Podzimní zpravodaj vychází s menším zpožděním, za které se Vám velice omlouvám. Na
druhou stranu jsme zkrátili čas do vydání toho dalšího – vánočního, který vyjde v týdnu před
Vánoci. Letos jsme si pro Vás připravili malý dárek už teď. Sdružení Orlicko ke svému 25.
výročí vydalo kalendář, kde se prezentují všechny obce sdružení, společně s polskými obcemi
a městy v pohraničí. Líšnice je členem sdružení od samého začátku a na stránkách kalendáře
ji samozřejmě najdete. Věříme, že se vám bude kalendář líbit a bude vám užitečným
pomocníkem celý příští rok.
Co nás čeká tento podzim. Kromě velmi proměnlivého počasí, které se alespoň na chvíli
umoudřilo a dopřálo nám trochu babího léta, se od 1. listopadu mění výpůjční doba obecní
knihovny. Ta bude nově ve čtvrtek od 16 do 18 hodin. Hasiči 25.listopadu pořádají slibovanou
rockovou zábavu v sokolovně a advent zahájíme společně 1. prosince rozsvěcením vánočního
stromku u školy. Nezapomínáme ani na divadelní představení, které obohatilo v minulých
letech podzimní večery. Z důvodu velké vytíženosti sokolovny zejména během víkendů, kdy
se zde odehrávají zápasy ve stolním tenisu a probíhají taneční lekce, jsme se rozhodli divadlo
posunout až na nový rok. Jestli to bude nakonec leden nebo únor ještě není jasné, ale hned
jak se dohodneme na možném termínu, dozvíte se to prostřednictvím internetových stránek
a plakátů.
Za redakční radu Pavel Štefek
Pokud znáte vhodného kandidáta na pozici učitelky v naší škole dejte mu vědět, že se
v naší škole hledá učitel/učitelka.
Základní škola a Mateřská škola Líšnice
Základní škola, malotřídní škola, I. stupeň
Přijme učitele/učitelku na celý úvazek od 1.11.2017.
V případě zájmu kontaktujte ředitelku ZŠ Mgr. Evu Gelovou
Tel.: 465 612 360 E mail: zslisnice@seznam.cz

Zprávy z obecního úřadu
Jednání Rady obce Líšnice dne 11. srpna 2017
Rada obce schválila:


usnesení konkursní komise a rozhodla, na základě výsledku konkursního řízení, kdy
nebyl doporučený vhodný uchazeč k výkonu ředitele ZŠ a MŠ Líšnice, že nebude
jmenovat ředitele ZŠ a MŠ Líšnice.
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Rada obce projednala:




výsledek konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ ředitelky příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Líšnice, okres Ústí nad Orlicí. Byl předán zápis o průběhu
konkursního řízení a předseda konkursní komise Ing. Jan Štěpánek podal radě zprávu o
průběhu konkursního řízení.
za účasti Mgr. Evy Luxové, další postup a zajištění školního roku 2017/2018 a Mgr. Evu
Luxovou pověřila řízením organizace od 1.9.2017

Jednání Rady obce Líšnice dne 30. srpna 2017
Rada obce vzala na vědomí:








situaci v kuchyni příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Líšnice – stav je
na samé hranici životnosti jak stavebně, tak i technologicky. Je vytvářen návrh řešení pro
zadání zpracování projektové dokumentace (stavební úpravy, rekuperace tepla, vybavení
technologiemi). Plánovaná realizace je v průběhu letních prázdnin 2018.
zprávu od projektanta Ing. Stejskala, který se starostou a místostarostou shlédl stav
budovy hostince č.p. 25 a navrhl nezbytná řešení včetně jejich hrubého ocenění při
případném znovuzprovoznění. Rada dává ZO návrh na zvážení odkupu této nemovitosti.
žádost J.Šmoka o prodej obecních pozemků - část 1993/1 – dle zpracovaného
geom.plánu nově 1993/4 – z výměry 229 m2 jde o 161 m2 a pozemku 847/6 41 m2. Jde
o pozemky u jeho RD, nyní jsou zaplocené spolu s jeho zahradou. Rada dává OZ na
zvážení jejich prodej.
žádost p. R.Zábrahy o prodej pozemku 1992/2 o výměře 30 m2 za kapličkou.Rada
souhlasí s prodejem.
stav oprav obecních komunikací. Již provedené jsou opravy cest Obermayerovým a polní
cesty k pozemkům p.L.Kubíčka. V průběhu měsíce října či listopadu budou provedeny
plánované opravy balenou směsí, kdy ale zhotovitel nechce uzavřít smlouvu se závazným
termínem z důvodu nedostatku kapacit s tím, že v případě volných kapacit dílo provede.
Mostek k Bröklovým – za současné situace je třeba ho doplnit zábradlím a dopravní
značkou omezující tonáž.

Rada obce schválila:


usnesení konkursní komise a rozhodla, na základě výsledku konkursního řízení, kdy
nebyl doporučený vhodný uchazeč k výkonu ředitele ZŠ a MŠ Líšnice, že nebude
jmenovat ředitele ZŠ a MŠ Líšnice.

