Zprávy z obecního úřadu
Máme za sebou velmi nezvyklé období, které si budeme velmi dlouho pamatovat. Něco
tak malého dokázalo způsobit velké změny, které se určitou měrou dotknuly každého z nás.
Naštěstí postupně se hygienická omezení mírní a vracíme se postupně k životu před
coronavirem. Následky však budou ještě dlouho doznívat. Doufám, že z této zkušenosti
vyjdeme jako společnost poučeni a budeme více dbát ať už na osobní hygienu, kterou nás učí
od mala naši rodiče, učitelky a učitelé v mateřských a základních školách, nebo ohleduplnosti
k ostatním. Samotné nošení roušky či respirátoru na veřejnosti bylo až do jara pro většinu
z nás nemyslitelné. Setkávali jsme se s ní jen v nemocnicích a u lidí se závažnějším
onemocněním. V mnoha zemích, především v Asii je však nošení roušky zcela běžné. Jedním
z mnoha důvodů je znečištěné ovzduší a tím druhým je ohleduplnost k ostatním při příznacích
onemocnění šířící se kapénkami. Roušky jsme mohli odložit už více jak před měsícem. Chtěl
bych ještě jednou poděkovat Vám všem, kteří jste pomohli při jejich šití nebo na ně poskytli
materiál.
Během jarního období se nám
podařilo vysadit vrbový plot a iglú na
zahradě mateřské školy, které se nám
hezky uchytly a na podzim je čeká
garanční údržba. Školní zahrada zatím
prodělala jen velmi potřebnou údržbu
zeleně. Během prázdnin bychom měli
pokračovat a naistalovat trampolínu a
nové pískoviště. Velkou akcí byla
výměna pletiva kurtů ve sportovním
areálu, které zde sloužilo 18 let a na
mnoha místech bylo už značně
nevyhovující. Pletivo bylo na všech stranách dorovnáno
do stejné výšky, aby se co nejvíce zamezilo vylétávání
míčů. Díky brigádníkům a ochotným svářečům Michalu
Šafářovi a Štefanu Frankovi se nám celá akce podařila
provést svépomocí. Byla nám přislíbena i dotace
prostřednictvím MAS Orlicko. Sezónní občerstvení U
Smrku se také trochu proměnilo. Shnilá prkna venkovní
terasy nahradila nová a zábradlí je teď více bytelné a
stabilní. Během léta se ve sportovním areálu bude konat
několik turnajů spojených s grilováním. Sledujte
internetové stránky obce, kde budou zveřejněny
termíny.
U kříže na cestě kolem Kaplanových byla umístěna
nová lavička s odpadkovým košem, a v příštím roce bych
rád, aby se podařilo restaurovat i zde umístěný kříž.
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Oproti loňskému létu, které bylo horké a suché, to letošní zatím vypadá na mírné
s četnými srážkami, které jsou buď přívalové anebo i vydatnější. Řeka je odpovědně
regulována a koryta místních vodotečí, která jsou nejvíce riziková, vodu dostatečně odváděla.
Místa, kde by mohlo dojít k ucpání propustků nebo dešťové kanalizace byla nebo ještě budou
upravena, aby se tak nestalo. Na dolním konci došlo k prohloubení příkopů kolem komunikací
a na vytipovaných místem v obci se bude ještě pokračovat.
Znatelným zásahem projde také veřejná zeleň - zejména kolem parkoviště u kostela. Stará
zeleň bude nahrazena novou výsadbou. Proměnou také v nejbližší době projde okolí pomníku
padlých, kde byl již odstraněn rozpraskaný betonový obrubník a dojde k zarovnání terénu a
zatravnění.
Od měsíce června probíhá na katastru obce obnova elektrického vedení vysokého napětí.
Během letních prázdnin bude v celé obci (mimo Zakopanku a Polsko) docházet k postupnému
přepojování transformátorů na nové vedení. ČEZ DISTRIBUCE naplánovala odstávky vždy od 7
do 19 hodin na:
20.7.2020 - Dolní konec od Hůlků až po kostel + Olšina + Dubina + Státní silnice Na Skalce
30.7.2020 - Dolní konec od Hůlků až po kostel + Olšina + Dubina + Státní silnice Na Skalce +
od Sokolovny po býv. mlékárnu + Obec.
10.8.2020 - Dolní konec od Hůlků až po kostel + Olšina + Dubina + Státní silnice Na Skalce +
od Sokolovny po býv. mlékárnu + Obec + Lomenička + Račovice
19.8.2020 - Dolní konec od Hůlků až po kostel + Olšina + Dubina + