Zprávy z obecního úřadu
23. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konané dne 27. července 2018
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:


zprávu o výsledku konkursního řízení na obsazení postu ředitele/ředitelky příspěvkové
organizace Základní škola a Mateřská škola Líšnice.
zprávu o výsledku výběrového řízení na výběr zhotovitele díla Výstavba a rekonstrukce
komunikací k.ú. Líšnice.
zprávu o stavu prací díla Rekonstrukce kuchyně MŠ č.p. 256, Líšnice.
žádosti o prodej pozemků, dle přílohy č.1.





Zastupitelstvo obce schválilo:
 program zasedání zastupitelstva a ověřovatelé zápisu.
 smlouvu o dílo „Výstavba a rekonstrukce komunikací k.ú. Líšnice“ s firmou SaM silnice a
mosty Litomyšl a.s., IČ: 25274104 za cenu 6.282.083 Kč bez DPH.
 zveřejnění záměru prodeje nebo směny pozemků parc. č. 3896, 3928.
 příspěvek obecně prospěšné společnosti Šťastný domov na pouťové atrakce ve výši 10 tis.
Kč.
Zastupitelstvo obce neschválilo:
 žádost o prodeje pozemků parc. č. 441, 2010/5 a 2010/7 v k.ú. Líšnice.

24. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konané dne 14. září 2018
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:




zprávu o činnosti rady obce.
zprávu o výsledku kontroly hospodaření příspěvkové organizace k 31.7.2018.
plnění rozpočtu k 31.8.2018.

Zastupitelstvo obce schválilo:
 program zasedání zastupitelstva a ověřovatele zápisu
 rozpočtové opatření dle přílohy č. 1
 navýšení ceny díla „Oprava mostu přes Mlýnský potok“ o 284.386,- Kč bez DPH a uzavření
dodatku č.1 smlouvy o dílo.
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 nákup stavební parcely č. 155 a budovy čp. 25 za cenu obvyklou, dle znaleckého posudku
č. 8303-224/2017.

Jednání Rady obce Líšnice dne 8. srpna 2018
Rada obce:


projednala a vyjádřila souhlas s určením Bc. Jitky Brandejsové na post zástupce
statutárního orgánu a to do jmenování nového ředitele/ředitelky příspěvkové organizace
Základní a Mateřské školy v Líšnici.

Rada obce schválila:


zveřejnění záměru pronájmu nebo výpůjčky části parcel č. 3896 a 3928 v k.ú. Líšnice.

Rada obce:


provedla kontrolu stavu prací díla Rekonstrukce kuchyně MŠ č.p. 256, Líšnice.

Jednání Rady obce Líšnice dne 20. srpna 2018
Rada obce:


opětovně projednala personální zajištění vedení Základní školy a Mateřské školy a
personální zajištění školního roku a potvrdila na post zástupkyně statutárního orgánu Bc.
Jitku Brandejsovou.

Jak jsme volili v Líšnici?
Dne 5. – 6. října proběhly v celé ČR komunální volby do obecních zastupitelstev. Stejně
tak tomu bylo v naší obci a patří se úvodem poděkovat Miroslavu Keprtovi a Pavlu
Štěpánkovi za sestavení kandidátek a za zajištění dostatečného množství podpisů občanů
obce pod peticemi (alespoň 7% z počtu obyvatel obce), aby tyto kandidátky mohly být řádně
a včas zaregistrovány u pověřeného Městského úřadu v Žamberku a volby se tak mohly
uskutečnit. Též se patří poděkovat starostovi a volební komisi za přípravu a hladký průběh
voleb i všem kandidátům, že šli takříkajíc s kůží na trh.
A jak volby dopadly, ukazuje následující tabulka obsahující pouze zvolené zastupitele. Je
v ní též srovnání s předchozími volbami z roku 2014:
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Účast voličů / počet voličů
Hlasů celkem uděleno
Hlasů udělených 1 voličem-průměrně
Hasiči pro obec kandidátů
Pro rozvoj obce kandidátů
Hasiči pro obec hlasů
Pro rozvoj obce hlasů
% z celku Hasiči
% z celku Pro rozvoj

2018

2014

351 z 604
3 090
8,80
12
8

356 z 605
4 122
11,58
8
12

1643
1447
53,2%
46,8%

1349
2773
32,7%
67,3%

Získaných hlasů
Jméno
Toman Josef
Štefek Pavel
Kubíček Miroslav
Štefek Petr

2018
137
211
182
150

2014
181
215
201
179

Kaplan Pavel
Schreiber Michal
Bříza Petr
Hovádek Jiří

142
175
97
130

179
XXX
XXX
XXX

Získaných hlasů
Jméno
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Keprta Miroslav
Bednářová Ludmila
Štěpánek Jan
Daniel Miroslav
Koráb Radislav

2018
167
142
241
154
203

2014
275
174
319
182
273

Papcun Marek
Hynková Martina

211
170

248
240

Poměr
2018/2014
99,2%
75,0%
76,0%
150,0%
66,7%
121,8%
52,2%

Pořadí
zvolení na
kandidátce
5
1
2
4
6
3
7
8

Pořadí
zvolení na
kandidátce
4
5
1
6
3
2
7

Co z výsledků vyplývá? Že jsme vcelku disciplinovaní voliči, účast 58,1% byla téměř
totožná s předchozími volbami v roce 2014 (58,8%) a je lepší než celostátní průměr 47,3%,
než průměr Pardubického kraje 50,6% i než průměr okresu Ústí nad Orlicí 51,6%. Když se
podíváme na okolní obce, tak obecně je vždy výrazně vyšší účast tam, kde je více kandidátek
než u obcí s jedinou kandidátkou – např. v Lukavici byla účast 38,2%.
Varujícím signálem ale je výrazný pokles počtu hlasů udělených jedním voličem ve
srovnání s předchozími volbami. Ač měl každý volič 15 hlasů, tak jich průměrně uplatnil jen
8,8. Je to jasný signál toho, že si z 20 kandidátů není schopen vybrat. A zde se nabízí otázka
proč - u kandidátů kteří byli zastupiteli v uplynulém volebním období je to nejspíš z důvodu,
že nebyl spokojen s jejich prací v obecním zastupitelstvu, u kandidátů kandidujících poprvé
snad z důvodu jejich nezkušenosti. Jsou mezi námi zvolenými zastupiteli výjimky, kteří pokles
jim udělených hlasů téměř nemají nebo nováčci, kteří získali významný počet hlasů. Zde
bych proto apeloval na Vás, spoluobčany; není se čeho bát kandidovat v příštích volbách, ať
už na některé kandidátce tradičních sdružení nezávislých kandidátů nebo postavit
kandidátku svou, ovšem nejlépe také jako sdružení nezávislých kandidátů. Nic složitého to
není a přece když jsem nespokojen, tak se mám pokusit to změnit, nejlépe svou účastí na
rozhodování. Kandidátka nezávislého kandidáta – jednotlivce bohužel nemá v současných
pravidlech přepočítávání hlasů a rozdělování mandátů příliš šanci na úspěch. Tento apel platí
zejména pro ženy; jejich počet v zastupitelstvu je nyní velmi nízký.
Co říci závěrem? Děkuji Vám voličům, že jste přišli volit i za důvěru, kterou jste mi
počtem hlasů vyjádřili. Zastupitelstvo je právoplatně zvoleno a částečně obměněno.
Povolební vyjednávání probíhá, k určitým změnám ve vedení obce i rady zřejmě dojde a
Vaše touha po změně vyjádřená v počtech hlasů udělených jednotlivým kandidátům bude
vyslyšena. Můžete tomu být přítomni na ustavujícím obecním zastupitelstvu v pátek 2. 11.
2018, na které Vás spolu s ostatními zastupiteli zvu. Toto pozvání platí i pro další zasedání
obecních zastupitelstev, všechna jsou veřejná.
Krásný podzim, Jan Štěpánek

Rekonstrukce kuchyně v budově Mateřské školy
Rekonstrukce kuchyně probíhala od 2.7.2018. Přes obtíže, které vznikaly v průběhu
stavby, zvláště po částečném odkrytí podlah a zjištění špatné izolace proti zemní vlhkosti,
poruchám na kanalizačních sběračích a dalších zjištěných závadách byla kuchyň uvedena do
provozu první školní den 3.9.2018. Po zaškolení obsluhy s prací na nových kuchyňských
zařízeních, včetně ovládání vzduchotechniky, následovalo vaření s firemním kuchařem, který
kuchařkám vysvětlil a ukázal jak využívat všech technických vymožeností nově instalovaného
zařízení. Dílo v celkové hodnotě bezmála 3.300 tis. Kč bude sloužit nejenom ke zkvalitnění
stravy pro děti a personál obou zařízení, ale i pro jednorázové potřeby spolků a jako záloha
pro zajištění stravy složkám integrovaného záchranného systému a ubytovaným občanům
v případě živelných katastrof, které si nikdo nepřeje, ale připravení být musíme.
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starosta obce

„Zazvonil zvonec a ……….“
Prázdniny jsou pro všechny většinou příjemným obdobím v roce. Zatímco žáci a učitelé
odpočívají, ve škole se opravuje, zařizuje, maluje a vše se připravuje na nový školní rok. Tak
tomu bylo i letos v budově mateřské školy, kde se pilně pracovalo na celkové rekonstrukci
kuchyně. Ta dostala úplně nový kabát včetně vybavení pro příjemnější vaření. To se odrazilo
hlavně na uzavření MŠ po dobu celých letních prázdnin. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem rodičům za pochopení a vstřícnost.
Pro letošní rok došlo k malým změnám v pedagogickém sboru. Z konkurzu zatím ředitel
nevzešel, a tak se zástupkyní ředitele školského zařízení stala učitelka z MŠ Bc. Jitka
Brandejsová, DiS..
3. září přivítal žáky v ZŠ pedagogický sbor tohoto složení: třídní učitelkou I. třídy (spoj 1.
a 2. ročníku) se stala Mgr. Eva Gelová, ve II. třídě (spoj 3., 4. a 5. ročníku) pokračuje jako
třídní učitelka Mgr., Bc. Eliška Vacková. Některé výchovy, informatiku, vzdělávací oblast
„Člověk a svět“ vyučuje nově přijatá paní učitelka Jana Krubnerová, DiS.. I v tomto školním
roce působí jako vychovatelka ve školní družině paní Eva Pomajbíková.
Obměnu zaznamenal i pedagogický sbor v mateřské škole, kdy na konci září odešla paní
učitelka Mgr. Pavla Zamazalová a nahradila ji paní Romana Musilová. V I. oddělení mateřské
školy máme 23 dětí a v II. oddělení 20 dětí. V nové kuchyni od září společně vaří a hospodaří
paní Jaroslava Schreiberová a paní Eliška Hubálková.
Zahájení školního roku v základní škole proběhlo v letošním roce za chladnějšího počasí
ve třídách. Přivítáno bylo nakonec celkem 30 žáků (1. ročník – 7 žáků, 2. ročník – 7 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: Lucie Bednářová
(Líšnice), Ondřej Bříza (Líšnice), Vanesa Nora Hečko (Líšnice), Tadeáš Hubálek (Líšnice), Adéla
Kodytková (Pastviny), Michal Lux (Pastviny), Aneta Mikysková (Nekoř).
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Během celého školního roku plánujeme ve škole i ve školce jako obvykle spoustu aktivit
přizpůsobených různému věku dětí, zaměřených na kulturu, sport, prevenci proti šikaně,
třídění odpadů, spolupráci s hasiči, se Sokolem, zájmy žáků a dopravní výchovu. Organizaci
školního
roku
si
můžete
prohlédnout
na
webových
stránkách
školy
https://zsmslisnice.webnode.cz/. Děti, malé i ty větší, se mají v průběhu všech ročních
období na co těšit.

