústí nad Orlicí, Choceň, Králíky,
Žamberk, …), vybojoval velmi vynikající 3. místo z 12 zúčastněných. Tato pozice s přehledem
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zaručuje setrvání v této soutěži i pro následující rok. Asi nikdo z nás nečekal, že máme na to,
umístit se jako třetí nejlepší tým okresu. Tým po celý rok nastupoval ve složení Lukáš
Adamec, Radek Bělský, Jan Brökl a Michal Schreiber. Pevně věřím, že i následující sezóna
bude úspěšná, kdy hlavním cílem bude nadále udržet pro Líšnici nejvyšší okresní soutěž.
„B“ tým hájil barvy Líšnice ve 3. okresní soutěži, kde po téměř neuvěřitelných výkonech,
vybojoval 1. místo z 12 zúčastněných. Tím si pro následující sezónu zajistil postup do vyšší
soutěže.
Vzhledem k tomu, jak byla tato soutěž po celý rok vyrovnaná, je tento úspěch o to
cennější. Rozhodně bylo co slavit. Takže velká gratulace pro „B“ tým a hodně zdaru příští
sezónu v nové soutěži. O tento výsledek se postarali Jaroslav Štantejský, Jiří Bělský, Pavel
Bečka a Jan Bečka. Musím navíc vyzdvihnout výkony Petera Gajdošíka a Jana Stejskala, kteří
zaskakovali z „C“ týmu a přidali mnoho důležitých bodů. Peter Dokonce rozhodl o vítězství
jednoho utkání, ačkoliv svůj zápas prohrával již 6:10 v rozhodujícím pátém setu. Odvrátil 4
mečboly a nakonec se radoval asi z nejcennějšího vítězství uplynulé sezóny, možná celé jeho
dosavadní kariéry.
„C“ tým bojoval ve 4. okresní soutěži, kde vybojoval rovněž vynikající umístění. Skončil
druhý o jeden jediný bod od postupu do vyšší soutěže. I tento tým předvedl ohromnou
soudržnost a perfektní výkony. Už dávno to není ten tým, který pouze sbírá zkušenosti, ale je
to tým, se kterým soupeři musí počítat. Složení bylo následující: Peter Gajdošík, Lukáš
Schauer, Jiří Vencl, Jan Stejskal, František Čammr, Zdeněk Kaška, Martin Diblík a Petr Andrle.
Celkově musím zhodnotit tuto sezónu jako velmi povedenou, protože všichni hráli na
maximum a podařilo se vybojovat vynikající výsledky. Ostatně, mít všechny týmy na bedně,
to už pro vesničku, jako jsme my, něco znamená. Někteří členové se rovněž účastní různých
turnajů jednotlivců po celém kraji. I z těch jsme si přivezli několik úspěchů. Například 1.
místo turnaj jednotlivců - Králíky, 1. místo turnaj čtyřher – Králíky, 4. místo turnaj jednotlivců
– Lanškroun, 2. místo turnaj čtyřher – Lanškroun, 1. místo turnaj jednotlivců – Rokytnice v
Orlických horách.
Co se týče kroužku mládeže, tak na ten dochází průměrně 10 mláďat, kteří se pomalu,
ale jistě učí základní pravidla a návyky stolního tenisu. Jsme rádi, že je o tento kroužek zájem
a věříme, že v podobném duchu bude pokračovat i nadále a podaří se nám vypěstovat
nějaké talenty, kteří jednou budou našimi následníky. Cílem pro příští školní rok je, začít
objíždět základní turnaje mládeže, kde by chlapci a děvčata poprvé mohli zažít to opravdové
vzrušení spojené s ostrými zápasy a nabrat své první opravdové zkušenosti. Nábor do
kroužku proběhne opět v záři. Informováni budete prostřednictvím vyvěšených letáků na
vývěskách. K tomu, aby úroveň stolního tenisu v Líšnici mohla efektivněji stoupat, jsem
absolvoval tři dny školení, kde mi, po závěrečné zkoušce, byla udělena trenérská licence
třídy C. Věřím, že zkušenosti, které jsem nabyl, se mi podaří aplikovat do našich tréninků a
radost, kterou mi práce s dětmi přináší, se ještě prohloubí.
