Zprávy z obecního úřadu
Rok 2019 se velmi rychle chýlí ke svému konci. Zhodnocení, jestli byl úspěšný či méně
úspěšný nechám na vás. Pro mě to byl rok neuvěřitelně rychlý a plný nových věcí. Ani jeden
den nebyl stejný a monotónní. Každý byl plný překvapení, ať už příjemných či nepříjemných.
Naštěstí ta příjemná překvapení převažovala. Jsem rád, že stále ještě převažují lidé, kteří
jsou ochotni pomoci a ne jen takoví, kteří by všechno dělali lépe. Je čas Vánoc a jejich
atmosféra v nás oživuje radost, přátelství, porozumění a lásku. Byl bych rád, kdybychom
takoví byli celý rok.
V posledním čtvrtletí tohoto roku se podařilo dokončit opravu sousoší Kalvárie u
Kubíčkových. Na tuto akci finančně přispěl Pardubický kraj, který svým dotačním titulem
podporuje záchranu drobných objektů památkového charakteru. V příštím roce dojde
k terénním úpravám kolem sousoší a celkové úpravě prostoru. Schody do kostela již také
nabírají svůj tvar. Zbývá pár kosmetických úprav a zábradlí. Podařilo se vyměnit poruchové
halogenové světlo, osvětlující věž kostela za LED svítidlo, díky které je věž vidět i v noci
možná až ze Suchého vrchu. Na dlouholetý požadavek občanů bylo Na obci u Lukášových
instalováno nové veřejné osvětlení. Na toto místo by bylo komplikované umístit klasické
kabelové veřejné osvětlení, proto jsme se rozhodli vyzkoušet bateriové dobíjené solárním
panelem. Světlo má pohybový senzor, po jehož sepnutí svítí světlo plnou intenzitou.
V pohotovostním režimu svítí tlumeně a šetří energii. Současně je také vybaveno časovým
spínačem a umožní tak sladit světlo s ostatními. O kus dále u Kloučkových bylo také
instalováno LED svítidlo se solárním panelem. To jsme zde umístili na zkoušku, protože šlo o
výrazně levnější variantu, která má bohužel jednu velkou nevýhodu. Nemá časový spínač a
proto není možné nastavit vypnutí společně s ostatními světly a během ranních hodin jeho
opětovné zapnutí.
Po veřejném projednání územního plánu, byly podány celkem 4 námitky. Vydání
územního plánu se tím muselo odložit na následující měsíce, předpoklad je leden/únor.
Do Vánoc měla podle původního plánu být otevřena i hospoda. Bohužel kvůli
technickým problémům a především ke zdravotním komplikacím nové paní hospodské se
otevření muselo také odložit. Nyní počítáme s otevřením v lednu, spíše bych raději řekl ke
konci ledna. Omlouvám se za oddalování, ale všichni děláme co je v našich silách.
Na posledním zastupitelstvu 12.12.2019 byly schváleny nové obecně závazné vyhlášky.
Vyhláška o odpadech, která zavedla novou zákonnou složku tříděného odpadu, kterou jsou
Jedlé oleje a tuky. Jedlý olej a tuk bude možné odevzdávat v uzavřeném plastovém obalu
označeném názvem obce (např. PET lahvi na, které bude napsáno lihovou fixou „Líšnice“.
Takto označenou lahev bude možné nechat na popelnici se směsným komunálním odpadem
v den svozu, nebo ji bude možné odevzdat ve sběrném dvoře. Sběrný dvůr bude od května
do října otevřen ve středu pouze jednu hodinu a to od 17 do 18 hodin. Sobotní provoz
zůstává beze změn. Termíny svozu odpadů najdete ve svozovém kalendáři, který je přílohou
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tohoto vydání zpravodaje. Kalendář naleznete i na internetových stránkách obce a ve svých
schránkách v podobě letáků
Další schválenou vyhláškou jsou vyhlášky o místním poplatku ze psů a poplatku za
odpady. Vydání těchto vyhlášek bylo z důvodu nového znění zákona o místních poplatcích.
Výše poplatků se nezměnila. Současně byly zrušeny vyhlášky o místním poplatku ze
vstupného a z ubytovací kapacity, z důvodu téměř nulového výběru. Na dalším
zastupitelstvu se budeme věnovat obecně závazné vyhlášce za užívání veřejného
prostranství, která jako jediná vyhláška o místních poplatcích nebyla změněna.
Dovolte mi abych Vás pozval na koncert koled a vánočních písní komorního souboru
ŠestTet, který se uskuteční v neděli 29.12.2019 od 14 hodin v kostele sv. Rodiny v Líšnici. O
necelý týden později, 4. ledna 2020 proběhne v Líšnici Tříkrálová sbírka a večer pro vás
sokolové pořádají svůj ples. 15.2.2020 to bude Hasičský ples, 15.3.2020 Dětský karneval,
21.3.2020 Červená sobota a 18.4.2020 Líšnický Puchýř.
Všechny důležité informace najdete na obecních internetových stránkách
www.obeclisnice.cz. Je možné si nechat posílat informační SMS o dění v obci, stačí jen
napsat SMS na číslo 736 767 730, nebo napsat mail na oulisnice@orlicko.cz nebo si službu
zařídit přímo na obecním úřadě. Můžete nás také sledovat na facebooku – @obec.lisnice.uo.
V obálce jste jako malý dárek nalezli reflexní samolepky. Využijte je pro svou bezpečnost
při pohybu po silnicích. Výrazně tím zvýšíte svou viditelnost pro řidiče a ostatní účastníky
silničního provozu.
Za celé zastupitelstvo i za sebe Vám přeji krásné a poklidné Vánoce a do nového roku
2020 hodně zdraví, protože to je to nejdůležitější, vše ostatní si k vám už cestu najde samo.
Pavel Štefek
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10. jednání Rady obce Líšnice dne 18. listopadu 2019
Rada obce bere na vědomí:
•
•

svolání jednání k vyjasnění situace týkající se prodeje pozemků okolo bytového domu
č.p. 176 na 21.11.2019.
stav nové legislativy ohledně obecně-závazných vyhlášek a zkonstatovala potřebu ještě
do konce roku 2019 schválit nové vyhlášky o poplatku z ubytovací kapacity, o poplatku za
svoz a likvidaci odpadů, o poplatku ze psů a o poplatku za zábor veřejného prostranství.

Rada obce:
•

projednala obecně-závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou předložil Bc.
Michal Schreiber. Zapracovala do ní novou kategorii tříděného odpadu – kovové obaly,
rozebírala podněty od jednotlivých radních a předkládá ji OZ k diskusi a schválení.

11. jednání Rady obce Líšnice dne 9. prosince 2019
Rada obce bere na vědomí:
•

jednání starosty a místostarosty dne 21.11.2019 se Společenství vlastníků domu č.p. 176
Líšnice ohledně schváleného prodeje pozemků u č.p. 176. SVJ souhlasí s předloženou
smlouvou a jednatelka ji podepíše a bude takto podána k návrhu na klad do KN.

Rada obce:
•

•
•
•
•
•

•
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projednala žádost zástupců hokejového klubu SOAL Líšnice o podporu na zimní sezónu
2019/2020. Schvaluje podporu do výše 8 000,- Kč formou úhrady pronájmu ledové
plochy, startovného, popř. materiálových nákladů.
projednala možný sjezd na místní komunikaci ze soukromého stavebního pozemku 3580
přes obecní pozemek 3578. Žadatel bude vyzván k předložení návrhu provedení.
projednala návrh nabídky na pojistnou smlouvu Pojištění právní ochrany s pojišťovnou
DAS.
navrhuje složení inventarizačních komisí dle přiloženého seznamu, plán inventur a
termín inventur stanoví mezi 20.1. - 29.1.2020.
navrhuje 2 rozpočtová opatření – příjem dotace 27 000,- z PK na zásahové obleky, výdaje
nákup pozemku č. 1417 a další nevyrovnané položky.
Připravila návrh OZV o místním poplatku ze psů a OZV o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Navrhuje zastupitelstvu zrušit OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity a OZV o
místním poplatku ze vstupného

9. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konané dne 16. října 2019
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
•
•

zprávu o činnosti Rady obce.
Výroční zprávu o činnosti školského zařízení za rok 2018/2019.

Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•

•
•

ověřovateli zápisu MVDr. Martinu Hynkovou a Miroslava Kubíčka.
prodej pozemků vzniklých jako oddělky od pozemků parc. č. 1232/2 a 3260 v
katastrálním území Líšnice zapsaných u katastrálního úřadu v Ústí nad Orlicí na LV 10001.
Jedná se o nově vzniklé pozemky podle GP 654-1064/2012 parc. č. 1232/12, 1232/13,
1232/14, 1232/15, 1232/16, 1232/17, 1232/18, 1232/19 a 1232/20 v katastrálním území
Líšnice za cenu 190 Kč/m2 žadateli Společenství vlastníků domu čp.176, Líšnice IČO:
03809757 se sídlem č.p. 176, 561 84 Líšnice.
rozpočtové opatření č. 4 – úhrada daně z příjmu právnických osob za Obec Líšnice.
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-2019489/SOBS VB/1 Líšnice, parcela 1421/1 – knn a podpisem pověřuje starostu.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s:
•
•
•

stavem prací na sousoší Kalvárie na pozemku parc. č. 1417 u Kubíčkových
provedením terénních úprav na pozemku parc. č. 1419/2 a 1420 (naproti Tomanovým
č.p. 16).
stavem prací v bývalém hostinci č.p. 25.

10. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konané dne 20. listopadu 2019
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
•

zprávu o činnosti Rady obce.

Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•

ověřovateli zápisu Pavla Kaplana a Bc. Michala Schreibera.
rozpočtové opatření č. 5 – nákup pozemku parc. č. 1417 (pozemek s restaurovaným
sousoším Kalvárie)
rozpočtové opatření č. 6 – přijetí a využití účelové neinvestiční dotace HZS na výdaje
JSDH (pokrytí výdajů na výjezdy, náhrady mezd, školení členů jednotky a akceschopnost)
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Zastupitelstvo projednalo:
•

podobu nové obecně závazné vyhlášky o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Líšnice. Schválení OZV odložila na zasedání
zastupitelstva 12.12.2019.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s:
•

výsledky veřejného projednání územního plánu, které proběhlo 4.11.2019. Ve stanovené
lhůtě byly podány 4 námitky.

11. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konané dne 12. prosince 2019
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
•

zprávu o činnosti Rady obce.

Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovateli zápisu Petra Štefka a Jiřího Hovádka.
Obecně závaznou vyhlášku obce Líšnice č.2/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Líšnice.
Obecně závaznou vyhlášku obce Líšnice č.3/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Obecně závaznou vyhlášku obce Líšnice č.4/2019 o místním poplatku ze psů.
zrušení Obecně závazné vyhlášky obce Líšnice č.1/2011 o místním poplatku z ubytovací
kapacity ze dne 9. prosince 2011.
zrušení Obecně závazné vyhlášky obce Líšnice č.2/2011 o místním poplatku ze vstupného
ze dne 9. prosince 2011.
rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy.
rozpočtové opatření č. 8 dle přílohy.
rozpočtové provizorium na rok 2020, na období do schválení rozpočtu na rok 2020, dle
pravidel rozpočtového provizoria.
Dohodu o poskytnutí příplatku společníka mimo základní kapitál společnosti ve výši 800
000 Kč mezi Obcí Líšnicí se sídlem 561 84 Líšnice 226, IČO: 00279170, zastoupená Ing.
Pavlem Štefkem, starostou obce a Správou majetku Obce Líšnice, s.r.o., se sídlem 561 84
Líšnice č.p. 226, IČO: 27529207, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 24317, zastoupená jednatelem Ing. Pavlem Štefkem.
snížení nájemného lesních pozemků s lesními porosty ze 40% výnosů tržeb daného roku
na 5% výnosů za prodej dřeva daného roku nájemci Správa majetku Obce Líšnice, s.r.o.

se sídlem 561 84 Líšnice č.p. 226, IČO: 27529207, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 24317, zastoupená jednatelem
Ing. Pavlem Štefkem s platností od 1.1.2019.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s:
•
•

s výsledkem veřejné výzvy na pracovní pozici účetní/úředník. Na tuto pozici nastoupí od
1.1.2020 paní Hana Papcunová.
návrhy rozhodnutí o námitkách k územnímu plánu.

Cena vodného od 1.1.2020
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. (dále jen
VAK) na svém zasedání dne 29. 11. 2019 posoudilo všechny závazné podmínky cenové
regulace oboru, kde úplaty za vodné a stočné jsou zařazeny mezi komodity, jejichž ceny jsou
tzv. „věcně usměrňované“. Dále pak zvážilo i sociální dopady zvýšení cen vodného a
stočného a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2020 takto:
Odběratelé zaplatí od 1. 1. 2020 následující úplaty za vodné a stočné:
vodné
37,20 Kč/m3 bez DPH
42,78 Kč/m3 včetně 15 % DPH
3
stočné
40,40 Kč/m bez DPH
46,46 Kč/m3 včetně 15 % DPH
3
celkem
77,60 Kč/m bez DPH
89,24 Kč/m3 včetně 15 % DPH
Poznámka: od 1. 5. 2020 dojde ke snížení sazby DPH z 15 % na 10 %.
Odběratelé tak zaplatí v prvních čtyřech měsících roku 2020 za 1 m 3, tj. 1 000 litrů vody
89,24 Kč/m3 včetně 15% DPH. Cena za výrobu a dodávku 1 litru pitné vody včetně
následného odkanalizování a vyčištění vyprodukované vody odpadní tak činí necelých 9
haléřů. Při průměrné spotřebě 100 l/osobu/den, tj. cca 36 m3/rok je měsíční výdaj za vodné
a stočné jednoho obyvatele necelých 268 Kč, oproti cenové úrovni roku 2019 se jedná o
navýšení o cca 11 Kč / měsíc.
V roce 2019 činil součet cen vodného a stočného (vážený průměr za celou ČR) – cca 90
Kč/m3 včetně DPH, ve společnosti VAK Jablonné nad Orlicí činil součet 85,57 Kč/m 3 včetně
DPH 15 %. Oproti tarifům platným v roce 2019 dochází k navýšení vodného a stočného
celkem o 4,3 % (z toho vodné 4,2 %, stočné 4,4 %). V oblasti působení akciové společnosti
VAK zůstane i v roce 2020 cena vodného a stočného pod celorepublikovým průměrem.
Společnost VAK bude v letech 2019 až 2022 realizovat další významné vodohospodářské
projekty, které jsou podporované z programu OPŽP, zaměřené na dlouhodobý dostatek
kvalitní pitné vody a čištění vod odpadních. Celkové investiční náklady bez DPH činí 323,9
mil. Kč, z toho vlastní zdroje společnosti VAK budou činit 153,7 mil. Kč. Dotace SFŽP bude
poskytnuta ve výši cca 170,2 mil. Kč.
7

Navýšení ceny vodného a stočného je především důsledkem těchto faktorů:
•

•
•

•

•

zákonná povinnost tvorby zdrojů na obnovu vodohospodářské infrastruktury (tato
povinnost vyplývá rovněž s podmínek přijímání dotací ze Státního fondu životního
prostředí).
zvýšení cen elektrické energie a zemního plynu o cca 22 % ve srovnání s fixací
platnou pro roky 2017 a 2018, což představuje zvýšení nákladů téměř o 3 mil. Kč
nárůst odpisů investičního majetku vlivem nových nepeněžitých vkladů do
základního kapitálu společnosti, zde očekáváme zvýšení nákladů v hodnotě do 2 mil.
Kč.
zahájením výše popsaných investičních projektů OPŽP dojde také k růstu
nákladových úroků v hodnotě kolem 1 mil. Kč ročně z bankovního úvěru, který bude
sloužit k pokrytí vlastních zdrojů projektu.
pokračující tlak na růst mezd podporovaný i nárůstem minimální mzdy a
odměňování ve státní správě.

Díky prostředkům vynakládaným do oprav, údržby a obnovy vodohospodářské
infrastruktury, systematické péči o ni a úspěšným identifikováním skrytých poruch, dochází k
poklesu havárií. Tato péče se rovněž projevuje vynikajícími výsledky v parametru „ztráty
vody v síti“. V roce 2018 dosáhly ztráty ve vodovodních sítích provozovaných společností
VAK hodnoty 8,84 % (republikový průměr činí cca 17-18 %). Ztrátami vody se řadíme ke
špičce v České republice. Dlouhodobá koncepce v monitorování a sanování stávajících
vodních zdrojů a správné hospodaření s vodou v jednotlivých regionech, ke kterému nám
slouží vypracované „Jímací řády oblastí“ jsou garancí dostatku pitné vody v následujících
letech.
Tarify od 1. 5. 2020 budou následující:
vodné
37,20 Kč/m3 bez DPH
stočné
40,40 Kč/m3 bez DPH
celkem
77,60 Kč/m3 bez DPH

40,92 Kč/m3 včetně 10 % DPH
44,44 Kč/m3 včetně 10 % DPH
85,36 Kč/m3 včetně 10 % DPH

Po změně sazby DPH z 15 % na 10 % k 1. 5. 2020, se sníží cena za vodné a stočné včetně
DPH na 85,36 Kč/m3, meziročně se tedy bude jednat o mírný pokles cen oproti roku 2019 ve
výši 0,2 % (jedná se o porovnání cena roku 2019 vůči novým cenám od 1. 5. 2020, tj. po
snížení sazby DPH).
Ing. Bohuslav Vaňous Jablonné nad Orlicí 5. 12. 2019

Čipování psů
Od 1. 1. 2020 nabude účinnosti novela veterinárního zákona (zákon č. 166/1999 Sb. o
veterinární péči). Veterinární zákon (konkrétně §4, odst. 1, písm. f) již mnohá léta říká, že
„chovatel je povinen zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do
6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité
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očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na
požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři.“
Novela tohoto zákona (č.302/2017 Sb.) pak k výše uvedenému dodává, že „očkování psa
proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení
zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních
podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu, s výjimkou psa, který byl
označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová
psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování
psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který
umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.
Pro účely veterinárního zákona je chovatelem „každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní
nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na
přechodnou dobu“. V reálném životě MAJITEL = CHOVATEL. Jakmile si jednou pořídíte
pejska, stáváte se dle veterinárního zákona „chovatelem“. A jste to tudíž VY, kdo nesete
odpovědnost za jeho dodržování.
Co se od vás tedy očekává? Od 1. ledna 2020 bude očkování proti vzteklině platné
pouze tehdy, bude-li váš pes načipován a číslo čipu bude nezaměnitelně uvedeno v
oficiálním dokladu o očkování (očkovací průkaz, pas). Znamená to, že pokud svého psa
nenačipujete do konce roku 2019, od Nového roku bude každé nové očkování/přeočkování
proti vzteklině platné pouze tehdy, bude-li mu předcházet právě načipování.
Jinak řečeno datum čipování musí být starší, nanejvýš stejné jako datum očkování, aby
bylo možné (pomocí načtení čipu) jednoznačně prokázat, že veterinář naočkoval skutečně
„toto konkrétní zvíře“, které je v dokladu o očkování uvedeno.
Takto přísně a bez výjimek to platí pro psy, jimž byl vydán petpas, a jimž se tudíž
všechna očkování a jiné informace o zdravotním stavu zapisují právě do něj. Právní předpisy
týkající se právě vydávání a zapisování údajů do petpasů vycházejí totiž z předpisů EU, které
jsou v tomto směru jednoznačné.
U očkovacích průkazů, které jsou vydávané pouze pro použití na území ČR, nejsou
zákony tak přísné a lze tudíž načipovat psa dodatečně (po naočkování proti vzteklině).
Nicméně velmi nedoporučuji na toto spoléhat, nese to sebou mnohá rizika a je zkrátka lepší
mít k 1. lednu 2020 záležitosti ohledně čipování v pořádku a nemuset řešit případné
průšvihy, nenadálé kontroly a podobně.
Co se týká registrace čipovaného psa, povinnost přihlašovat psa do některého z
registrů zákon neukládá. Prakticky každý veterinář vám to ale velmi doporučí, neboť tak
výrazně zvyšujete pravděpodobnost, že se k vám váš mazlíček po zaběhnutí opět vrátí.
převzato z https://neviditelný pes.lidovky.cz/zviretnik
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Sbor dobrovolných hasičů
Jak tomu bývá každý rok, první prosincovou sobotu – letos to bylo 7.12., jsme se sešli při
výroční valné hromadě, která se již poněkolikáté konala v jídelně Líšnické a.s. Po pěti letech
se konaly volby do vedoucích funkcí sboru. Pan Ing. Josef Vencl, Antonín Kubíček a Jiří Bříza
do dalšího období již znovu nekandidovali. Děkujeme jim za odvedenou práci a doufáme, že
sboru zachovají svou přízeň. Nově zvolenými členy výboru jsou Luboš Brandejs a Zuzana
Keprtová, kterým přejeme hodně elánu a zapálení v práci ve sboru. Starostou SDH byl
znovuzvolen pan Josef Štefek. Děkujeme touto cestou všem, kteří náš sbor podporují, a
především členům za svůj volný čas, který sboru věnují.
Největší
událostí
letošního
roku
byla
úprava Tatry. Hlavní a
technicky složité úpravy
provedla
firma
THT
Polička. Cisterna zde
strávila
dva
měsíce,
během
kterých
byly
upraveny přední úložné
prostory nástavby. Celá
úprava byla vyvolána
potřebou uložení nových
dýchacích
přístrojů
Dräger, které nebylo
možné
upevnit
do
původního
držáku
vyrobeného pro zastaralé dýchací přístroje Saturn.
Kolotoč, jak jsme tomuto držáku přezdívali, byl
nahrazen výsuvným nosičem na, který je možné
upevnit čtyři dýchací přístroje a z protilehlé strany
vzniklo místo pro uložení motorové pily a jejího
příslušenství. Ta byla původně umístěna v bedně na
střeše nástavby. V tomto úložném prostoru je dále
umístěna elektrocentrála a kanystry pohonných
hmot. V protilehlém úložném prostoru, došlo
k instalaci výsuvného plata, které výrazně ulehčilo
ukládání plovoucího čerpadla. Úpravou zde vzniklo
místo pro dvě hliníkové přepravky, a uložení hadic
v koších. Místo v obou úložných prostorech bylo
úpravou maximálně využito a umožňuje tak
umístění více vybavení. Úpravy obou prostor byly
zkomplikovány silnou korozí nosných konstrukcí,
které
znamenali
neplánované
vícenáklady.
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Generální opravou prošla
i lafeta (vodní dělo), která
netěsnila. Na střechu
nástavby a do hliníkových
úložných beden bylo
umístěno LED osvětlení.
Podařilo
se
opravit
zkorodované
přívodní
potrubí,
vyměnit
nefunkční
vypouštěcí
ventily
a
instalovat
regeneraci
baterií.
Náklady se vyšplhaly na
necelých 300 tisíc korun.
Po návratu z Poličky jsme
se dali do práce sami. Velkým problémem byla odlupující se barva v nádrži. Keramická barva
se odlupovala ve velkých kusech a hrozilo, že by její úlomky, které jsou velmi tvrdé mohly
poškodit čerpadlo. Dalším problémem by byla koroze obnažené ocelové konstrukce nádrže.
Rozhodli jsme se tedy pro jiný druh barvy. Keramickou nahradila epoxydová. Technologický
postup vyžadoval téměř 20 denní schnutí, které jsme využili pro další úpravy. Ve všech
úložných prostorech nástavby byla vyměněny původní světla za LED pásky, k zadnímu
majáku, který byl špatně viditelný byly přidány dva LED blikače, na střeše nástavby byly
zakryty nebezpečné otvory, byly upraveny zadní úložné prostory, do kterých se nyní vejde
více vybavení. Notných změn dostála i kabina, kam byl umístěn tablet, který umožní
efektivnější komunikaci s operačním střediskem. Zbývá ještě pár dodělávek, které je možné
udělat za provozu. Mnohokrát děkuji všem, kteří přidali ruku k dílu a dobrovolně strávili
několik desítek hodin opravami a vylepšeními, které jsou vidět na první pohled. Ušetřili tím i
nemalou částku, kterou bychom jinak museli zaplatit externí firmě. To, jak se Tatra změnila
se můžete přesvědčit na vlastní oči při jakékoli venkovní akci, kterou sbor pořádá. Zvláštní
poděkování patří Líšnické a.s., která nám umožnila využívat svou dílnu.
Zásahová jednotka neměla od poslední události 1.9., kdy pomáhala při úklidu bahna po
přívalovém dešti na dolním konci, žádný výjezd. V listopadu proběhlo cyklické školení
strojníků a na začátku prosince jejich řady rozšířil úspěšným složením zkoušky Luboš
Brandejs.
Krátce před Vánoci, ve čtvrtek 19.12.2019 nám společnost Dibaq a.s. z Helvíkovic
předala velký vánoční dar. Byl to nožový stan o velikosti 3x6 metrů. Předání se zúčastnila
vedoucí mládeže Lenka Břízová, Martin Keprta, Pavel Štefek a Josef Toman, který byl
strůjcem celého nápadu. Generální ředitel pan Ing. Petr Křivohlávek MBA předal celkem tři
stany. Vedle našeho sboru to byly SDH Kunčice a SDH Letohrad město. Děkujeme
společnosti Dibaq za podporu sborů dobrovolných hasičů a jejich práce s mládeží. Stan
budeme využívat především jako zázemí při soutěžích dětí.
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Uplynulý rok byl pro sbor
rokem úspěšným. Uspořádali
jsme 6 akcí pro veřejnost,
s dětmi jsme se zúčastnili 22
soutěží, 7 soutěží dospělých, 2
taktických cvičení a 8 zásahů.
Konalo se několik brigád, při
kterých se uklízelo v hasičárně
a na cvičišti a prováděla se
údržba a opravy zásahových
vozidel.
V nadcházejícím
roce
2020 si Vás dovolujeme pozvat
na Hasičský ples v sobotu
15.2.2020,
Stavění
Máje
v sobotu 2.5.2020, Kácení Máje v sobotu 30.5.2020, Vítání prázdnin 28.6.2020, soutěž
v netradičním požárním útoku O pohár starosty obce Líšnice v neděli 5.7.2020 a na podzim
na taneční zábavu, která se bohužel letos nekonala, za což se velmi omlouváme. Nebylo
v našich silách ji uspořádat. Příští rok se nám to snad podaří. Na jaře, v pátek 17.4.2020
provedeme každoroční sběr starého železa.
Do nového roku 2020 přejeme hodně zdraví a úspěchů.
za SDH Líšnice Pavel Štefek

Hokejový SKOAL v plné přípravě na sezónu
Zima se nám opět hlásí o své slovo, a tak i na Žambereckém zimním stadionu se začíná
pomalu bruslit. To samozřejmě nenechává v klidu hráče Líšnického hokejového SKOALu,
kteří se chystají na novou sezónu v pečlivém individuálním režimu. Soutěž o Žambereckou
Orlici by se měla rozběhnout již před Vánoci, avšak do dnešního dne není jasné rozlosování
soutěže. Ale aby naši fanoušci o žádné utkání nepřišli, mohou dění v našem hokejovém
týmu sledovat na Facebooku (facebook.com/skoallisnice), kde se budeme snažit včas hlásit
všechna utkání, výsledky a ostatní pikantnosti ze zákulisí. Budeme se těšit na Vaši tradiční
hojnou a kvalitní podporu na našich utkáních!

Ze života oddílu stolního tenisu
Rok 2019 se nám chýlí ke konci, což znamená, že stolní tenisté mají za sebou první
polovinu soutěže. Dovolte mi, abych vám shrnul počínání hráčů a přednesl výsledky, které
prozatím vybojovali.
V dlouhodobé soutěži máme přihlášené jedno družstvo mužů, které nás reprezentuje ve
čtvrté regionální třídě. Po první polovině se drží na krásném středu tabulky, kdy se z osmi
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odehraných utkání našim borcům podařilo 4 vyhrát a 1 remizovat. Družstvo nastupuje
v následujícím složení (v závorce procentuální úspěšnost hráče): Jan Stejskal (91,3 %), Martin
Diblík (66,67 %), František Čammr (50 %), Jiří Vencl (46,67 %), Zdeněk Kaška (5,56 %), Jan
Mareš (0 %). Jan Stejskal si dokonce drží první místo v úspěšnosti jednotlivců této soutěže.
Musím také vyzdvihnout výkony Martina Diblíka, který se od minulého roku výrazně zlepšil a
družstvo se může o jeho body opřít. Zmínit musím samozřejmě také nováčka v týmu, a to
Jana Mareše, který prozatím sbírá zkušenosti a soutěž, kterou hraje prvním rokem zatím
poznává. Líbí se mi však jeho tréninková píle a věřím, že pokud na sobě bude pracovat jako
doposud, brzy se začne bodově prosazovat.
Na tréninky nám začalo docházet několik dorostenců. Zatím stolní tenis poznávají a
přebírají zkušenosti od našich ostřílených veteránů. Pokud jim nadšení vydrží, rádi je rovněž
do soutěže přihlásíme. Téměř neustále se snažíme vylepšit zázemí Sokolovny, aby se zde
stolním tenistům hrálo co nejlépe. A vypadá to, že se daří, protože nám hernu téměř každý
oddíl vychvaluje. Máme nové stoly, vybavenou posilovnu, hromady míčků, herního robota a
zázemí, kde mohou hráči posedět, probrat možné i nemožné a trochu stmelit partu jak mezi
svými, tak se soupeři. Tréninky probíhají každé úterý a čtvrtek od 18 do 20 hodin. Kdokoliv
by měl zájem si stolní tenis vyzkoušet, je mezi námi vítán. Rádi na první trénink zapůjčíme
pálku a každý si může náš sport vyzkoušet. A koho to nadchne, může třeba jednou
reprezentovat stejně jako spousty jiných odchovanců Líšnice, kteří hrají prakticky po celém
kraji.

Jménem celého oddílu přeji všem příjemné Vánoce, šťastný vstup do nového roku a
mnoho sportovních i osobních úspěchů.
za TJ Sokol Líšnice – oddíl stolního tenisu Michal Schreiber
Klidné a spokojené Vánoce, úspěšný vstup do nového roku, mnoho osobních,
sportovních i pracovních úspěchů přejí členové TJ Sokol Líšnice.
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Lukáš Schauer mistrem České republiky
Ve dnech 20. a 21.
listopadu
se
v Hradci
Králové konalo již 27.
mistrovství České republiky
ve
stolním
tenisu
hendikepovaných
sportovců.
Na
něm
nechyběl ani dlouholetý
člen TJ Sokol Líšnice, který
však v současnosti hostuje v
Nekoři, Lukáš Schauer. Ten
na MČR postoupil díky
druhému místu z oblastní
úrovně. Přičemž první místo
Lukášovi uniklo o pouhé
dva míčky v rozhodujícím
pátém setu. Smutnit však
nemusel,
protože
na
samotném MČR si vše
plnými doušky vynahradil.
Od samotného začátku MČR působil Lukáš sebejistě a bod po bodu kráčel za svým
vysněným cílem. Bojovnost a odhodlanost ho přivedla až do finále, které se mu vydařilo
náramně. Zvítězil. To znamená, že se Lukáš stal mistrem České republiky v jednotlivcích. A
aby toho nebylo málo, tak se Lukášovi zadařilo i v turnaji čtyřher. Se svým týmovým kolegou
rovněž dokráčel až do finále, ve kterém bohužel neuspěli a museli se tak spokojit
s nádherným 2. místem. Na turnaj, který pořádal Český svaz mentálně postižených
sportovců, bude Lukáš jistě vzpomínat dlouho. Výsledek, který zde vybojoval, je jedním
z jeho největších úspěchů v dosavadní sportovní kariéře.
Rád bych Lukášovi poděkoval za reprezentaci našeho sportu a naší obce a přeji mu, aby
ho stolní tenis i nadále naplňoval, tréninková píle byla minimálně stejná jako doposud,
mnoho a mnoho dalších úspěchů a hlavně, aby měl pevné zdraví, které je ze všeho
nejdůležitější.
za TJ Sokol Líšnice Michal Schreiber

TANEČNÍ v Líšnici
Již tradičně jsou v sokolovně podzimní soboty věnovány kurzu tance a společenského
chování pro mládež. Letošní ročník jsme 14. prosince zakončili závěrečným věnečkem, na
který přišlo tolik lidí, že jsme ani všechny nemohli pustit dovnitř. Jsme moc rádi, že je tu po
okolí tolik tanečních příznivců. Velké poděkování patří všem, kteří se podílejí na organizaci a
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zajišťují skvělé pohoštění. A to nejen na závěrečných plesech, ale také na všech
prodloužených. Moc si vážíme péče, kterou líšnický sokol tanečním celá léta věnuje. Slova
díků patří samozřejmě všem, kteří navštěvují kurzy a přichází si zatančit, protože bez nich by
to nešlo.
Za taneční Petra Foglová a Michal Brůna