Školáci z první a druhé třídy stihli již v neděli 23. 9. uvítat na obecním úřadě 7 nových
občánků Líšnice. Vojtu Plívu, Gabrielu Žabkovou, Sáru Obermajerovou, Nelu Prachařovou,
Gabrielu Koukolovou, Dominika Vaněčka a Alberta Buchtu.
Chtěla bych popřát všem zaměstnancům školského zařízení i zákonným zástupcům dětí
a žáků plno sil, pevné nervy a věčný optimismus. Závěrem bych Vás všechny srdečně pozvala
na „Slavnostní rozsvícení vánočního stromu“, které v letošním roce připadá na pátek 30.
listopadu. Těšíme se na Vás.
Za kolektiv školského zařízení Brandejsová Jitka

Sbor dobrovolných hasičů
Máme za sebou nejhezčí období roku, které bylo letos ve znamení vysokých teplot a
bylo výjimečně dlouhé. Nejvíce jsme to s dětmi pocítili při prázdninovém pobytu
v Helvíkovicích, který se konal první týden v srpnu. Tentokrát jsme se vydali do pravěku za
lovci mamutů. Během týdne jsme si postupně vyrobili pravěké zbraně, ošacení i obydlí.
Nechyběla výprava do skutečné pravěké osady – Archeoparku ve Všestarech, kde jsme se
dozvěděli, jak mohl opravdový pravěk vypadat a jak se takový mamut asi lovil. Velkým
překvapením bylo, že to určitě nebylo do vykopaných jam, jak se píše ve známé knize
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Eduarda Štorcha. Cestou zpět jsme se zastavili zchladit na koupališti ve Vamberku a
vyzkoušeli jsme si v bazénu záchranu tonoucího. Týdenní pobyt jsme zakončili lovem
mamuta společně s rodiči.
V sobotu 21.7. se konal třetí ročník soutěže o putovní pohár starosty města Žamberka.
Letos se z vítězství mohli konečně radovat domácí a to v jak v kategorii mužů i žen. Naši muži
byli stříbrní a ženy bramborové. Byla to i premiéra Káji Hovádka nejmladšího, který za muže
běžel poprvé, a jak to tak bývá, ani on se nevyhnul křestu v podobě koupele v kádi.
Odpoledne proběhly oslavy 145 let od založení sboru dobrovolných hasičů v Žamberku, na
kterých jsme předvedli koňskou stříkačku taženou koňmi Libora Bednáře. Po dlouhých letech
jsme také oprášili PS8 při paralelním útoku, ve kterém jsme byli o trochu rychlejší než naši
žamberečtí soupeři. Takže jsme si přeci jen jedno první místo domů přivezli.
Další soutěží byly závody 11.8. v Líšnici u Mohelnice kam každoročně jezdíme na celý
víkend. Zvláštností této soutěže je, že první kolo je s jednotnou mašinou Tohatsu podle
pravidel požárního sportu na dvě béčka a druhé kolo je s vlastní mašinou, ale každý závodník
si těsně před startem vylosuje, co bude dělat. Takže se může stát, že třeba proudař zvyklí
spojit hadice s proudnicí a běžet dopředu k terčům bude muset nabírat vodu do savice.
Jedinou výhodu má strojník, který má svou pozici jistou. Z vítězství se radovala domácí
Líšnice, kterou následovala ta naše.
Dařilo se nám i v Klášterci nad Orlicí v sobotu 25.8. Ženy zvítězily a muži vybojovali
druhé místo jen pár vteřin za Žamberkem. Odvahu na TFA měla tentokrát jen Jana
Klášterecká, která si s náročnou
trasou hravě poradila.
Poslední prázdninovou sobotu
2.9. jsme se vydali na Babiččin
statek, kde se slavily Dožínky.
Původně jsme měli pro návštěvníky
připravenou pěnu, ale bohužel první
den meteorologického podzimu
přinesl pravé podzimní počasí. Proto
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jsme se rozhodli pěnu nechat na příště a předvedli jsme ukázku hašení oleje vodou.
Doufáme, že si všichni přítomní budou pamatovat, co se stane, když by hořící olej na pánvi
zalili vodou. Když by se vám něco takového přeci jen stalo, nejbezpečnější a nejrychlejší
způsob jak oheň uhasit je pánev přikrýt pokličkou nebo ji zasypat třeba moukou.
Dětem podzimní část sezóny začala Memoriálem Františka Kalouse v Chocni 9.9. Dvě
družstva starších zápolila ve štafetě 4x60 metrů a požárním útoku. Nakonec jsme získali
pěkné 6. a pravda trochu horší 13. místo. O týden později se rozděhla prvním závodem 15.9.
v Mladkově nová sezóna Ligy OSH v běhu na 60 a 100 metrů s překážkami. V šedesátkách
soutěží Patrik Bříza, Filip Ulrych, Vojta Novotný, Matěj Soukup a Víťa Kalous. Kristýna
Stejskalová, Verča Břízová, Viktorie Břízová a Eliška Šebestová běhají jak šedesátky tak
stovky. Kája Hovádek je již papírově dorostenec a proto může běhat už jen stovky. Druhý
závod šedesátek se konal hned druhý den v Bohousové a třetí závod o týden později 22.9.
v Černovíře. Poslední závod podzimní části Ligy se uskutečnil v sobotu 20.10. v Lanškrouně,
který byl současně i poslední soutěží v roce 2018.
Každoroční generálkou na podzimní část hry Plamen bývá závod požárnické
všestrannosti v Černovíru. 22.9. Bohužel se nám moc nedařilo. Mladší obsadili 32 místo ze
44 hlídek a starší 25, 34 a 45 místo ze 49 hlídek. Na hlavním podzimním závodě, který se
tentokrát konal na Kunčicích 6.10. se nám ale už dařilo víc. Mladší se umístili na 23. místě ze
40 a starší na 24. a 27. místě z 45. Po dlouhé době jsme měli opět zástupce v kategorii
dorostu. Kája Hovádek vypomohl družstvu dorostenců z Klášterce nad Orlicí a společně
zvítězili. Na jaře uvidíme, jak to všechno dopadne.
Zásahová jednotka absolvovala 4.10. taktické cvičení v Helvíkovicích v areálu firmy
Dekwood. 25.7. byl nahlášen požár skladováku na Dolním konci. Naštěstí se jednalo o planý
poplach – probíhala zde deratizace. 3.8. vyjela jednotka k požáru pole v Nekoři.
V sobotu 10.11. pořádáme rockovou zábavu s kapelou 4WATTY v sokolovně. Těšit se
můžete na domáčí hrbáče a všestrannou nabídku baru za hasičské ceny. Těšíme se, že se
přijdete bavit a užít si večer. 5. prosince v podvečer bude SDH Líšnice organizovat Mikuláše.
Sledujte nás na stránkách obce Líšnice (www.obeclisnice.cz) a našem facebookovém profilu
(www.facebook.com/hasicilisnice).
za SDH Líšnice Pavel Štefek