Rada obce projednala:


situaci v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Líšnice. Chybí 1 pedagog
a navíc k tomu přistoupila dlouhodobá pracovní neschopnost stávající pedagožky.
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Řešením bude přijmutí nové pracovnice, která si začne doplňovat příslušné vzdělání a
dočasný zástup bývalé pedagožky. Rada přijala stažení rezignace na pozici ředitelky Mgr.
Evou Luxovou, platnosti tak pozbývá pověření vedením z minulé rady obce.
jak se v praxi osvědčil nový traktor Kubota v majetku s.r.o. Správa majetku obce Líšnice.
Traktor je po záběhu a nemá vážnějších nedostatků. Pro plynulou práci vyžínače příkopů
v letním období se jeví jako nutné dokoupení chlazení hydraulického oleje v částce do 20
tis. Kč. Pro zimní období rada schvaluje nákup válečkového sypače a radlice v úhrnné
ceně do 95 tis.Kč.
žádost spolku BOR z.s. Praha o pomoc s řešením užívacího titulu k obecnímu pozemku
3896 v lokalitě dětského tábora. Jedná se o lehce demontovatelné stavby zázemí
kuchyňky a skladu, kdy se spolek snaží získat dotaci na jejich rekonstrukci. Rada obce
schvaluje výpůjčku pozemků pod těmito stavbami.
žádost p. M.Šulcové v zastoupení p. Kalouse na pomoc s řešením přístupu na nově
vzniklou stavební parcelu v lokalitě za Sokolovnou, kdy obecní pozemek mezi hranou
potoka a sousední stavební parcelou je úzký pro zřízení přístupové komunikace
s příslušnými parametry. Rada navrhuje, aby sami žadatelé probrali možnost převodu
části pozemku zmíněné sousední parcely na Obec.
stav nekomunikujícího projektanta komunikace Pod Dubinu. Starosta se ještě pokusí
komunikaci navázat a případně osloví jiného projektanta. Místostarosta prověří smluvní
podmínky, jaké jsou možnosti řešení se stávajícím projektantem.

16. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konané dne 1. září 2017
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
 Zprávu o činnosti rady obce
 Zprávu o organizaci školního roku v Základní škole

Zastupitelstvo obce schválilo:






Program 16. zasedání zastupitelstva
Ověřovatelé zápisu 16. zasedání zastupitelstva Rudolfa Dolečka a MVDr. Martinu
Hynkovou
Rozpočtová opatření, dle přílohy č.1
Záměr prodeje pozemků žadateli J.Šmokovi p.č. 847/6 a část 1993/1 a R. Zábrahovi p.č.
1992/2
Zpracování znaleckého odhadu k určení ceny nemovitosti čp. 25, jako podkladu k jednání
o nabytí nemovitosti
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Po letních prázdninách se opět hlásíme z naší školy a školky
Už na začátku školního roku došlo ke změnám v pedagogickém sboru. Některé změny
byly plánované, s jinými se ve škole bohužel nepočítalo.
4. září se tedy sešel pedagogický sbor ZŠ v tomto složení: třídní učitelkou I. třídy (spoj 1.
a 2. ročníku) zůstává dočasně paní Marie Tomšová, ve II. třídě (spoj 3., 4. a 5. ročníku)
zastupuji jako třídní učitelka po dobu dlouhodobé nemoci paní učitelky Elišky Vackové.
Výchovy a vzdělávací oblast „Člověk a svět“ vyučuje nově přijatá slečna učitelka Kateřina
Nováková, výuky anglického jazyka se ujala paní Jana Týčová. I v tomto školním roce působí
na škole jako asistentka pedagoga u integrovaných žáků paní Jana Škarková a vychovatelkou
ve školní družině zůstává paní Eva Pomajbíková. Zákonní zástupci byli o těchto změnách
informováni na zahajovací třídní schůzce.
V mateřské škole zůstává složení pedagogického sboru beze změn, obměnu
zaznamenaly pouze řady nepedagogických zaměstnanců, kde z pozice kuchařky odešla paní
Martina Soukupová a nově nastoupila paní Jaroslava Schreiberová.
Zahájení školního roku proběhlo i v letošním roce za chladnějšího počasí na školním
dvoře. Přivítáno bylo celkem 33 žáků (1. ročník – 8 žáků, 2. ročník – 9 žáků, 3. ročník – 5
žáků, 4. ročník – 6 žáků a 5. ročník 5 žáků). Prvňáčci, ale i někteří starší žáci, přišli v
doprovodu svých rodičů. Ráda připomenu ty, kteří usedli poprvé do školních lavic s
připravenými dárečky – balíček školních pomůcek financovaný obcí a vak s předměty pro
dopravní výchovu z prostředků Pardubického kraje.
Žáci 1. ročníku: Alice Břízová (Líšnice), Anežka Frnková (Dlouhoňovice), Anna Hůlková
(Líšnice), Julie Kubíčková (Líšnice), Sabina Majvaldová (Nekoř), Šimon Mikyska (Nekoř), Lukáš
Mrázek (Líšnice), Jakub Stránský (Líšnice).
Během celého školního roku plánujeme ve škole jako obvykle spoustu aktivit
zaměřených na kulturu, sport, prevenci proti šikaně, třídění odpadů, spolupráci s hasiči, se
Sokolem, zájmy žáků, dopravní výchovu………Pozadu nezůstává ani mateřská škola, která má
nachystané pro 2- 6leté děti spoustu zajímavých akcí. Mají se tedy v průběhu všech ročních
období na co těšit, a to především děti poslední rok před vstupem do základní školy. Ty mají
nově docházku do MŠ povinnou (minimálně na 4 hodiny denně) a pokud budou nemocní
nebo nepřijdou do školky z jiného důvodu, musí být omluveni svým zákonným zástupcem na
omluvném listě, jako je tomu ve škole základní.
Přeji tedy všem zaměstnancům školského zařízení, ale i zákonným zástupcům dětí a
žáků, plno sil a věčného optimismu. A na závěr mi dovolte, abych Vás všechny srdečně
pozvala na „Slavnostní rozsvícení vánočního stromu“, které v letošním roce připadá na pátek
1. prosince. Těšíme se na Vás.
Eva Gelová
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Gulášové klání na Dubině
Tak a je tom tu zase, gulášová mánie na Dubině.
Vše vypuklo v sobotu 30. 9. 2017. Opět se sešli
zástupci rodin, tedy mužská část, aby soutěžili o
nejlepší hovězí guláš.
Pravidla se nepatrně změnila, veškeré přípravné
práce jako úprava masa, krájení cibule apod. soutěžící
museli provádět přímo na místě, v předem
vylosovaném již vyhrazeném prostoru, kde si
následně založili ohniště. Tentokrát bylo opravdu
vařeno jen v kotlíku, na otevřeném ohništi bez „clon“.
Nutno podotknout, že počasí - sluníčko přálo, ale vítr
značně soutěžící omezoval.
Soutěže se účastnilo celkem 7 zástupců rodin:
Tomáš Motl, Petr Divoký, Josef Štefek (zastupoval
svého syna Petra), Jiří Hynek, Martin Novotný, Dan
Jirásek a Tomáš Maleček.
Hodnocení se ujala profesionální
kuchařka Mirka Motyčková. Pomocnou
ruku při posuzování přispěli manželé
Taclovy a nemohly chybět i manželky,
přítelkyně a děti soutěžících pánů. Vše
bylo zcela anonymní. Nakonec nejvíce
bodů získal guláš Dana Jiráska, na
druhém místě se umístil Jiří Hynek a
třetí post získal Tomáš Maleček.
Cílem této akce není důležité
zvítězit, ale zúčastnit se, posedět
s přáteli, pobavit se, což zcela splnilo
svůj účel.
Doufejme, že se všichni příští rok
opět setkáme …..
Martina Hynková-Lukesová
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Alternativní půda Mezi trámy
Zdravíme a všechny srdečně zveme Mezi trámy!
Rádi bychom (se) vám představili nové prostory, které vznikly právě nedaleko od vás.
Možná jste si všimli, někteří třeba zaslechli, že Zakopanka v květnu posvětila svojí vlastní
zvoničku. Není to však to jediné, co se během tohoto roku na tomto místě zrodilo, a tak
společně s prvním zvoněním odstartovaly i přípravy pro křest naší alternativní půdy Mezi
trámy.
A co, že to ta alternativní půda vlastně je?
Je to multifunkční prostor otevřený všem druhům umění a především všem lidem. Lidem,
kteří chtějí tvořit, rozvíjet se a prezentovat, anebo pouze přijít a nasávat umění všemi svými
smysly. Je to místo kde se plní sny. O tom se však musí přesvědčit každý sám. Ten náš se tu
splnil.
Alternativní půdu jsme slavnostně otevřeli 17. června. V rámci večera vystoupily nejen
studentky konzervatoře Duncan centre Praha a taneční sál, kterým se půda stala pro tento
večer, pokřtil tanečník a choreograf Michal Záhora společně s Honzou Malíkem.
A tančilo se celé léto! - Kromě pravidelných tanečních úterků pro děti, se u nás také
konal příměstský taneční tábor. Děti zde měly možnost, společně s námi, vytvořit vlastní
představení „Co kvete na louce“, které na závěr týdne ukázaly všem divákům.
Mezi trámy to však sluší i hudbě! Dokázal nám to hned první koncert, kterého se ujala
králická skupina Neřežto. A my jsme za jejich prvenství neskutečně rádi. Nejen, že to byl
nezapomenutelný zážitek, ale také se nám díky této akci podařilo pomoci dobré věci a
přispět tak fondu „Vím já kostelíček“ na opravu varhan. Měsíc po nich následoval další
koncert mladého, talentovaného a sympatického písničkáře Pokáče. Byl to sice pátek 13., ale
tento byl rozhodně šťastný a vydařil se nad naše očekávání. Ukázali jsme, že Pokáč
nevyprodává
jen
pražskou
Lucerna Music bar, ale také půdu
v Zakopance!
Splnil se nám sen, vytvořit
prostor, který má atmosféru. Na
vás je, abyste nám ho pomáhali
dotvářet. Neskromně si tedy
přejeme, aby nás navštěvovali,
nejen profesionálové ve svých
oborech, ale právě i začínající
umělci a v neposlední řadě diváci
a návštěvníci, kteří budou
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odcházet s úsměvem, a také se rádi vracet.
A kdy budete mít tuhle možnost?
Nechte se zatím překvapit. Chystáme
spoustu dalších akcí, takže nás sledujte
na www.mezitramy.cz, nebo facebooku.
A pokud jste jen zvědaví a chcete se
přesvědčit o tom, že zázraky se dějí,
kontaktujte nás a my vás rádi Mezi trámy
provedeme.
M(arika)ezi T(obišková)rámy