KVS Žamberk – Sezona 2019
Vážení čtenáři a sportovní příznivci, rádi bychom vám představili činnost našeho oddílu
v letošním roce 2019. Veškeré naše aktivity se dají popsat ve dvou základních směrech, s
odlišnými specifikacemi, ale vždy se stejným cílem a tím je budoucnost vodáckého sportu v
našem regionu Žamberecko.
Prvním směrem je záměr postupného vybudování zázemí pro vodní sporty na
Pastvinské přehradě, odpovídající podmínkám 21. století a to nejen pro naši, ale i pro
budoucí generace. Je to však neobyčejně náročná cesta snad ve všech možných aspektech.
Nicméně jsme přesvědčeni, že náročné neznamená nemožné.
Toto vše podtrhuje několik dílčích kroků, které se nám letos již podařilo realizovat.
Absolvovali jsme řadu jednání s obcí Pastviny, městem Žamberkem, zástupci Svazu
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rychlostní kanoistiky, České unie sportu a dalšími, u kterých se nám daří postupnými kroky
posouvat cestu k zajištění tolik nezbytného zázemí pro všechny vodáky stále kupředu. V
letošním roce jsme se stali vůbec poprvé v historii vodáctví v našem regionu vlastníky
pozemku vhodného pro výstavbu loděnice. Získání tohoto nádherného pozemku U Kapličky
na Pastvinské přehradě, nám otevírá další možnosti k výstavbě tolik potřebné nové loděnice
pro vodáky z celého okolí.
Naším druhým, neméně důležitým směrem, je sportovní činnost. V tomto ohledu by
mohl být leckdo takzvaně nespokojen, jiný, jako třeba já, ale naopak nadšen! Proto se vám
naše úspěchy pokusím shrnout z mého ovlivněného pohledu, jakožto tatínka, trenéra,
předsedy oddílu, řidiče, údržbáře, zahradníka a mnoha dalších profesí v jedné osobě.
Posouzení naší úspěšnosti či smyslu našeho konání nechávám na každém z vás samostatně.
Faktem je, že ve druhém roce naší sportovní a závodní činnosti se nám ve zkratce podařilo
dosáhnout velmi solidních úspěchů.
Umístění klubu:
•
•

Celkově 4. místo v Labsko-orlickém poháru za rok 2019
Na mezinárodním Mistrovství Moravy v Ostrožské Nové Vsi za účastí 12ti zemí a 40
klubů celkové 9. místo
Osobní úspěchy jednotlivců:

•

•

•

•
•

•

Anežka Lárischová vybojovala na závodech
Českého poháru (dále jen “ČP”) v Mostě 10.
místo celkově, 4. místo v ročníku.
Kamila Šímová se umístila na závodech ČP v
Mostě na 3.místě jako žačka v kategorii
dorostenek.
Veronika Břízová získala na závodech ČP v
Mostě 1. místo v kategorii žaček, celkově se
umístila druhá a ve spojeném závodě s
dorostenkami
získala
taktéž
2.místo.
Nominována je do SCM.
Patrik Bříza tento rok získal celkem dva tituly
Mistra České republiky.
Jan Kraus tento rok získal celkem dva tituly
Mistra České republiky ve všech singlových
kategoriích.
Jakub Larisch na Mistrovství České republiky 3
místo

Výčet všech našich úspěchů by zde zabral opravdu velmi místa a proto jen ve zkratce
uvádím výčet našich dalších medailistů, kterými jsou: Jitka Hartmanová, Eliška Hartmanová,
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Radek Hubálek, Jakub Lárisch, Anežka Lárischová, Patrik Bříza, Veronika Břízová, Silvie
Černohousová, Deniska Břízová, Kamila Šímová, Jan Kraus, Tomáš Stránský, Jakub Stránský,
Karolína a Barbora Krausová.
Celkem jsme za celou sezonu vybojovali neuvěřitelných 205 medailí, na šestnácti
závodech napříč Českou Republikou! Všude tam, kde se vyhlašovaly výsledky, slyšitelně
znělo: "Medailové umístění vybojoval závodník Klubu vodních sportů ŽAMBERK.“ A věřte
tomu, že to bylo hodně nahlas!
Velký počet medailí a sportovních úspěchů ještě nic neznamená, pokud to děti nebaví.
Ale když vidíte nadšené děti i jejich doprovod, je to z mého pohledu úspěch sám o sobě. K
tomu všemu si dovoluji přidat ještě jednu podstatu úspěchu. A tou je činnost našich
dospělých v oddílu - všech maminek a tatínků, kteří nejen plně podporují své ratolesti v boji
s vodními živly, ale sami se do tohoto souboje aktivně pustili. Chcete vědět jak? Sedm z nich
svedlo nerovnou bitvu s nástrahami atypického sportovního nářadí v podobě pádel,
rychlostních kajaků a kánoí a možná i strachu z vody a kupodivu se ctí zvítězili. A to je úspěch
v tomto sportu téměř nevídaný.
Moje poděkování za skvělé výkony proto putuje do Líšnice, Dlouhoňovic, Helvíkovic a
Pastvin - právě odtud jsou naši mladí talentovaní sportovci.
A co říct závěrem? Celkově tento rok hodnotím pro náš oddíl velmi pozitivně. Rádi
bychom v našem snažení nadále pokračovali, i když víme, že to nebude vůbec jednoduché.
To jak jsme nebo nejsme úspěšní, nechávám na posouzení každého z vás. My však
pevně věříme tomu, že naše práce a snaha má rozhodně smysl. To jak budeme do budoucna
pokračovat, ale může ovlivnit každý, kdo má zájem, dobrou vůli a srdce na správném místě.
Zvláštní poděkování patří:
Rodičům, babičkám, dědečkům, tetám a strýcům, městu Žamberk, obci Pastviny, obci
Líšnice, obci Dlouhoňovice, Hasičům obce Líšnice, Pardubickému kraji, ČSK - SRK - Českému
svazu kanoistů - Sekce Rychlostní Kanoistika, ČUS- Česká unii sportu a všem kolegům a
přátelům za nezištnou pomoc, bez které bychom se jistě jen těžko obešli.
Za všechny členy KVS s vodáckým pozdravem Ahoj váš Honza