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Závěrem mi dovolte poděkovat všem sponzorům, především obci Líšnici za výraznou
pomoc a podporu při obnově sportovního vybavení. Troufám si tvrdit, že v současné době
naše herna patří k těm nejlepším v okrese. Dále děkuji za topení na všechny tréninky a
zápasy. Děkuji všem rodičům, kteří vedou své ratolesti ke sportu, všem lidem, kteří nám
fandí a podporují nás a vůbec všem, kteří se během roku podílejí jakýmkoliv způsobem na
chodu sokola.
Přeji vám co nejlepší prožití letních dnů, příjemně strávenou dovolenou, co nejvíce
radosti ve vašich srdcích a v neposlední řadě pevné zdraví, které je pro nás pro všechny tím
nejdůležitějším.
Michal Schreiber – Oddíl stolního tenisu

40. setkání mezi TJ Sokol Líšnice a TSG Sehma
Přemýšleli jste někdy nad tím, co pro vás znamená slovo přátelství? Albert Einstein řekl:
„Přítel je člověk, který zná melodii tvého srdce, který ti ji předzpívá, když ji zapomeneš.“
Středověký filozof Roger Bacon zase řekl: „Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratil přítele.“ Jim
Morrison moudře prohlásil: „Přítel je někdo, kdo vám dává úplnou svobodu být sám sebou“.
A Wikipedie definuje přátelství jako mezilidský vztah, který se vyznačuje vzájemnou
náklonností a porozuměním. Co však znamená přátelství ve stolním tenisu v Líšnici?
V následujících odstavcích se vám pokusím přiblížit odpověď na tuto otázku a shrnout jeden
víkend, který pro mě osobně znamenal opravdové vítězství. A kterýpak víkend to byl?
Byl to čas, kdy nás měli navštívit stolní tenisté z německého městečka Sehma, za účelem
sehrání přátelského utkání. Termín vyšel pro letošní rok na 9. – 11. června, my jsme však
museli plánovat již od ledna. Letos to bylo 40. výročí našich setkání. Už to samo o sobě
napovídá tomu, o jak významnou akci šlo. Pravidelně jsme se scházeli, hledali inspiraci,
přicházeli na nápady. A věřte mi, vymyslet program na 3 dny, aniž by se, pokud možno,
opakoval, je po všech těch letech prakticky nemožné. Zde musím vyzdvihnout Pavla Bečku.
On byl jediný, který vzal veškerou iniciativu do svých rukou a přinesl návrh na program
hodinu po hodině. A že to nebyl ledajaký návrh dokazuje fakt, že minimálně 80 % se ve finále
opravdu uskutečnilo. Velice si toho vážím, protože nemít z čeho vycházet, tak to snad
plánujeme ještě dnes s minimální efektivitou .
Příjezd našich přátel byl naplánován na 16 hodin přímo do rekreačního střediska Lorien
v Nekoři, kde bylo zajištěno ubytování. Po krátkém, neformálním přivítání se naši kolegové
ubytovali a už jsme si to štrádovali do Líšnice, kde byli nastoupeni všichni členové našeho
oddílu a mohlo začít to opravdové, bouřlivé vítání. Letos jsme se rozhodli zpestřit naše
setkání několika překvapeními. Prvním z nich byly nové stoly, které jsme, díky Obecnímu
úřadu Líšnice, zakoupili v srpnu minulého roku. Zatímco jsem prováděl Lauru Totzauer naší
sokolovnou, protože byla v Líšnici poprvé, ostatní se připravovali a rozehrávali na očekávaný
turnaj smíšených čtyřher. Dvojice do turnaje se losovaly, vždy jeden hráč z Líšnice a druhý ze
Sehmy. Bylo k vidění mnoho krásných zápasů, avšak celkovým vítězem se stala dvojice
Jaroslav Štantejský a Bernd März. Na večeři jsme se přesunuli zpět do Nekoře, kde starší část
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osazenstva dlouho do noci debatovala o tom, co je nového a mladší část mě „nenásilně“
přinutila, abych je vzal na Jam Rock, který se zrovna konal v Žamberku. Myslím, že jsme si
festival užili náramně a věřím, že na něj budeme vzpomínat hodně, hodně dlouho .
Druhý den ráno nás program zavedl do muzea starých strojů ve Vonwillerově továrně
v Žamberku. Prohlídka trvala asi 2 hodiny a díky skvělému průvodci byla vtipná, zajímavá a
vzhledem k počtu otázek, kterými naši němečtí kolegové zasypali průvodce s překladatelkou
věřím, že i úspěšná. Další překvapení bylo připraveno hned poté. Přijal nás pan starosta Ing.