Sbor dobrovolných hasičů
A je za námi další závodní sezóna. Poslední závody letošního roku mají za sebou jak
družstva dospělých, tak družstva dětí. A jak se nám letos dařilo? Pro připomenutí té první
poloviny roku se musíte podívat do minulého vydání zpravodaje. Ta druhá pro dospělé
začala 22.7.2017 druhým ročníkem soutěže O putovní pohár starosty města Žamberka. Na
tuto soutěž jsme se patřičně těšili a nebylo to jen tím, že jsme obhajovali loňská první místa
v obou kategoriích ale i proto, že jsme měli poprvé představit, řekněme projekt „Lišberk“. O
něm si řekneme něco za chvíli. Nejprve zpět k oné sportovní události. Za perfektního letního
počasí jsme v netradičním požárním útoku a štafetě nakonec vítězství neobhájili a museli
jsme se spokojit s druhým
místem. Nutno podotknout, že
nás porazilo družstvo, které
běhá Východočeskou ligu
v požárním útoku a jen tak si
odskočilo z Letohradu, kde se
ten víkend odehrávaly hned
dva závody tohoto seriálu.
Bohužel
ani
ženy
jako
obhájkyně prvenství neměli
štěstí a braly až nepopulární
brambory. Ke slovu se ale
poprvé přihlásil Lišberk. Na
mapě ho nehledejte. Ano,
tušíte správně. Jde o složeninu Líšnice a Žamberka. Ani pořádně nevím, kde tento nápad
vznikl, ale pomalu se začíná dostávat do všeobecného povědomí. Stále častěji se nám
stávalo, že jsme nebyli schopní se sejít a dát družstvo dohromady jen ze svých členů a museli
jsme si někoho do počtu shánět. Většinou to byl někdo z našich kamarádů ze Žamberka a
naopak. Tak proč už nemít vlastní název a rovnou i závodní dresy. Svítivě zelená trička to
jsme mi. A tak jsme poprvé závodili. A co z toho bylo hned první místo. Bohužel mimo
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soutěž, protože jsme nebyli oficiálně přihlášení. Takže na musím uznat, že toto spojení
opravdu funguje.
Dalšími oblíbenými závody jsou u našich jmenovců u Mohelnice. Letos se konali
12.8.2017 a jako každý rok jsme přijali pozvání a zůstali v Líšnici celý víkend. Muži si odvezli
6. místo a ženy zvítězili. O týden později přivezlo smíšené družstvo z nočního požárního
útoku v České Rybné 10. místo. Poslední srpnovou sobotu již oficiálně startoval Lišberk
v Klášterci nad Orlicí. Smíšené družstvo mužů z Líšnice a Žamberka v netradičním požárním
útoku, při kterém se musí po sestříknutí terčů ještě všechny hadice a nářadí sbalit, získalo
stříbro. Ženy bronz. Zakončení sezóny proběhlo v České Rybné u Proseče. Smíšené družstvo
v netradičním požárním útoků, který je každý rok jiný, a pivní štafetě, která je každý rok
stejná, obsadilo místo hned pod stupni vítězů.
Děti po prázdninách vyrazili nejprve do
Bohousové. V sobotu 2.9.2017 na druhém ročníku
soutěže v požárním útoku starší žáci zvítězili a
mladší se mohli radovat z bronzové medaile. O
týden později se v Chocni tolik nedařil, ale i 8. místo
mladších a 12. místo starších je dobré umístění.
17.9.2017 odstartovala prvním závodem Liga
v běhu na 60. Metrů s překážkami a dále
pokračovala ještě třemi závody 23.9. v Černovíru,
30.9. v Mladkově a 14.10. v Bohousové. Ve čtyřech
věkových kategoriích máme hned deset závodníků.
Jednotlivá umístění na tomto místě nemá cenu
vypisovat. V průběžném pořadí je mezi mladšími
Vojta Novotný 1., Filip Ulrych 3., Patrik Bříza 14.,
Vítek Kalous 16. z 52 závodníků, Sára Kalousová 17.
ze 43, a mezi ty staršími Karel Hovádek 21., Matěj
Soukup 48. z 62, Viktorka Břízová 18., Kristýna
Stejskalová 30., Eliška Šebestová 33 a Verča Břízová
44. z 66 závodnic. Všem patří velká gratulace a
uznání, protože se všichni snaží a každý závod jsou
lepší a rychlejší. Teď přes zimu se budeme snažit
zlepšovat techniku spojování hadic a běhu
v sokolovně a na jaře se určitě v celkovém
hodnocení posuneme výš.
Podzim je pro mladé hasiče časem branného závodu. Tedy přesněji řečeno branných
závodů. Jezdíme totiž na dva. Jeden je taková generálka před tím hlavním, jehož výsledek se
započítává k výsledkům jarní části. Ten „na zkoušku“ se uskutečnil za opravdu podzimního
počasí, kdy téměř celý den pršelo v sobotu 23.9.2017 v Černovíru. Dvě hlídky mladších se
umístily na 23. a 45. místě z 51 hlídek. Tři hlídky starších obsadily 22., 35. a 45 místo ze 45
hlídek. Jak jsem říkal toto byl pouze tréning a na tom hlavním branném závodu 7.10.2017
v Horní Čermné se dařilo mnohem víc. Mladší žáci se umístili na 25. místě ze 40 družstev a
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starší na 9. a 17. místě ze 43 družstev. Být v první desítce je pro nás velký úspěch, takže opět
velká gratulace závodníkům.
3. listopadu od 16 hodin pořádáme v sokolovně zahajovací schůzku pro nové děti, které
by se chtěli přidat do naší party. Kroužek je vhodný pro děti od 5 let (mladší po domluvě).
Přijďte mezi nás.
Letošní rok bych ve znamení oslav i v Líšnici u Prahy. Tamní sbor dobrovolných hasičů je
5 let starší. Oslavy 140 let od založení sboru se konaly 9.9.2017 zúčastnili se jich zástupci naší
Líšnice, Líšnice u Milevska a Líšnice u Mohelnice. A jak se slaví v Líšnici? Přeci sekyrkovým
cvičením v červeném provedení.