Z činnosti spolku myslivců
V létě jsme vyrobili několik napajedel pro zvěř a rozmístili je v částech honitby, kde
chybí trvalé vodoteče. Napáječky jsou automatické a samy se doplňují z plastového
kanystru. Vodu jsme v nich doplňovali jednou týdně. Umístili jsme je ke slaniskům, kam je
zvěř navyklá chodit doplňovat minerální látky. Z pozorování vyplynulo, že srnčí je k nim
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zpočátku nedůvěřivé. Na plno je okamžitě začal navštěvovat hmyz a zpěvné ptactvo, což
jejich význam zvyšuje.
16. listopadu jsme
uskutečnili první hon
v místní části Dolíky, kde
jsme ulovili lišku a dva
zajíce. Zajíce jsme několik
posledních let nelovili,
nicméně jejich stav se
v předchozích
suchých
letech zvýšil a jsou
v honitbě
snadno
pozorovatelní. Druhý hon
jsme
uskutečnili
7.
prosince ve spolupráci
s Žambereckými myslivci.
Tato spolupráce je platná,
protože její podstatou je
snížení počtu černé zvěře v okolí. Ta často střídá mezi Líšnickým Sekýřím a Žambereckými
Doly a samostatné akce často vycházely naprázdno. Vloni jsme při této společné naháňce na
černou narazili v Sekýřím, kdy bylo uloveno 7 selat. Letos, dá se říct na oplátku, v Dolech,
kde bylo uloveno 11 selat, lončák, bachyně a 2 lišky. Dohromady bylo ve Sluneční stráni
zvednuto asi 20 divočáků, tedy lov byl velmi efektivní. Akce je náročná logisticky z pohledu
rozestavení více jak 40 ti střelců a postupu honců, aby byla zajištěna maximální bezpečnost
všech účastníků. V Sekýřím byl uloven ještě muflon, který měl zřejmě po střetu s vozidlem
zlomený přední běh. Přestávku mezi lečemi na svačinu nám zpestřili příslušníci Policie ČR,
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kteří přijeli zkontrolovat legálnost držených zbraní, a provedla u účastníků lovu dechové
zkoušky na alkohol. Žádné pochybení nebylo zjištěno.
V současné době nás trápí tlupa asi 20 ti divočáků, kteří vychází z Žamberského parku a
porývají polní pozemky v naší honitbě. Přichází nepravidelně, často až po půlnoci, a není
lehké se s nimi potkat. Defacto jsou jejich areálem 4 honitby. Po jejich posledním ataku pole
pod letištěm přislíbili pracovníci Správy Parishových lesů loveckou akci, při které se pokusí
jejich stav snížit. Škody rytím začínají být neúnosné.
Na zimu jsme zajistili na přikrmování zvěře ječmen a oves, předkládat ho budeme
namíchaný se slupkami z jílku. Do jeslí máme připravené seno.
Na jaře plánujeme ve spolupráci s obcí opět sběr odpadů v přírodě okolí Líšnice a
všechny zveme na Myslivecký den 27. června za Marvanovým borkem.
Všem přejeme klidné prožití svátků Vánočních a úspěšný příští rok. Myslivci Líšnice.

Myslivecký kroužek LESNÍ BRÁNA
Kroužek jsme zahájili 2. října 2019. Od té
doby se scházíme každou středu odpoledne v
naší "klubovně" (sálek hospody) v Líšnici. Kroužek
navštěvuje 8 dětí. Mezi naše činnosti patří
výtvarná činnost, poznávání zvěře a hry nejen v
klubovně. Další činností je sběr odpadků kolem
silnice, vycházky do přírody a poznávání stromů a
rostlin.
Ráda bych poděkovala obci za poskytnutí
klubovny a za zodpovědné zatápění v kamnech
zaměstnanci obce.
Přeji všem příjemné prožití vánočních svátků
a do nového roku hlavně hodně zdraví L.B.

KDO JE KDO – LII.
MARTIN PEK
*1989
Není mnoho z Vás, kteří byste Martina znali. Je to ale napůl líšničák. Často zajíždí, pokud
mu to čas dovolí na chalupu nazývanou Mlynářka – Pekovna, za svým dědečkem a babičkou,
kteří zde často pobývají. Narodil se v Praze a sportu – skateboardingu se věnuje od roku
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2001. Na kontě má mnoho vynikajících výsledků. Například byl druhý v roce 2014 v Evropě.
Účastní se mnoha závodů jak v Evropě, tak ve Spojených státech.
Jeho život však není jednoduchý. Lidé
před takovým člověkem musí smeknout.
Dělá vše, aby mohl sportovat na té nejvyšší
úrovni. Po studiu na Karlově univerzitě –
Fakultě tělovýchovy se plně věnuje sportu.
Má různé brigády, nějaký příjem má ze
závodů a něco mu věnují sponzoři. Příjmy,
které získá ze závodů mu však postačí na
nájem a obživu. Dalším zlomem v jeho
životě bylo těžké zranění, Když se po
operaci probral k vědomí, lékař mu řekl, že
už nikdy nebude chodit. Půl roku byl ležák,
přemýšlel a nevzdal to. Začal bojovat a
výsledek se pomalu dostavil, dostal se
znovu do vrcholového sportu. Letos
dokonce bojuje o nominaci na olympiádu.
Je vzorem pro mnoho mladých lidí. Je populární i v zahraničí. Lidé, kteří jej obdivují si z něho
berou příklad. Při závodech v Polsku za ním přišel mladý chlapec, který byl vážně nemocen –
rakovina a Martina bral jako svůj vzor, jako bojovníka, který dokáže předat životní energii.
Takové věci se bohužel v životě stávají. Aby se lidé poučili a pochopili, že musí bojovat o
druhou šanci. Když to člověk vzdá, tak ti nakope zadek, sejme tě k zemi a už se nikdy
nezvedneš, říká Martin Pek. Přejeme tomuto sportovci hodně úspěchů a hlavně zdraví. On
Vám také přeje krásné svátky, pokud přijdou problémy, nevzdávejte to a bojujte. Mějte se
dobře a žijte spokojeně v krásné obci, která se jmenuje Líšnice.
Martin Pek a Rud. Doleček