Miroslav Keprta v zasedací síni Obecního úřadu Líšnice. To opravdu nikdo ze Sehmy nečekal.
Starosta pronesl krásnou a dojemnou řeč. Nejdříve shrnul historii naší obce. Připomenul, že
v letošním roce oslavíme 130. výročí SDH Líšnice a potom vyprávěl, jak je spolupráce mezi
našimi oddíly perfektní a úctyhodná a popřál nám, aby naše pouto zůstalo i nadále tak
pevné, jako doposud. Následně jsem společně se starostou předal pamětní list panu
Zdeňkovi Bednářovi a Friederu Münchovi za všechnu činnost a práci, kterou pro naše
přátelství po celých 40 let odváděli a stále odvádí. Ohromně tyto lidi obdivuji. Jsou mi velkou
inspirací pro koloběh mého života. Ačkoliv jsem tušil, co nás na Obecním úřadě čeká,
vlhkému pocitu v očích jsem se nevyhnul. Dojatí byli i všichni okolo, zejména pan Bednář a
pan Münch zůstali dlouho jako opaření. Par Münch začal panu starostovi vyprávět snad o
všem, co kdy v Líšnici zažil. Na závěr pozval Ing. Keprtu za rok k nim do Sehmy, aby jej mohl
seznámit na oplátku se starostou jejich městečka. Kdoví, třeba by to naší družbu opět
posunulo dále, třeba směrem k oficiálnímu partnerství.
Následoval přesun do sokolovny, kde byl připraven slavnostní oběd. Byl pronesen krátký
přípitek a hostina mohla začít. Kuchyni jsme zajišťovali vlastními silami. Celou si ji vzali na

22

starost Jan a Pavel Bečkovi. Děkuji jim za tuto „oběť“, protože museli po celou dobu všechny
obsluhovat a prakticky nic si nemohli užít ani poslechnout. Zvládli to na jedničku. Myslím, že
tolik nádobí, kolik oni museli za ten den umýt, jsem já neumyl za celý život . Během toho,
kdy naši němečtí přátelé odpočívali po obědě, jsme my vše připravovali na odpolední
přátelský zápas mezi našimi oddíly. V 15:00 hodin to vypuklo. Všichni nastoupili a mohlo se
přejít ke slavnostním proslovům. Zde čekalo na naše hosty další překvapení. K pořádné
oslavě, patří přeci pořádný dort. Dort tvaru pingpongové rakety byl přinesen na hrací plochu
a pan Bednář společně s panem Münchem sfoukli svíčky a pod přílivem fotografů do dortu
zakrojili. Jakmile jsme si vyměnili vzpomínkové předměty, mohli jsme přejít k samotnému
utkání. Boje vypukly. Soustředěnost a koncentrace pronikaly hluboko do masivních zdí
sokolovny, přesto byla všude cítit vůně přátelství a vzájemné pokory.
Utkání se protáhlo až do večerních hodin, přičemž celkovým vítězem se stal oddíl Sehmy
poměrem 2:1. Pouze „B“ tým Líšnice pro letošní rok dokázal Sehmu přehrát. O výsledky tu
však nikdy nešlo. Připomněl nám to i pan Münch při proslovu před večeří, kdy děkoval za
všechnu práci, kterou jsme pro toto setkání vynaložili. A co bylo k večeři? To bylo další
překvapení. Venku se totiž po celý den točilo selátko. Martin Diblík se od něj ani nehnul a
musím říci, zajistil to naprosto fantasticky. Děkuji, Martine! Volná zábava pokračovala opět
do noci a ačkoliv umíme pouze minimálně německý jazyk, zjistili jsme, že srdce nám bijí pro
stejnou věc, máme stejné názory, podobné problémy, každý z nás máme dobrou i špatnou
náladu, ale máme se rádi a společně se vždy odreagujeme a z plna hrdla nasmějeme.
Nedělní ráno patřilo loučení. Víkend utekl jako voda, což znamenalo návrat
k povinnostem. Popřáli jsme si vzájemné zdraví, úspěchy, radost a s tím, jak přátelé ze
Sehmy mizeli za obzorem, nám se zalévala srdce hřejivým pocitem z toho, že jsme to
dokázali. Dokázali jsme jako jeden oddíl připravit oslavy výročí, na které nikdo z nás
nezapomene. Ta radost, která z Němců po celý víkend sršela, byla neuvěřitelná. Byla
důkazem, že naše přátelství je opravdové, že bude i nadále pokračovat a že už nyní se těšíme
na příští rok, kdy se opět uvidíme. Tentokrát v Sehmě.
Na závěr musím poděkovat ještě za jednu věc. Bylo to poslední překvapení, které jsme
měli připravené. Na letošní setkání jsme totiž pozvali profesionální překladatelku, která
zajistila naprosto perfektní překlad. Navíc úžasně zapadla do celé party. Němci se od ní
nemohli odtrhnout, protože nám toho tolik chtěli říci. A já děkuji, že jsme je i díky této
slečně, mohli vyslechnout. Pozvedla naše setkání naprosto do jiné dimenze a já věřím, že se
mi podaří přesvědčit ji, aby se za rok vydala s námi navštívit nové přátele, které během
tohoto víkendu poznala .
To je zhruba vše, co jsem měl na srdci ohledně přátelství ve stolním tenisu v Líšnici.
Jsme jedna velká parta, která táhne za jeden provaz a ačkoliv mnoho zakládajících členů této
družby již bohužel není mezi námi, přátelství stále pokračuje. Pokračuje s novou generací a
pokračuje ve šlépějích, kterou naši předchůdci vybudovali. Já hraji stolní tenis zhruba 9 let a
setkání se Sehmou jsem se letos účastnil po sedmé. Mohu ale s plnou vervou říci, že tento
víkend byl pro mě tím nejsilnějším zážitkem, který jsem dosud ve stolním tenisu zažil. Říkám
to skoro každému koho potkám, rád o tomto víkendu vyprávím. Zažil jsem radost, kterou
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přeji zažít každému člověku. Bylo to opravdu nádherné a já děkuji všem, kteří se na tom
podíleli. Děkuji, že jsem mohl být součástí a vážím si veškeré práce, která byla odvedena.

Krásné léto všem !!!
Michal Schreiber – TJ sokol Líšnice, oddíl stolního tenisu

40. setkání pohledem TSG Sehma
Langjährige Freundschaft wird nunmehr sogar bezuschusst
Zum 40. Mal sind die Tischtennissportler aus Lisnice und Sehma zum Vergleich angetreten.
Ein Urlaub ist daran schuld.
Von Thomas Lesch
erschienen am 04.07.2017
Lisnice/Sehma. Mit einem abwechslungsreichen und bestens organisierten Wettkampfund
Kulturprogramm
ist
der
40.
Vergleichswettkampf
zwischen
den
Tischtennisgemeinschaften der TSG Sehma und dem tschechischen Partnerverein Sokol
Lisnice in Ostböhmen über die Bühne gegangen. "Es ist beachtlich, dass über so eine lange
Zeit die Partnerschaft so kontinuierlich lebt", sagt Urgestein Frieder Münch. Der 82-Jährige
hat bis auf die Premiere 1978, als es in einem Jahr einen Heim- und einen Auswärtskampf
gab, alle weiteren 38 Auflagen miterlebt.
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Durch eine Urlaubsbekanntschaft des Sehmaers Rolf Mustopf hat sich die intensive
Freundschaft der Vereine entwickelt. "In Sehma war es vergangenes Jahr der 20. Besuch", so
Münch. Diesmal stand das gleiche Jubiläum für die 13 mitgereisten Tischtennisspieler aus
Sehma im Adlergebirge an, denn die Gastgeber in Lisnice sind überzeugt: "Unsere
Partnerschaft geht in die Geschichtsbücher ein." So wurde wieder ein Doppelturnier, wofür
ein deutscher und ein tschechischer Spieler zusammengelost werden, zum Auftakt
veranstaltet. Im Mannschaftsturnier hatten die Gäste diesmal leichte Vorteile: Sehma I und
III setzten sich mit 12:6 beziehungsweise 10:8 durch. Nur Sehmas zweite Garnitur unterlag
8:10.
Als Höhepunkt gab's einen Empfang beim Lisnicer Bürgermeister. "Da wurden wir mit
Erinnerungs- und Ehrenurkunden ausgezeichnet", sagt Frieder Münch ergriffen. Und die
Sehmaer freuen sich schon auf die nächste der Begegnungen, die seit zwei Jahren sogar von
der Landesdirektion Sachsen als grenzüberschreitende Kooperation gefördert wird. "Die
Einladung für 2018 nach Sehma haben wir ausgesprochen. Dann geht es mit dem 41.
Vergleich weiter", so Frieder Münch.
Dlouholeté přátelství je od nynějška dokonce dotováno!