V pořadí 4. výjezd zásahové jednotky byl k požáru skladů oleje v Liticích nad Orlicí
22.8.2017 v 9:18. Ani ne o týden později 28.8. 2017 v 19:03 to byl zásah v areálu firmy Agro
v Žamberku, kde hořel dřevěný přístřešek a dodávka. Zatím poslední výjezd letošního roku
byl v neděli 8.10.2017 k požáru elektrospotřebiče v rodinném domě v Pastvinách. Tři
členové zásahové jednotky absolvovali Kurz záchrany tonoucího, který pořádalo Okresní
sdružení hasičů Ústí nad Orlicí. Teoretická příprava proběhla v naší hasičárně a praktický
výcvik na pastvinské přehradě 2.9.2017. Bohužel do té doby tropické počasí vystřídalo
takové, při kterém byla voda teplejší než vzduch. Vyzkoušeli jsme si ovládání raftu, záchranu
tonoucího a ponor s dýchací technikou.
Konečně známe termín avizované podzimní rockové zábavy. Ta se uskuteční v sobotu
25.11.2017 od 20 hodin v sokolovně. Hrát budou 4 Watty a těšit se můžete na dobré jídlo a
pití. Takže přijďte si zapařit nebo jen na kus řeči. Jste srdečně zváni.
Během prázdnin jsme pro děti opět uspořádali letní pobyt v Helvíkovicích. Záměrně
jsem o něm nepsal, protože to jaký byl, vám napsala v následujícím článku naše staronová
členka mladých hasičů Adélka Hovádková.
Za SDH Pavel Štefek
10

Dne 29. července nám začal týdenní tábor, který pro nás uspořádali líšničtí hasiči. Já se
nyní pokusím vám celý průběh tábora trošku přiblížit.
První den jsme se všichni sešli na Statku U Krtka v Helvíkovicích. Poté, co jsme se
ubytovali na pokojích, začal náš týdenní program. Program na téma povolání. Každý den
jsme měli možnost si vyzkoušet různé profese od popeláře až po záchranáře.
Pak už jsme den za dnem střídali povolání, „tvrdě dřeli“, vydělávali si peníze a
rozmýšleli, kam asi za ty peníze pojedeme na dovolenou.

Myslím, že snad každý miluje po práci čas odpočinku. A tak to bylo i u mě, tudíž po tvrdé
dřině jsem si šla každý den s chutí zahrát Prší, prosurfovat mobil nebo jen tak klábosit s
kamarády.
A tak to chodilo den za dnem. Ve čtvrtek nastala změna. Vyrazili jsme totiž na celodenní
výlet.
Všichni jsme čekali nudné chození sem a tam. Ale vedoucí nás opravdu překvapili. Šli
jsme do lanového parku! Já osobně jsem na tyto věci strašpytel a navíc se bojím výšek, tak
že jsem to zvládla, mě opravdu překvapilo. Překvapilo mě i to že to zvládli i ti nejmladší a
vlastně mně tím tak trochu ukázali, jaká poseroutka jsem. Upřímně musím poděkovat všem
vedoucím, kteří nás podporovali jak z pevné půdy, tak i na lanech.
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Po úspěšném přežití mé noční můry, jsme se vydali na lanovku, která nás vyvezla až na
začátek naší cesty na Anenský vrch. Během cesty jsme hráli různé hry, plnily úkoly a někteří z
nás i zpívali (a ano, bolely mě pak hlasivky).
Když jsme konečně došli až na rozhlednu, pochopila jsem, že ty chvíle, kdy mě bolely
nohy, až tak špatné nebyly. Ten rozhled byl nádherný! Ráda bych vám řekla, co všechno jsem
viděla, ale protože jsem nikdy nebyla na zeměpis a geografii, moc byste se toho nedozvěděli.
Takže vám jedině můžu doporučit, abyste toto místo také navštívili. Stojí to za to!
Poté, co jsme přišli vyčerpaní zpět na Statek, nás čekalo ještě jedno překvapení. Ten den
jsme měli za úkol ještě poslední povolání – piloty. Takže jsme se vydali na stezku odvahy s
názvem Letadla v mlze. Naštěstí všechna letadla šťastně dorazila a šlo se spát.
Další den se naší profesí stal cvičitel. Takže jsme se vydali navštívit pejsky z Fitminu a
udělali si s nimi delší procházku.
A protože už byl poslední večer, vedoucí nám připravili diskotéku.
Poslední den našeho tábora nás čekalo vyhodnocení našich pracovních výsledků.
Vedoucí nám rozdali odměny v podobě tatranek (dovolená v tatrách), horalek (pobyt v
tuzemských horách), čokoládových mušliček (dovolená u moře) nebo lázeňských oplatek
(pobyt v lázních).
Nikdy jsem nebyla milovníkem táborů, spíše naopak, tábory jsem nenáviděla. Byla jsem
tu poprvé a myslím, že mě tam ještě několikrát uvidí. Navíc jsem strašně vybíravá, takže
nakrmit mě je velký problém. Ale všechna jídla byla moc dobrá (já osobně jsem se
zamilovala do gulášové polévky z kotlíku).
Upřímně, na tomto táboře jsem si přála zůstat ještě hodně dlouho. Sešla se tu parta
úžasných lidí a já měla tu možnost být této party součástí. Tímto bych chtěla všem vedoucím
moc poděkovat, že pro nás uspořádali tak úžasný tábor, skvělý program, a také za jejich
ochotu a trpělivost. Myslím, že můžu mluvit za většinu dětí a potvrdit, že jsme se opravdu
nenudili. Protože hasiči prý drží spolu!
Nakonec bych jen dodala heslo tábora: KDYŽ NEMŮŽEŠ TAK PŘIDEJ VÍC, PENĚZ BUDE O
TO VÍC! DĚKUJEME!
Za kolektiv účastníků tábora Adéla Hovádková

Spolek myslivců
První zářijovou sobotu jsme uspořádali "malé" podzimní střelby na střelnici za
Borkem. Počasí nám vcelku přálo, proto střelba na asfaltové holuby se soutěží byla dobrým
tréninkem před nadcházející sezónou honů.

12

Letos nás čekají dva hony, jeden v listopadu, druhý v prosinci. Ve čtvrtek 7. 9. jsme měli
po prázdninách první kroužek mladých myslivců. I nadále se budeme scházet jednou za 14
dní na dvě hodiny. Prozatím nepřišli žádní noví zájemci, ale věříme, že se k nám ještě přidají.
I letošní rok bude zajímavý nejen novými poznatky, ale i exkurzemi a výlety.
Myslivosti zdar!
Ludmila Bednářová

Zahrádkáři informují
18. srpna se konal zájezd na floru Olomouc. Tato se poprvé konala za velké mezinárodní
účasti. Tuto akci se nám podařilo zajistit díky několika zájemcům z okolí. Poslední dobou
máme stále větší problémy s účastí. Přesto se zájezd vydařil a v Olomouci byla možnost vidět
mnoho zajímavých exponátů. Hlavním lákadlem byla v pavilonu G – Terakotová armáda,
zapůjčená z Číny. Tyto sochy připomínají odkaz prvního čínského císaře. V dalších pavilonech
jsme se seznámili s novinkami, které se objevují na trhu, jde o ovocné stromy, květiny a
hlavně o nové ekologické ochrany našich zahrádek. Na zpáteční cestě byla zastávka a
prohlídka nádherného zámku v Čechách pod Kosířem. Chceme poděkovat všem, kteří mají
stále zájem o činnost naší organizace, i když nejsou její členy. Děkujeme za spolupráci.

ZO ČSZ Líšnice

Kdo je kdo – Díl XXXXIV.
Antonín BEDNÁŘ
*1901 – †1980
Při toulkách po okolí jsem se setkal v Marketině údolí s člověkem, který se mne zeptal,
odkud jsem.
,,Říkám že z Líšnice, u vás v Líšnici žil jeden výborný člověk, jmenoval se Antonín Bednář,
přezdívkou Bouchal , ten pocházel z Nekoře ,, . Byl jsem překvapen, už jako malý kluk se na
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tohoto pohodového a pracovitého pána pamatuji, vždy jsem si myslel, že je to původem
líšničák.
Pan Antonín Bednář se narodil v Nekoři, kde vychodil základní školu. Absolvoval textilní
školu a základní vojenskou službu. Nastoupil do Hernychovi textilky v Nekoři, později Perly
Nekoř. Tady se seznámil se svoji budoucí manželkou Annou Kolomou z Líšnice z čp. 128 nar.
1908, zem. 1986. V manželství se narodil syn Miroslav a dcera Anna. V kolektivu byl velmi
oblíben pro svoji pracovitost a veselou povahu.
Líšničáci se vždy těšili až Toník příjde se svým akordeonem a pod okny bude hrát svoje
písničky. Ve vesnici se těmto pochůzkám říkalo štandrle. To víte, každý rád dal štamprle a tak
bylo brzy veselo. To byly nádherné časy, na které pamětníci dodnes vzpomínají.
V pamětech mého otce se tento člověk vyznačoval velkou pracovitostí. Pomáhal při
výstavbě autobusových čekáren a jejich údržbě, při výstavbě mostu do Račovic, Konzumu,
Požární zbrojnice a budování veřejného osvětlení. Když se místní dozvěděli, že jde na
brigádu Toník Bouchal, hned bylo o pracovníky postaráno. Udělal se velký kus práce a o
legraci bylo postaráno.
S rodinou žil spokojeně
a skromně v čp. 66 –
Račovice. Staral se o svoji
zahrádku, kde pěstoval
různé plodiny a květiny pro
svoji milovanou manželku.
Dalším jeho koníčkem bylo
divadlo.
Jeho
skoro
profesionální přístup ve
hrách jako byla Vojnarka,
Ženichové, Půlnoční vlak,
Malérečka,
Lucerna
a
mnoho dalších her se
nadlouho vrylo do paměti
místních obyvatel a širokého
okolí. Kdo ví, jak by
komentoval pan Bednář tuto dobu. Vždy v hospodě říkal, „závist je pot neschopných, proto
mějme se rádi kamarádi“. Zemřel ve věku 79 let, v roce 1980.
A jaký to byl člověk, snad Vám řeknou dva texty z jeho písní.
Hymna Kotýzovi hospůdky.
Okolo mlejna je voda stejná,
tady žijí Račováci s Líšnickejma
Kotýzova hospoda ta nouzi nemá,
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když nemá na pivo, voda je dobrá.
Lehnou si na břeh, hlavou dolů
a pijou tu dobrou vodu,
kdybych já věděla, co dělá můj Matěj
já bych mu dala na pivo zlatej.
Na pivo zlatej, pěkně kulatej,
aby se u Kotýzů nabumbal můj Matěj,
po vodě z Orlice je smutnej
já chci, aby byl v životě jen veselej.
Tuto písničku složil pan Bednář pro svoji spolupracovnici v Hernychově továrně v Nekoři.
Strašná zpráva v celém okolí,
Že se objevilo moderní mikádo v Marketině oudolí,
Nemyslete, že kolébka jeho byla v Americe nebo Číně
ale kdepak, u Hubálků ve Smrčině.
Obětí mikáda byla jedna cudná panna
jménem Hubálková Anna.
Jednoho dne časně zrána,
proslov k ní měla její máma,
pravila, s tebou se musí něco státi
by ses mohla vdáti.
Nána zvedla svoje oči rybí,
inu mámo, mikádo mně chybí.
Tím se také změní časy
a nebudou mně padat na krk vlasy.
Když je budu míti kratší,
budou mne mít hoši radši.
Pýcha chytla tu starou mušketli
jen má starost, kdo ji tu kebuli ušlechtí.
Požádala jejich Honzu o jemnou formuli
by ji oprubíroval její karkuli.
Honza byl též toho názoru
mně je jedno, stříhat mikádo,
či spravit starou bačkoru.
Plán mikáda měl ze staré kůžky,
od klempíře si vypůjčil staré nůžky.
Pak si upravil holičský stánek,
Nánu posadil na verpánek.
Tak drž a vzal ji kolem hrdla,
prásk a Nána si prdla,
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za práci byl odměněn díky spousty,
Nána vypadá jak bůh pomsty.
Z těchto dvou ukázek z tvorby pana Antonína Bednáře si každý udělá obrázek jaký
člověk mezi námi žil. V paměti mám jeho větu, když u nás byl na návštěvě. Pohladil mne po
tváři a řekl, „mládí to je zahrádka do, které si lehneš a budeš vzpomínat, ale musíš být
opatrný a dát pozor, abys ji moc nepošlapal“. Dlouho jsem nechápal jeho slova, až s
odstupem času si uvědomuji jeho moudrá slova.
Děkuji manželům Smrčkovým za poskytnuté Rud. Doleček