KDYŽ SEN SE STÁVÁ SKUTEČNOSTÍ
Není to tak dávno, co spousty lidí mohly zaznamenat zprávu o tom, že čeští hasiči
vybojovali titul světových šampionů na Mistrovství světa. Pokud vás však tato zpráva
omylem minula, dovolte, abych vám něco o tomto úžasném úspěchu pověděla.
12. – 16. září 2018 se v Bánské Bystrici odehrálo Mistrovství světa mužů i žen v požárním
sportu.
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První den čekal naše reprezentanty výstup na cvičnou věž. Tato disciplína patří mezi ty
velmi náročné. Závodník po odstartování doběhne se žebříkem až k jedenácti metrové věži,
která je od startu vzdálená asi třicet dva metrů. Poté se musí pomocí žebříku dostat až do
čtvrtého podlaží vysoké věže. Naši mužští reprezentanti dosáhli super výkonů a v celkovém
součtu časů se Češi umístili na krásném bramborovém místě.
Druhý den byl pro závodníky připraven běh na 100 metrů s překážkami. Závodník musí
překonat 2 metry vysokou bariéru, poté sebere dvě hadice, se kterými utíká přes kladinu.
Nakonec hadice spojí, jednu napojí na rozdělovač, druhou na proudnici a proběhne cílem.
První pokusy nedopadly pro reprezentanty nejlépe. Tři čeští závodníci se probojovali až
do semifinále, do finále však nepostoupil ani jeden z nich.
Třetí den se konaly štafety 4x100 metrů. Tato disciplína spočívá v tom, že první soutěžící
musí zdolat překážku zvanou „domeček“. Poté doběhne ke druhému závodníkovi, kterému
předá štafetový kolík – proudnici. Druhý závodník přeleze bariéru a dobíhá ke třetímu. Ten
uchopí dvě hadice, které poté rozvine na kladině. Hadice spojí, jednu napojí na rozdělovač,
druhou na proudnici. Nakonec musí proudnici odpojit a předává ji poslednímu běžci. Ten na
úplný závěr přibíhá k hasícímu přístroji, hasí oheň a běží až do cíle.
Čtveřice soutěžících, která šla na disciplínu jako první, nedosáhla moc dobrých výkonů.
Za to čtveřice druhá zvládla štafetu skvěle. Český tým mužů se tak dostal v disciplíně na
krásné druhé místo.
Čtvrtý rozhodující den se konal požární útok. Disciplína, která se nejvíce podobá chování
jednotek při zásahu.
Po celou dobu disciplín spolu soupeřili muži z České republiky, Ruska i Běloruska. Na
začátku soutěže byly tyto tři reprezentace na stejném místě. Rusku ani Bělorusku se ale
v útoku vůbec nedařilo.
Nakonec třetí místo obsadilo Bělorusko, druhé Ukrajina. A my se stali mistry světa
v požárním útoku zcela poprvé v historii.
Tento článek jsem psala nejen proto, že jsem jako hasička chtěla upozornit na tak
úžasný úspěch českých hasičů. Psala jsem ho také z jiného důvodu. Když jsem hledala zdroje
a nějaké podněty pro tento článek, narazila jsem na rozhovor s reprezentanty, kteří se
Mistrovství světa na Slovensku zúčastnili. Slečna, která mluvila o celém průběhu soutěží také
zmínila, že požární sport přichází hlavně z vesnic, a že hlavně ve vesnicích se tento koníček
rozvíjí.
A tak mě napadlo, že vlastně všechny sny, které si kdy vysníte, se můžou stát
skutečností. Je hlavně důležité si za tím snem jít a nevzdat se ho. A klidně se pak můžete
objevit na Mistrovství světa. Stačí chtít.
Adéla Hovádková
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Léto v Sokolovně
Vážení čtenáři,
myslíte, že během letních prázdnin, kdy nejsou žádné kroužky, zápasy, akce nebo
zábavy, tak Sokolovna spí se zavřenými dveřmi? Omyl, letošní léto tam byl šrumec, který
Sokolovna nepamatuje již pěkných pár let. Podařilo se zrealizovat několik myšlenek, které
nám nějaký ten čas běhaly hlavou. Konečně byl prostor, chuť a prostředky se s plnou vervou
pustit do boje a nasměrovat Sokolovnu zas o kousek dál.
Co že jsme za to léto všechno stihli?
Začalo se půdou, kterou jsme vyklidili, vymetli, zbavili se zbytečného a na nejhorších
místech ji nově zateplili. Obdobně se pokračovalo v kulisárně. Uskladnili jsme nářadí, které
se dlouhodobě nevyužívá, přebrali přebytečné a porovnali potřebné. Tím bylo docíleno
úspory místa natolik, že se do kulisárny podařilo vcelku vkusně přestěhovat většinu věcí
z kumbálu. A co s prázdným kumbálem? S pomocí obce se nám podařilo zakoupit dva
multifunkční posilovací stroje. A když jsme k tomu doplnili další vybavení, které již
v Sokolovně bylo, vznikla poměrně hezká domácí posilovna. Na posilovně stále pracujeme,
ale jakmile bude dokončena, chceme ji nabídnout členům Sokola, ostatním spolkům a
samozřejmě veřejnosti. Další na řadě byla kuchyň. Vydrhla se, jak to jenom šlo, aby po létě
byla opět připravena na akce a pro další zájemce. Následoval balkón. Ten byl proměněn
v tzv. chill zone. Místo, kde je spousta křesílek a dokonce gauč. Místo, kterému věřím, že se
stane VIP zónou na každou zábavu
či ples. Ani kotelnu jsme nenechali
stát. Poštípalo se a uklidilo dřevo,
vymetl kotel a připravilo místo na
nové uhlí. Celé naše snažení bylo
zakončeno výčepem. Vyměnily se
kohouty, proběhla sanitace trubek
a vše bylo vymyto. Zábavy,
taneční večery, plesy, svatby nebo
třeba různé oslavy či schůze
mohou opět začít. A my se na ně
těšíme.
Co jsme ještě nestihli?
Práce na půdě rozhodně neskončila. Je třeba vyměnit trouchnivějící prkna za nová. Dále
chceme opravit některá místa na střeše a celou ji opatřit novým nátěrem. Chceme místnost
po místnosti postupně nově vymalovat a modernizovat. Plánů, snů a myšlenek je spousta.
Čas je ale neúprosný. Vše děláme po práci, kdykoliv se najde volnější chvilka. Já mohu být
jen nesmírně vděčný za to, že v době, kdy většina lidí nemá na nic a na nikoho čas, v době,
kdy trh je přesycen zakázkami a v době, kdy všude chybí lidi, se stále najdou tací, kteří
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přijdou a pomohou. Rád bych jim touto cestou poděkoval. Pavlovi Štefkovi za všechno co
neustále a dennodenně pro Sokol dělá, Martinovi Diblíkovi za práci na osvětlení velkého sálu
a opravě a vyčištění výčepu, naším věrným a obětavým Sokolkám za umytí oken, kuchyně a
ostatních zákoutí a ze všeho nejvíce bych chtěl poděkovat klukům Karlovi Hovádkovi, Tomáši
Jedličkovi a Tadeášovi Jedličkovi, kteří se sami nabídli, sami pravidelně přicházeli a prakticky
celé léto nám se vším pomáhali. Byli nám příkladem.
Rozhodli
jsme
se
těmto
pomocníkům odvděčit a krom nanuků
či čokolády za dobře odvedenou práci,
jsme poslední prázdninový den
uspořádali
opékání
buřtů
na
hasičském cvičišti. Opékání se
zúčastnilo mnoho dalších, kteří
pomáhají ať už v Sokole, u hasičů nebo
prostě všude dohromady a naráz. Užili
jsme si příjemný večer, za krásně
vymetené oblohy.
Krásný a probarvený podzim plný té nejskvělejší nálady všem!
za TJ Sokol Líšnice Michal Schreiber