Po čtyřicáté nastoupili změřit své síly stolní tenisté z Líšnice a Sehmy. Může za to dovolená.
Líšnice/Sehma. S pestrým a nejlépe organizovaným zápasovým a kulturním programem,
se uskutečnilo 40. přátelské utkání mezi oddíly stolního tenisu TSG Sehma a českým
partnerským spolkem TJ Sokol Líšnice ve východních Čechách. „Je pozoruhodné, že po tak
dlouhou dobu stále toto partnerství pokračuje“ říká pamětník Frieder Münch. Až na
premiéru v roce 1978, kdy se v jednom roce konal zápas na domácí i venkovní půdě, tento
82 letý muž prožil všech dalších 38 klání.
Díky známosti z dovolené pana Rolfa Mustopfa se vyvinulo intenzivní přátelství našich
spolků. „V Sehmě to byla uplynulý rok 20. návštěva“ říká Münch. Tentokrát připadalo to
samé jubileum na 13 stolních tenistů ze Sehmy, kteří přicestovali do Orlických hor, neboť
hostitelé z Líšnice jsou přesvědčeni: „Naše partnerství se zapíše do učebnic dějepisu“.
V rámci zahájení se konal opět turnaj čtyřher, kdy německý a český hráč byli k sobě náhodně
losováni. V turnaji družstev měli hosté tentokrát lehčí převahu: Sehma I a III se prosadily
poměrem 12:6, případně 10:8. Pouze tým Sehmy II podlehl poměrem 8:10.
Vyvrcholením bylo přijetí u starosty obce Líšnice. „Zde jsme byli vyznamenáni čestnými
listinami“ říká Frieder Münch dojatě. Hráči Sehmy se již těší na další střetnutí, které je
dokonce 2 roky podporováno ředitelstvím Saska jako spolupráce překračující hranice.
„Pozvání na rok 2018 do Sehmy bylo vyřčeno. Potom by to bylo již 41. porovnávání sil“, říká
Frieder Münch.
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Nohejbalový turnaj 24.6.2017
Poslední červnovou sobotu jsme se rozhodli v Líšnici uspořádat nohejbalový turnaj
trojic. Od 13:30 probíhala prezentace týmů, kterých se nakonec přihlásilo celkem 10. Po
tradičním přípitku, vysvětlení harmonogramu turnaje a hromadném focení jsme nalosovali
týmy do skupin A a B. Hrálo se tradičně na dvou hřištích na umělém povrchu. 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. Do následného semifinále nakonec
postoupily tyto čtyři nejlepší mužstva – Rudá hvězda, VOR, Prdi a Litr půl. Ve finále zvítězil
tým Rudé hvězdy nad mužstvem VOR 2:0 na sety. Rudá hvězda ze Žamberka tak za celý
turnaj neprohrála jediné utkání a zaslouženě celý turnaj vyhrála. Na druhém místě se umístil
pořadatelský tým VOR (Václav Janoušek ml., Oldřich Prachař, Radek Píč). Třetí místo obsadil
tým Litr půl ze Žamberka. Čtvrté místo vybojovalo mužstvo s názvem Prdi (Lukáš Dytrt, Aleš
Prachař, Ladislav Zářecký ml.), kde musel lehce zraněného Aleše Prachaře v závěrečných
zápasech vystřídat Ondřej Papáček. Turnaj probíhal zhruba od 14h do 20h a počasí nám po
celou dobu přálo, neboť panovaly tropické teploty. Vítaným osvěžením se tak pro všechny
sportovce v těchto letních dnech stává klidně tekoucí Divoká Orlice. Závěrem tohoto
krátkého reportu bych chtěl poděkovat všem hráčům za účast, sponzorům, divákům a
v neposlední řadě obsluze u Smrku za skvělé občerstvení. Další plánovanou nohejbalovou
bitvou v Líšnici bude tradiční pouťový turnaj, který je naplánován na sobotu 29. 7. 2017.
Tímto bych Vás chtěl všechny srdečně pozvat.
Radek Píč

Kdo je kdo – Díl XXXXIII.
VĚROSLAV ŠTEFEK
*1923 - †2003
Člověk v mládí vidí věci jen napůl, je strkán zájmy a prestižemi dospělých. Do očí mu bijí
rozdíly mezi mladými a staršími. Až teprve později přichází jasno i do těchto věcí. Někdy to
trvá dvacet, třicet, či čtyřicet let, než si člověk ujasní, že patří do svého domova ke svým
přátelům.