KAČENKA A ZÁZRAČNÝ PRAMEN V ZÁKOUTÍ
V malé horské vísce Rampuši žila dívka jménem Andulka. Bydlela s rodiči v chudé
chaloupce na kraji lesa. Chodila do lesa, sbírala maliny, borůvky, brusinky a když přišel
podzim tak houby. Bylo to krásné mladé děvče, a tak se do ní zamiloval mladý hajný, který ji
v lese často potkával.
Brzy se po vsi rozkřiklo, jakého milého mládence si Andulka vybrala. Závist začala dotírat
na plné obrátky. Nejvíce zasáhla sousedovic Mariánu, dceru bohaté selky. Máma ji
utěšovala, že to tak nenechá a něco vymyslí. Skutečně vymyslela. Hned druhý den běžela za
starou babiznou, která žila v rozbořené chalupě v Liberku. Čarodějnice pozorně poslouchala
horování bohaté selky a za několik zlatých dala selce kapky, které po nalití do nápoje vše
zařídí.
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Uplynulo několik dní a děvčata seděla na návsi, a jak bylo u nich zvykem, zpívaly si
písničky. Bylo jim dobře, žilo se v tomto krásném koutě Orlických hor spokojeně. To už
seděla mezi děvčaty také Mariána. Nabrala vodu a nabídla Andulce, ta nic netušíc se napila
vody, do které před tím nepozorovaně nakapala Mariána čarodějné kapky.
Druhý den ráno se Andulka probudila s palčivou bolestí v očích a obličeji. Hlavu měla
v jednom ohni. Když doběhla k zrcadlu a uviděla obraz své tváře, leknutím omdlela. Rodiče
bědovali nad neštěstím své dcery. Hledali pomoc, ale nikdo si nevěděl rady. Zatím co
Andulka sedávala v koutě světnice a skrývala se před veřejností, mladý hajný dal přednost
výhodné nabídce od bohaté selky a vzal si její dceru Mariánu. Dal přednost dobrému živobytí
a síle peněz před láskou.
Jednoho dne se objevil u chaloupky starý dědeček. Prosil o trochu vody. Když mu
Andulka podávala skleničku, povšiml si její tváře. Andulka mu vyprávěla, co se jí přihodilo.
Stařeček se zamyslel a vzpomněl si na dobrotivou a všemocnou královnu Kačenku. Řekl ji,
aby ji maminka zavedla před půlnocí ke skále, které se říká Marušin kámen. Poproste
Kačenku o pomoc, třeba budete mít štěstí a ona pomůže.
Hned druhý den se s matkou vydaly do hor. Před půlnocí byly u skály. Sotva vyslovily
Kačenčino jméno, objevila se v plné kráse. S pochopením je vyslechla a pak jim poradila.
V Deštném blízko pod námi je osada Zákoutí. Ve stráni nad říčkou Albou, blízko lesní pěšiny
je mocný pramen, má léčivou moc. Když si v něm umyješ obličej a vypláchneš bolavé oči,
bude opět vše v pořádku.
Chudá chalupnice s dcerou nestačily ani poděkovat a Kačenka zmizela. Druhý den se
vydaly hledat zázračný pramen. Andulka si několikrát umyla obličej a oči. Stal se zázrak. Jizvy
se ztratily, oči zahojily. Andulčin obličej byl krásnější než dříve. Chlapci z širého okolí běhali
za dívkou, ta však po zkušenostech byla opatrná. Až jednou před Vánocemi, se objevil na
Rampuši mládenec, který přijel k hajnému pro vánoční stromečky. Když uviděl Andulku, jak
uklízí před chaloupkou a zdobí na zahrádce stromečky, sype zrní ptáčkům a při tom si zpívá,
zamiloval se na první pohled. I Andulce nebyl lhostejný. Brzy byla svatba a oba byli štěstím
bez sebe celý život. A milé děti hádejte, kde spolu žili až do smrti. Ten chlapec byl z Líšnice a
jmenoval se Frantík Balcar žil v Zákopance čp.222.

Čp. 222 – dnes Prachařovi.
Maruša – zalesněný vrch – 1042 m nad hájovnou v Luisině Údolí.
Rampuše – osada v údolí potoka pod Sobinou – je zde socha Rampepurdy, která je sestrou
naší Janinky, obě vytvořil ak. sochař Michal Moravec z Hořic.
Alba – dnes Bělá. Říčka pramení ve výšce asi 900 m pod Vrchmezím. Teče k Šerlišskému
Mlýnu od něhož vytváří malebné údolí.
Podle V. Šplíchala R. Doleček
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150 LET LÍŠNICKÉHO KOSTELA
Vážení přátelé je to již sto padesát let, kdy byl vysvěcen náš svatostánek. 27. října 2019
se v našem kostele připravuje oslava, která nám toto výročí má připomenout. Přichází velký
počet našich obyvatel, ale i mnoho návštěvníků z okolí.
Slavnostní odpoledne zahájil Ing. Jan Štěpánek. Seznámil všechny přítomné s bohatou
historií našeho kostela. Po jeho projevu vystoupila se svým programem skupina Gemma.
Skladby od skupiny ABBA či Cohena nebo Mozarta nadchly všechny přítomné. Na závěr
skladba od vedoucího skupiny Josefa Martince – Přátelství, vehnala všem přítomným slzy do
očí.
Připomínka 150 let od vysvěcení kostela byla důstojnou vzpomínkou, za kterou nám
budou vděčni všichni, kteří se o výstavbu a provoz svatostánku zasloužili. Děkujeme všem,
kteří se této akce zúčastnili. Výtěžek z akce byl použit na opravu schodiště u kostela. Ještě
jednou děkujeme Vám všem, Obecnímu úřadu, ČSZOZ, panu Ant. Břízovi a hlavnímu
sponzorovi panu Ing. J. Štěpánkovi.
Svatostánek Vás miluje
sto padesát let tu s Vámi je,
křtiny, svatby, pohřby prožívá
lidé věřte, on rád Vás má.
R. Doleček

Zdravíme všechny z naší Alternativní půdy!
Milí čtenáři a návštěvníci naší půdy, je to pro nás skoro neuvěřitelné, ale končí už naše
třetí sezóna Mezi Trámy. Tento rok se toho u nás událo opravdu mnoho a ani my bychom
nedokázali říct, která akce byla tou nejúspěšnější. Snažíme se program vybírat tak, aby byl co
nejpestřejší, a tou nejlepší odezvou je pro nás fakt, že k nám stále chodí noví lidé. Další
důležitá zpětná vazba je i to, že je naše půda pokaždé plná.
Rok 2019 jsme sice museli začít náhradním programem, kterým byl improvizovaným
večer, ale i tak to byl úspěšný začátek, který odstartoval bohaté období. Pokřtili jsme u nás
videoklip skupiny Hashberry, přivítali mnoho dětí na tanečních táborech, shlédli neobyčejné
divadlo „Škola Malého stromu“, tančili s cimbálovkou, uskutečnili filmový festival nejen pro
lidi s postižením, uvařili neskutečné množství kávy, upekli několik koláčů a potkali se s tolika
zajímavými lidmi…
Dveře od naší půdy jsme tentokrát zavřeli už v listopadu. Necháváme tak sami sobě více
klidu na společné prožití vánočních svátků. Přejeme Vám to samé. Zkuste v tomto období
také zavřít pomyslné dveře za starostmi a povinnosti a užívejte si svátky v poklidu a blízkosti
všech, které máte rádi.
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Děkujeme za to, že díky vám, můžeme dělat to, co nás baví. Přejeme vám do nového
roku štěstí a tolik krásných pocitů, které máme my po každé akci, ze které odcházíte
s úsměvem. Tak ať Vám ten úsměv vydrží v roce 2020 co nejdéle! My slibujeme, že se
pokusíme připravit program, který Vám ho bude v průběhu roku neustále připomínat.
M(arika)ezi Trámy

Poděkování
Farma Herba a.s. a Šťastný domov z.ú. děkují za podporu a spolupráci v roce, který je
téměř na svém konci. Přeje všem občanům obce Líšnice klidné prožití svátků vánočních a do
roku 2020 pevné zdraví, štěstí a jistý krok.
Babiččin statek se uložil k zimnímu spánku, dětské hřiště utichlo a zvířátka jsou ve svých
zimovištích. V letošním roce jsme na statku prožili několik krásných veřejných i soukromých
akcí, které nás v mnohém zocelily. Proto chceme poděkovat všem za podporu i dary a v další
sezóně se bude těšit na malé i velké návštěvníky.
Za kolektiv Farmy Herba a.s. a Šťastného domova z.ú. Pavel Kaplan.
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