Za stolním tenisem až do Lotyšska
V minulém zpravodaji jsem vám popisoval zážitky z družby, kterou s oddílem TSG Sehma
(Německo) udržujeme v Líšnici už 41 let. Je to obdivuhodná a v našem sportu určitě
nevídaná sportovně-společenská událost, kterou v České republice jen tak nenalezneme.
Přesto vznikla družba obdobná. Stolní tenisté ze sousedního Žamberku započali družbu
s městečkem Dundaga (Lotyšsko). Započali ji přesně před pěti lety, kdy zástupci města
Žamberku vyrazili do Lotyšska domluvit oficiální partnerství. Družby se účastní zpěváci,
tanečníci a sportovci, včetně stolních tenistů. Vzhledem k tomu, že druhým rokem hraji
krajskou soutěž za Žamberk, naskytla se mi příležitost se této události v letošním roce
zúčastnit a rád bych se s vámi, milí čtenáři, podělil o zážitky.
V době, kdy družba vznikala, byl představen koncept setkání Líšnice – Sehma
zastupitelstvu města Žamberku a Dundagy. A zalíbil se jim natolik, že se jej rozhodli převzít a
téměř do puntíku stejně aplikovat. Nikdo se netají tím, že to okopčili, ba dokonce přímo
v novinách okresu Dundaga se o Líšnici psalo. Zní to hezky. Malá vesnice v podhůří Orlických
hor a čtou si o ní občané okresu Dundaga, kdesi v Lotyšsku.
Na cestu jsme se vydali ve čtvrtek dopoledne. Čekala nás nelítostná a nekonečně dlouhá
cesta, kterou jsme se rozhodli zpříjemnit několika zastávkami, abychom z toho severu také
něco měli. První z nich byl fotbalový stadion ve Wroclawi. Stadion jsme prošli, poseděli na
tribunách a ohromeni jeho velikostí pokračovali dále. Druhou zastávkou byla Hora křížů
12

(Kryžių kalnas) v Litvě. Jedná se o umělý pahorek. První kříže byly na místě vytyčeny v první
polovině 19. stolení na památku obětí polského listopadového povstání z roku 1831, které
tam byly pohřbeny. Na počátku 20. století bylo na místě přibližně 100 křížů a jejich počet
neustále rostl. V době, kdy byla Litva součástí Sovětského svazu, se vládnoucí režim pokusil
místo jako nežádoucí náboženský a národní symbol několikrát zlikvidovat. Kříže byly
několikrát zničeny buldozery, ale místní obyvatelé je vždy opět vztyčili. Dnes je toto místo
cílem mnoha turistů, kteří přinášejí stále nové kříže, kterých je již nespočet. Bylo to zde
příjemné až tajemné, ale naše cesta vedla dále. Poslední zastávkou byl hrad Bauska
v Lotyšsku. Bohužel jsme se dovnitř podívat z časových důvodů nemohli, proto jsme ho jen
obešli a pokračovali do našeho cíle.
Tím byla samotná Dundaga, kam jsme dorazili přesně po 26 hodinách na cestě. Po
přivítání jsme se ještě přesunuli asi do 30 km vzdáleného městečka Kolka, kde pro nás bylo
nachystáno ubytování v místní školce. Po vybalení a svačince následovala prohlídka okolí. A
světe div se, místo to bylo naprosto úžasné. Srub plný loveckých trofejí, borovicové lesy,
kam jen oko dohlédne, rozhledna s úžasným výhledem na moře, vůně ryb na všechny
způsoby a místní tradiční nápoj nazývaný Balzams, který zpříjemnil večerní turnaj ve
čtyřhrách.
Sobota patřila přátelskému utkání ve stolním tenisu. Hrálo se systémem každý
s každým, takže se odehrálo 72 zápasů, přičemž Žamberk zvítězil poměrem 61:11. Po
zápasech přišlo něco pro nás vskutku neobvyklého. Regenerace v moři, které bylo od herny
vzdálené cca 60 m. Vzhledem k tropickým teplotám, které panovaly po celé Evropě, bylo i
zde moře opravdu teplé. Takže nebyl problém osvěžit se v moři, které v zimě někdy i zamrzá.
Nedělní ráno patřilo loučení. Zabalili jsme si saky paky a vyrazili směr domov. Cestou
zpět jsme zastavili v místní ZOO, kde se nám naskytla možnost udělat si selfie s pštrosem,
lamou nebo velbloudem. Další a zároveň poslední zastávkou na cestě zpět bylo hlavní město
Lotyšska. V Rize jsme strávili asi 3 hodinky, prošli si nejhezčí části a udělali desítky fotografií.
A poté už přímou cestou domů, kam jsme zdárně dorazili v pondělí dopoledne plni až po uši
krásných vzpomínek a dojmů. Výlet se opravdu vydařil a až na tu úmorně dlouhou cestu, byl
naprosto dokonalý. Přeci jen moc možností podívat se do této oblasti se nám nemusí
naskytnout.
Jsem rád, že jsem dostal možnost se této družby zúčastnit a jsem ještě radši, že vznikla
dle konceptu Líšnice, protože je nám to dalším důkazem, že to děláme opravdu dobře.
za TJ Sokol Líšnice, oddíl stolního tenisu – Michal Schreiber

Gulášové klání na Dubině
Dne 28. 9. 2018 se uskutečnil tradiční Svatováclavský kotlíkový guláš, soutěž vyhrazena
pouze mužům, kteří předvedli svůj um při vaření hovězího guláše.
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Došlo i k rozšíření, lépe řečeno o obohacení soutěže, do kterého byly zapojeny ženy a
dívky. Jednalo se o klání o nejlepší, nejchutnější „Dubinký“ štrůdl či závin.
Celkem se soutěže zúčastnilo 7 rodin, tedy muž jako kuchař a žena jako pekařka.
Přípravy započaly již předešlý den, losování míst pro zbudování ohniště, stavění přístřeší
se zázemím, teoretická příprava.
Vaření probíhalo dle přesných pravidel z předešlých ročníků, kdy soutěžící si veškeré
suroviny připravovali na místě, vlastní vaření pak na otevřeném ohni v kotlíku. Jak kdo začal,
bylo na každém soutěžícím, výsledek vaření, hovězí guláš měl být k dispozici pro hodnocení
do 13 hodin.

Hodnocení se ujala profesionální kuchařka Mirka Motyčková, která byla předsedkyní
poroty tvořenou dalšími hodnotiteli z řad obyvatel Dubiny. Vše bylo zcela anonymní, opět
se hodnotil způsob prezentace, vůně a hlavně chuť.
Každý guláš byl specifický,
hodnocení bylo opravdu
náročné. Nakonec dle poroty
zvítězil Petr Divoký, druhé
místo obsadil Tomáš Maleček
a třetí byl Dan Jirásek, kteří
získaly hodnotné ceny.
Co se týče odpoledního
zápolení žen, byly to vskutku
zajímavé a chutné výtvory.
Štrůdl se sýrem a salámem či
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na sladko, s jablkem nebo s mákem. Dokonce byl i nápad jablko v županu (Barča Novotná).
Všechno se nakonec snědlo, nebylo co hodnotit.
Další ročník kotlíkového guláše skončil, bohužel, den se vydařil, počasí bylo příjemné
slunečné a těšíme se na příští.
Budeme řešit nové prostory pro klání, budování ohnišť, neboť na místě nynějšího by
měla být vybudovaná nová silnice. SNAD. Tak na viděnou za rok.
MVDr. Martina Hynková