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Pan Věroslav Štefek byl vzácný člověk v tom, že velmi
brzy poznal, kde je jeho místo, jeho domov. Narodil se
v Zakopance v čp. 187. Po absolvování školy až do základní
vojenské služby pomáhal svým rodičům na zemědělské
usedlosti. Po vojenské službě se stává zaměstnancem pekáren
a rozváží chléb a pečivo. Po několika letech začíná pracovat na
okrese Žambereckém jako požární technik. V Líšnici začíná
pracovat s mládeží již v roce 1951. Brzy získává oblibu a jeho
práce získává respekt jak v Líšnici, tak v širokém okolí. Je totiž
jedním z prvních, který začíná pracovat s hasičskou mládeží na
okrese. Dostavují se první úspěchy a to jak na okresní, tak
krajské úrovni.
Musíme poděkovat, tady začala úspěšná cesta v naší organizaci ve výchově hasičského
mládí. V této době mu velmi v této činnosti pomáhá pan Jan Šulc z čp. 100. Zakládá rodinu,
za manželku si bere slečnu Marii Luxovou z Olšiny. Bydlí v Kotli čp. 197. Tady se musíme
zmínit, s jakým nadšením pracuje s mládeží. Ve své režii pořádá letní tábory pro mládež nad
Kotlem. Dodnes na tyto chvíle pamětníci vzpomínají. Dále pracuje v hasičském sboru a za
svoji práci získává vysoká vyznamenání.
V manželství se narodil syn Věroslav a dcera Nataša. Začíná pracovat v OEZ Letohrad,
kde získává další zkušenosti od hasičských funkcionářů. Mezi jeho velké kamarády patří
JUDr. Zdeněk Jaška. V roce 1954 pracuje v naší obci jako tajemník. Staví rodinný domek
v Olšině čp. 26. Odchází pracovat do ZEZU Žamberk. V roce 1975 tady končí a nastupuje po
odchodu Rudolfa Dolečka do funkce předsedy MNV v Líšnici.
Má velké plány, jak dále zvelebovat obec. Zasluhuje se o výstavbu Mateřské školy. Jeho
velkým koníčkem je však stále hasičská činnost. Líšnice získává mnoho ocenění a uznání.
Bohužel má mnoho plánů, které se nedaří uskutečnit. Přichází nemoc, které podléhá 18.
prosince 2003 ve věku 80 let.
V naší obci žilo, nebo žije mnoho občanů, kteří si zaslouží pár vzpomínek na jejich
vykonanou práci, kamarádství, anebo jen setkání s nimi. V životě je naprosto jedno, co
člověk dělá, dělá-li to s láskou a rád. Je důležité umět najít ve všem krásu a hlavně sám ji
tvořit.
Poděkování panu Věroslavu Štefkovi za poskytnuté informace R. Doleček

Svěcení zvoničky v Zakopance - 20. 5. 2017
„Zvon Gabriel světlo světa uviděl
v Zakopance bude zvonit
pro štěstí rodin znít,
Rábovi a Danielovi nám radost udělali,
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Od Pána Boha požehnání dostali
dlouho srdce zvonu bude bít,
lidem u nás se dobře bude žít.“
V sobotu 20.5.2017 od 14. hod. proběhlo svěcení zvonu Gabriel na zvoničce u Rábů
v Zakopance. Tuto vybudoval pan Jiří Ráb za vydatné pomoci manželů Danielových. Před
návštěvou více jak 250 občanů posvětil zvon vikář Old. Kučera. Slavnostní projev přednesl
ing. Miroslav Keprta. Připomenul bohatou historii Zakopanky. První zvonění symbolicky
provedl pan Jiří Ráb. Slavnost provázela skupina Jaro pod vedením pana Dostála. Za velmi
zdařilou akci děkujeme, přejeme Evě Tobiškové a Jiřímu Rábovi, aby se jim v Líšnici –
Zakopance líbilo, dobře žilo a byli zde spokojeni.

R.Doleček

Zahrádkáři informují
2.6.2017 v Kunvaldě proběhla okresní soutěž „Mladý zahrádkář“. Naše mladé adeptky,
Kristýna Stejskalová a Sylva Černohousová se úspěšně této soutěže zúčastnily. V klání 22
účastníků se Sylva umístila na 11. místě a Kristýna na místě 5. Oběma blahopřejeme a
věříme, že v příštím ročníku se opět polepší. Za odměnu získala děvčata diplom a hezké
věcné ceny a hlavně krásný zážitek, na který budou dlouho vzpomínat. Ceny předával
osobně ing. Čepek, okresní předseda zahrádkářů.