Vzpomínka na pana faráře Jana Šimka
Před 100 lety, 23. září 1917 se na Pavlišově u Náchoda narodil skromný kněz P. Jan
Šimek. V kněžské službě působil 44 let. Z toho 33 let ve farnosti Žamberk. Tady je také
pohřben. Tento člověk byl krásný a oduševnělý člověk, který dokázal dojmout, povzbudit a
vyvolat touhu milovat druhé. Lidský život není dlouhý, ale vejde se do něho spousta radosti,
ale i utrpení a bolesti. Všichni kdo jste tohoto člověka znali, vzpomínejte s láskou a věnujte
krátkou vzpomínku při mši svaté v modlitbě.
Paní Radová - neteř pana faráře Šimka a R.Doleček
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Volba královny
Straky a sojky se rozlétaly na všechny strany, aby oznamovaly radostnou zprávu.
Kačenka získala zlatý kvítek kapradí. Stala se prvním člověkem, který rozumí všemu živému
v Orlických horách.
Za necelou hodinu přivítal zubr zástupce rady na mýtině na Vrchmezí. Dostavili se
všichni. Většina z nich přijala zprávu o Kačenčině úspěchu s radostí. Všichni souhlasili se
svoláním sněmu do tří dnů. Zde budou zastoupeny všechny živočišné druhy. Shromáždění se
mělo vyslovit, zda bude Kačenka uvedena na trůn a zvolena královnou Orlických hor. Jen
zástupci hadů nesouhlasili.
Sojky a straky se znovu rozlétly po horské krajině. Všem oznámily rozhodnutí moudrých.
Jen zmije vymýšlela lži a chtěla, aby všichni byli proti Kačence. Na svoji stranu získala část
lišek, vlků, všech obojživelníků včetně žab a čolků, svodům podlehly i ryby a netopýři.
Za tři dny se sešlo téměř tisíc účastníků sněmu. Sněm se konal na svahu u pramene říčky
Zdobnice. Volbu zahájil zubr, všechny přivítal a představil Kačenku. Potom se ujal slova
medvěd. Řekl o Kačence, že v osobě této dívky nalézají všichni dobrého, milujícího,
pravdomluvného a svoji láskou a otevřeností bez zášti a závisti jedinečnou dívku, která je
schopna vládnout a spravovat přírodu.
„Vážení přátelé, navrhuji, aby se Kačenka stala královnou našich hor“. Ozvalo se souhlasné
mručení, dupot, ale také pískání a bučení. O slovo se přihlásila liška. Její slova nebyla
nakloněna pro volbu Kačenky, chtěla volbu zrušit. Potom se přihlásil vlk a dodal, že Kačenka
může za smrt svých rodičů, kteří zahynuli při velkém větru. Je to prý zlá a mocná čarodějka.
Vystoupení vlka byl jako úder blesku z čistého nebe. Nikdo nechtěl věřit svým uším.
Zmije, která vše sledovala, byla spokojena s vývojem událostí. Starému zubrovi se řízení
sněmu vymklo z rukou. Rychle mu přispěchal na pomoc medvěd. Marně se obracel, kde před
chvilkou seděla Kačenka. Nestačil postřehnout, že stojí stranou, strnule a nehybně se
schýlenou hlavou. Silou vůle se držela na nohou. Nastalo hrobové ticho. Tu se objevil
nejstarší orel. „Vše je výmysl a lež, vše má jen Kačence ublížit, očernit ji ve vašich očích. Byl
jsem svědkem, stejně jako moji bratři jak vše bylo. Už u kolébky jsme viděli zmiji se zlatou
korunkou, jak slibovala Kačence smrt. Nic co tu bylo řečeno, není pravda“. Staršího bratra
vystřídal mladší orel. „Kačenka nebyla v době, kdy se v uhlířově domě stalo neštěstí doma,
musela se ukrýt u babičky kořenářky“. Svědecká slova orla potvrdil vlk i rys. Také ostatní
zvířátka začala vyprávět o dobrém srdci Kačenky. Kačenčino srdíčko se uklidnilo a nabylo
opět sílu. Poděkovala všem, kteří se jí zastali. Většina zvířátek Kačence zatleskala a někteří
poprosili o odpuštění. Potom medvěd požádal, jestli ještě někdo chce něco říci. Poté nechal
hlasovat. Převážná část přítomných byla pro. Jen lišky a hadi byli proti. Ryby a žáby se
zdržely hlasování. Kačenka se stala královnou Orlických hor.
Podle J.Lukáška a V.Šplíchala R. Doleček
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Vrchmezí – vrchol 1084 m – původní název Humenične.
Zdobnice – horská řeka pramenící pod Maruší. Vytváří romantické údolí, soutok s Říčkou pod
Plačtivou skálou. Soutok s Div. Orlicí u Doudleb nad Orlicí.
Zdobnice – obec, zde žil vyhlášený léčitel Frant. Jakl, přestěhoval se sem z Kunčiny vsi, jeho
léčení pomáhalo hlavně lidem se špatnou pohyblivostí. Ze starých kronik je známo, že jeho
schopnosti využívali i lidé z Líšnice. Například pan Fryml čp. 214 – Hiršberk Josef čp. 91 a
nebo manželé Kodýtkovi čp. 69.