Léto ve Šťastném domově
V průběhu uplynulého čtvrtletí se ve Šťastném domově mísily aktivity pracovní, zájmové
i společenské. Kromě celoročně fungujících chráněných dílen jsme i letos pořádali tábory,
společenské akce a nově rozběhli projekt sezónního výletního místa.
Tábory letos proběhly v celkově sedmi
turnusech. Konkrétně 4 turnusy „Táborů
v sedle“ pro děti ve věku od 7 do 15 let a 3
turnusy příměstských táborů s názvem
Léto na statku pro nižší věkovou kategorii 4
– 7 let. Všechny běhy se obešly bez
nepříjemností a za kamarádskou atmosféru
patří velký dík táborníkům i všem
vedoucím, kteří se vynasnažili pro děti
připravit maximum zážitků. Termíny táborů
pro nadcházející rok zveřejníme na našich
internetových stránkách a FB k 1.2.2019.
Jezdecký klub při Šťastném domově po prázdninové odmlce od září opět pravidelně
pracuje na zvyšování jezdecké zdatnosti svých členů. Úspěšně se účastní parkurových závodů
a nově pořádá otevřené tréninky pro externí dvojice. Hlavním hostujícím trenérem je pan
Jan Buben. K dalším úspěchům JK patří aktivní účast na Svodu fjordských koní
v Dlouhomilově. Komisaři z Holandska byly uznány obě naše klisny.
Nově zahájeným sezónním
projektem Šťastného domova je
výletní místo Babiččin statek.
Celkovým záměrem bylo otevřít
statek
veřejnosti,
zejména
rodinám s dětmi a vytvořit
bezpečné, podnětné a esteticky
příjemné prostředí. Na tomto
základě máme dále možnost
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pořádat společenské akce soukromé i pro veřejnost. Prozatím jsme uspořádali Pouť na
statku a Dožínky. Za podporu děkujeme jak všem pomocníkům, tak i vedení obce Líšnice a
SDH Líšnice.
První léto hodnotíme jako zdařilé a dělá nám radost každé setkání s milými a vnímavými
návštěvníky. Neodpustím si ale jeden povzdech nad občasnou lidskou neomaleností a
drzostí. I touto cestou důrazně prosím, nekrmte naše zvířata, a to s ohledem na jejich zdraví.
Pro příští sezónu plánujeme rozvinout dětské hřiště o další herní prvky. Pro mateřské a
základní školy připravujeme výletní programy. Konkrétní informace budeme schopni
poskytnout na přelomu března a dubna 2019.
Závěrem si Vás dovolím pozvat na předvánoční setkání - Adventní
statek plánované na odpoledne v první půli prosince. Přejeme Vám
barevný a šťastný podzim…
Za Šťastný domov, o.p.s. Bc. Michaela Kaplanová

Vítání pana prezidenta T. G. Masaryka
Dne 21. června 1929 vítala naše školní mládež pana presidenta T.G. Masaryka, který
neoficiálně navštívil náš horský kraj. Žactvo naší školy utvořilo na státní silnici dlouhý špalír
od betonového mostu směrem k Žamberku, za doprovodu svých učitelů. Příjezd pana
prezidenta byl očekáván v Žamberku mezi 17. a 18. hodinou. Vyjel z Ústí nad Orlicí
automobilem odpoledne, kde se neočekávaně zdržel. Projel vesnicemi směrem ke Kyšperku,
byl pozdravován žactvem a občanstvem. Z Kyšperka pak přijel do sousední obce Šedivec,
kdež ho pozdravilo žactvo šedivské a nekořské. Naše žactvo se nemohlo dočkati.
Po 19. hod. zazněl signál automobilu. Z prvního auta bylo oznámeno, že ihned jede za
ním automobil s panem prezidentem. Nastal velebný okamžik citů očekávání. Nastalo
utišení, pan prezident přijížděl. Jeho osobní automobil projížděl špalírem líšnické mládeže.
Oči všech žáků ustrnuly a připjaly se na místo, kde seděl tatíček Osvoboditel se svoji dcerou
Dr. Alicí, předsedkyní Červeného Kříže. Automobil zmírnil jízdu. Z krytého automobilu vyhlíží
pan prezident. Mírně kyne rukama na pozdravy dětí. Žáci vstříc mu mávají fábory, zatímco
zadní nadšeně křičí nazdar. Již automobil zastavuje, pan president natahuje ruku po kytičce
jahod, kterou drží v ruce žákyně druhé třídy Liduška Prausová. Ta strnula, zalekla se, a
kytičku nepodala. Pan prezident se usmál, pokynul rukou a již jeho automobil ujížděl
k Žamberku.
Tady projel bez zastávky k Německé Rybné. V Žamberku byl pozdraven žactvem všech
škol a občanstvem, které bylo seřazeno do těsného špalíru na náměstí. Do Německé Rybné
přijel pozdě navečer. Zde byl přivítán zástupci okresu, spolků a korporací. Pan prezident
přenocoval ve vile pí. Masarykové, vdově po jeho synu Herbertovi. Dne 22. června
odpoledne pan president vstoupil v Častolovicích do zvláštního vlaku, aby odjel do Prahy a
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do Lán. Na státní silnici vítali pana prezidenta žáci, učitelé, občané, spolky a korporace.
Smutné je, že za naší obec, krom žáků a učitelů se nikdo přivítání nezúčastnil.
Podle řídícího naší školy pana Josefa Petra R. Doleček

Koncert pro hadí královnu
Kačenka si vyprosila od rady moudrých propuštění ze služeb královny Orlických hor.
Kačenčina láska k Honzovi byla silnější než pouto ke královskému křeslu. Mezi zvířátky nastal
smutek. Někteří dokonce považovali její rozhodnutí za neodpustitelnou zradu. Jen babka
kořenářka jí s porozuměním dala požehnání. Brzy se konala skromná svatba, o které
nevěděli ani polomští sousedé. V chaloupce bylo veselo, Honza pískal na klarinet, maminka
zpívala společně s Kačenkou. Všichni byli spokojeni a štěstí je zalévalo láskou.
Kačenka poklízela doma v chaloupce, pomáhala mamince s malým hospodářstvím.
Občas zašla do lesa na jahody, borůvky či maliny nebo ostružiny. Sbírala houby a léčivé
byliny. Každý den rozdávala úsměv a pohodu. Jednoho dne však od rána ji provázel
nepříjemný pocit. Prosila Honzu, aby byl v lese při práci opatrný, že se o něj bojí. Honza se
hned od samého začátku soustředil na práci. Za poledne usedl na svůj pařez, rozbalil plátěný
uzlík a začal jíst. Najednou jej při odpočinku vyrušil hlas. „Honzíku, často tě pozoruji při práci,
ráda tě poslouchám, když hraješ, vím, že máš rád Kačenku a miluješ svoji maminku.“ Honza
se otáčí kolem sebe, hlavu stáčí na všechny strany, ale nikoho nevidí. „Honzíku zahrej,
zapískej, udělej mně radost. Bohatě se ti odměním.“ Honza stále hledá ukrytý hlas, náhle
strnul. Na vedlejším pařezu je obrovský černý had se zlatou korunkou na hlavě.
„Jsem hadí královna, vládkyně všech plazů ve zdejších horách, můj palác je na Pěticestí.
Jak říkám, když splníš mé přání, bohatě se ti odměním.“ Honza nejistě vytáhl klarinet a začal
hrát. Teprve po delší chvilce začala jeho hudba sílit a znít vesele. Hadí královna nejprve
v rytmu pokyvovala špičkou svého těla, jako kapelníkova taktovka, pak se svezla z pařezu a
začala tancovat, div ji zlatá korunka z hlavy nespadla. Nakonec byla ráda, že se Honza
odmlčel.
„Bylo to nádherné, vzrušující, bylo to báječné. Zítra přijdu a přivedu další posluchače,
moje dvořany. Nikomu nic neříkej, že jsme se spolu setkali.“ Na pařezu nechala třpytivý
drahokam a rychle se odplazila do nedalekého křoví. Honza rychle drahocenný kámen sebral
a doma tajně ukryl, aby o tom nikdo nevěděl. Kačence ani mamince se o koncertování před
hadí královnou nezmínil. Bylo to první tajemství, bylo to první selhání.
podle V. Šplíchala a J. Lukáška - R. Doleček
Pěticestí – významné místo na hřebeni Orlických hor. Křižovatka pěti cest ve výšce 1004
m. nad mořem. Je zde stanice horské služby.
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Stalo se u nás v Líšnici před léty
V roce 1788 byla postavena kaple sv. Jana Nepomuckého – zbourána v roce 1906.
24.10.1888 začalo vyučování v nové škole.
8.11.1918 velká slavnost samostatnosti - průvod vyšel od starosty Adolfa Urbana čp.41.
30. 9. 1938 bylo nařízeno, aby bylo v co nejkratší době staženo vojsko z pohraničních
pevností.nZ Líšnice byli tito vojáci, kteří byli odhodláni položit životy za naši svobodu.
Stanislav Kopecký, Karel Kopecký, František Bříza, Rudolf Doleček a Jaroslav Pospíšil.
V listopadu 1948 je výstava české knihy v naší škole. Prodáno knih za 10 205 Kč.
Na podzim v roce 1968 se připravuje generální oprava školy. Výměna oken, dveří,
sociálního zařízení, šaten, nové okapové žlaby a provedení nové omítky.
Největší akce na škole byla provedena v roce 1978 a to el. vytápění v celé budově
školy, kromě bytových prostor.
24. září 1988 se konal vzpomínkový večer v budově sokolovny ke 100. výročí otevření
budovy základní školy.
R. Doleček

Zdravíme všechny z naší alternativní půdy!
Zdá se nám, že čas v Zakopance utíká ještě o něco
rychleji, než kdekoliv jinde. Je totiž skoro
neuvěřitelné, že už máme za sebou druhé léto Mezi
Trámy.
Naše půda letos otevírala své dveře mnohem
častěji, než minulý rok. Počet dětí na příměstském
tanečním táboře se nám zvětšil na dvojnásobek, takže jsme v průběhu prázdnin
odpremiérovali hned dvě představení pro rodiče a blízké malých tanečníků. Každý týden se u
nás cvičila jóga, na kterou jsme navázali i celodenním workshopem pro ženy. A v neposlední
řade jsme naše prostory, které do teď sloužily především divadlu, hudbě a tanci, proměnili
na jednodenní kavárnu. Během celých prázdnin jste tak měli hned dvě možnosti nás
odpoledne navštívit, dát si kávu, víno, pivo, nebo nějakou z našich dobrot.
Podzim jsme začali již druhou mimopražskou premiérou, která se u nás tento rok
konala. 21.9. jsme uvedli autorskou komedii Moniky Pulišové „Můj šéf je debil“ s hercem
Petrem Reifem a Martou Sovovou. Následovalo Podzimní zpívání Jaroslava Moravce v pátek
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12.10., které se odehrávalo v prostředí naší
jednodenní kavárny. Další akce se uskutečnila
hned týden na to 19.10. a byla tou
nejočekávanější z celého roku – Večer při
cimbálovce s cimbálovou muzikou z Jižní Moravy
GRAJCAR, která po celý večer hrála k poslechu i
tanci, jak klasické lidové písně, tak přetvořené
moderní skladby. O víno se postaralo A Je víno
M. Jeníčka a dobroty k tomu opět naše
„kavárna“.
Děkujeme vám moc za to, že k nám chodíte, že o nás mluvíte a dáváte nám najevo, že ta
naše aktivita má smysl. Díky vám můžeme přemýšlet nad tím, kam se budeme nadále
posouvat a koho přivítáme na našich prknech třeba příští léto.
Krásné podzimní dny, M(arika)ezi Trámy

Těšíme se na vaši návštěvu.
M(arika)ezi Trámy

Slovo na závěr
Všem čtenářům se velice omlouvám za pozdní vydání podzimního zpravodaje, které
bylo zapříčiněno technickými problémy a nutností řešit záležitosti s vyšší prioritou. Rád bych
Vás pozval na podzimní akce, které se v Líšnici uskuteční. Po roční odmlce se k nám vrací
divadelní ochotníci, kteří 3. listopadu uvedou komedii Blbec k večeři. O týden později se
bude konat rocková zábava s kapelou 4WATTY a 30. listopadu společně rozsvítíme vánoční
strom. 5. prosince v podvečer bude SDH Líšnice organizovat Mikuláše. Pokud byste měli
zájem, aby Mikuláš s čerty a andělem navštívili vaše domovy, dejte nám vědět na tel:
739 762 049 nebo se informujte osobně u Kateřiny Břízové v mateřské školce. V prosinci nás
také čeká Adventní Babiččin statek. Sledujte internetové stránky obce (www.obeclisnice.cz),
kde se dozvíte aktuální informace.
Pavel Štefek
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