ZO ČSZ Líšnice

Líšnice o 148 let starší
28

První vzpomínka na Žamberk se datuje na rok 1332. V této době opat zbraslavský prodal
rychtu lanškrounskou jakémusi Tyčkovi ze Žamberka. Na upozornění pana profesora A.
Sedláčka, poznáváme, že Žamberk byl rozdělen na dvě části. A to již v roce 1365. Tato listina
se nachází ve dvorském archivu ve Vídni. Doposud byla brána informace o rozdělení z farní
kroniky z roku 1513. Tyto záznamy byly brány přímo ze Žamberka.
V roce 1365 byl Žamberk rozdělen na část litickou a žampašskou. Litická část dle Vídně
se skládala z obcí Helvíkovice, Pěčín, Kunvald, Kameničná, Záchlumí, Slatina a části
Žamberka. Druhá část patřila pánům ze Žampachu a to po smrti Jana ze Smojna. Tu daroval
Karel IV. Čenkovi z Potštejna. Listina uvádí, že k této části Žamberka patří, Dlouhonovice,
Bohousová, Hejnice, Hnátnice, Lukavice, Líšnice, Klášterec, Pastviny a Nekoř.
Tyto informace získal pan ing. Vladimír Chládek a uvedl je v publikaci Žamberk ve světle
věků. Dále se dílčí informace dozvíme v pamětech žambereckých od Dr. Ed. Alberta. Tato
informace je ověřena a záznam z roku 1365 ve Vídni nás posouvá o 148 let dál. Tento
záznam je v latině. Důležité je, že tímto datem vznik naší obce nezačíná. Toto je jenom
záznam o jejím bytí. Už kronikář Kosma píše o osidlování hvozdů u řeky Vysoké – Orlice. Dále
se můžeme přesvědčit v muzeu Žamberk o vykopávkách, které byly nalezeny na našem
území – Líšnice a to – škrabadla, nože či srpy a hovoří o dobách pravěku. Na závěr chci
poděkovat panu ing. Vladimíru Chládkovi, který svoji iniciativou přispěl k objevení letopočtu
1365. Jména obcí jsou přeložena do dnešní podoby – Líšnice je například uváděna jako
Leštnice, nebo Klášterec jako Orlík.
R. Doleček

Kačenčin zlatý kvítek
Když se Kačenka vyplakala nad svým neštěstím, začala opět vnímat život kolem sebe.
Byla vděčna přátelům, kteří ji neopustili. Očima je polaskala a rukama pohladila. I orel slétl
k jejím nožkám. Najednou se pod Plačtivou skálou objevila babka kořenářka, ta ji zavedla
zpět do končin, kde tragicky zahynuli její rodiče. Vybrala ji zcela nový a bezpečný domov. Byl
to příbytek nedaleko Vápenného vrchu. Celý byl z narůžovělého vápence a protkaný křížem
krážem úzkými chodbami a nevelkými jeskyněmi.
Přivítali ji všichni přátelé, včelí královny, bobr, mravenečci, v barevném fráčku přilétl
datel se svoji družkou a šesti dětmi. Nechyběl ani konipas, zajíček, přilétl orel se svými bratry
a početné shromáždění doplnil medvěd s rysem a vlkem. Babka kořenářka využila této milé
chvilky a laskavým hlasem oslovila Kačenku. “Milá Kačenko, jsi hodná, poctivá a statečná
dívka, máme tě všichni moc rádi, poslouchej dobře. Zítra o svatojánské noci o půlnoci,
najdeš květ zlatého kapradí. K němu tě dovede světluška, která na tebe bude čekat u
Marušiny skály. Až tento květ získáš, porozumíš řeči zvířat a ptáků, budeš rozumět všemu
tvorstvu a kdykoliv budeš chtít, můžeš být neviditelná“. Potom ji podala bílou plachetku, na
kterou musí položit zlatý květ. „Nesmíš při tom ani hlesnout, i když se bude dít kolem tebe
cokoliv a nežli položíš na zem plachetku, udělej touto svěcenou křídou kolem sebe kruh“.
Všichni měli upřímnou radost, jen hadí královna, která vše opodál sledovala, syčela zlostí.