Stalo se u nás v Líšnici před léty.
1.11.1887 - Byl ustanoven sbor dobrovolných hasičů. Čítal 58 členů.
4.11.1917 - Darovali číšničtí mládenci na zřízení pomníku padlým rodákům 77 Kč.
Ceny potravin v druhé polovině roku 1917 stouply proti předválečné době
40x.Zabavuje se vše, mosazné kliky od dveří, nádoby, u kostelních varhan vše co je kovové.
Rok 1917 narodil se PhDr. Jaroslav Dvořák – člověk, který bojoval za čest našeho národa.
Zemřel v koncentračním táboře Buchenvald, Mauthausen.
Jaroslav Zářecký se 17. října 1927 stává silničním radou a členem Ústřední rady
hospodářských družstev v Praze.
V druhé polovině roku 1927 se vydává líšnický rodák Vladimír Holubář čp. 141 na cestu
po Evropě. Polsko, Německo, Švýcarsko, Francie, Itálie, v roce 1929 se vrací na vánoce přes
Rakousko domů do Líšnice. Převážnou část cesty absolvuje pěšky.
V roce 1947 zakoupena hasičům motorová stříkačka za 75 000 Kč.

Kotlíkové dotace
Pardubický kraj vyhlásil "3". výzvu pro fyzické osoby 27. září 2017. Příjem žádostí bude
zahájen 31. října 2017 v 6.30h a bude probíhat elektronicky. Zájemce o dotaci se musí
nejprve zaregistrovat do systému, přístup do systému bude možný ode dne vyhlášení výzvy.
Po registraci si žadatel vyplní žádost a uloží ji do systému. Poté žadatel obdrží e-mail s
odkazem, ze kterého po zahájení příjmu (31.10.2017 v 6.30h) svou žádost stiskem tlačítka
odešle. Po odeslání obdrží další e-mail s informací, že musí žádost vytisknout, podepsat a do
10 pracovních dnů ji spolu s povinnými přílohami doručit (osobně nebo poštou) na krajský
úřad.
Vyplňování žádostí, které započne 27. 9. 2017 nemá žádný vliv na pořadí Vaší žádosti.
Pro pořadí žádostí bude určující termín 31. 10. 2017 v 6.30h!
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Návod pro vyplnění žádosti o dotaci a kompletní dokumentaci k výzvě včetně příloh
naleznete na internetových stránkách: https://www.pardubickykraj.cz/vyzva-kotlikovedotace/93219
Přílohy žádosti o dotaci:
1. Fotodokumentaci starého kotle připojeného na komín a otopnou soustavu,
2. Souhlas s realizací dílčího projektu,
3. Doklad
o
kontrole technického
stavu
a
provozu stávajícího spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW
včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Není
povinné v případě instalace nového zdroje před 31. 12. 2016 (faktura a protokol o
instalaci nového zdroje vystaven před tímto datem).
Krajský úřad Pardubického kraje

UPOZORNĚNÍ
Dovolujeme si upozornit vlastníky přilehlých pozemků k pozemkům pozemních
komunikací na problematiku přerostlé zeleně, která zasahuje do průjezdného profilu
komunikací, znemožňuje rozhled v křižovatkách komunikací a snižuje bezpečnost provozu na
komunikacích.
Zákon č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny (dále též „ZOPK“) dle § 7 odst. 2)
ZOPK je péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování, povinností vlastníků, přičemž
dle §507 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, je součástí pozemku rostlinstvo na
něm vzešlé. Bez ohledu na to, zdali je pozemek podél komunikace součástí pozemní
komunikace nebo není, povinnost pečovat o zeleň na tomto pozemku se nacházející je
povinností vlastníka.
Z uvedeného vyplývá, že vlastníci pozemků, ze kterých zasahuje zeleň do průjezdných
profilů komunikací, by měli pravidelně udržovat tuto zeleň tak, aby nedocházelo k
omezování nebo znemožnění užívání těchto komunikací.
Žádáme všechny vlastníky pozemků u komunikací, aby věnovali dostatečnou pozornost
pravidelné údržbě zeleně tak, aby nedocházelo k ohrožení uživatelů komunikací. Nastávající
období vegetačního klidu je vhodné k provádění účinných zásahů, které je vhodné provést
na delší období než následující rok. Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Obecní úřad Líšnice
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