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Druhý den, jakmile začalo slunko zapadat, vydala se Kačenka k Marušině skále. Tam na
ni čekala svatojánská muška. Byla to cesta dlouhá a namáhavá. Přes kořeny, močály a
kameny. Těsně před půlnocí došli do cíle. Objevila kapradí, nakreslila kolem sebe svěcenou
křídou kruh a položila plachetku pod rostlinu. V této chvíli ze všech stran ozvalo se silné
zahřmění, doprovázené klikatými blesky. V té hrůze obklopily Kačenku hrozné postavy, které
v životě neviděla a ani o nich neslyšela. Kačenka si vzpomněla na varovná slova babičky,
která ji připomínala, že nesmí ani hlesnout, nebo bude všemu konec. Dobře si všimla, že
čertovské příšery nepřekračují bílou čáru, které se viditelně bojí. Sebrala odvahu a zatřásla
listem. Zlatý kvítek padl do plachetky a všechno pekelné řádění utichlo.
Kačenka postřehla svatojánskou mušku, která začala kroužit kolem ní, ale ne jenom to,
ona zřetelně slyšela, ona ji zcela dobře rozuměla. „Už se neboj Kačenko. Vše dobře dopadlo.
Máš vyhráno. Půjdeme domů“. Straky a sojky se předháněly v oznamování radostné zprávy.
Kačenka získala zlatý kvítek kapradí. Stala se prvním člověkem v Orlických horách, který
rozumí všemu živému.
Podle V.Šplíchala a J.Lukáška R. Doleček

Rozloučení s vikářem Oldřichem Kučerou
V Líšnici kostelíček stojí, čím, že tolik dojímá,
zvláštním kouzlem, které má, či prostotou svoji,
pár věřících postává.
Při modlidbě své, mnohý z nich trable má,
osudu se bojí,
předkládá svá psaníčka, pokorně i plaše,
v dobrotivé přímluvě prosí - Oldřicha svého vikáře.
24.6.2017 v krásném podvečeru se líšničtí občané přišli rozloučit s vikářem Oldřichem
Kučerou, který po sedmnácti letech byl přeložen a svoji službu bude vykonávat v Havlíčkově
Brodě. Bylo to smutné a dojemné loučení. Nic nebyla platná petice, kterou si všichni farníci
přáli, aby tento oblíbený, pracovitý a společenský člověk zůstal v Žamberku. Jen v Líšnici se
získalo 104 podpisů.
Za nás všechny se rozloučil Pavel Štěpánek s Blankou Frankovou. Na památku mu byl
předán tepaný obraz líšnického kostela a překrásná kytice. Všichni naši občané, kteří vikáře
Oldřicha Kučeru znali, si jej navždy vedle pana faráře Jana Šimka vryli do paměti a svých
srdcí. Přejeme, aby se mu na novém působišti dařilo, hodně zdraví a hlavně věříme, že se
k nám bude vracet nejen ve vzpomínkách, ale i ve skutečnosti. Ještě jednou za vše co pro nás
vykonal, děkujeme.
R.Doleček
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Dovolená na Obecním úřadě v Líšnici
Dovolená na OÚ bude od 31. července do 11. srpna - v tomto období - 2. srpna a 9. srpna
bude také uzavřena knihovna.
Obecní úřad Líšnice

Kotlíkové dotace
Pardubický kraj vyhlásí "3". výzvu pro fyzické osoby přibližně na konci září 2017. Příjem
žádostí bude zahájen na konci října 2017. Pro více informací sledujte internetové stránky
pardubického kraje: https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.
Krajský úřad Pardubického kraje
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Stojící zleva: Ladislav Zářecký, Miroslav Keprta, Jaroslav Šmok, Josef Toman, Marcel Beran, Miloslav Štefek, Pavel Štěpánek, Ivo Marvan, Zuzana Keprtová,
Josef Klášterecký, Martin Keprta, Ondřej Toman, Martin Divíšek, Šárka Tomanová, Sára Zmetáková, Aleš Marvan, Petr Bříza, Tomáš Bříza, Lukáš Dytrt, Petr
Štefek, Jiří Keprta, Jitka Jetmarová, Václav Vaněček, František Toman, Jana Klášterecká, Lenka Břízová, Luboš Brandejs, Pavel Štefek.
Sedící zleva: Veronika Keprtová, Jiří Teplý, Lenka Píčová, Jitka Brandejsová, Josef Štefek, Petra Břízová, Ladislav Beran, Michaela Valešková.
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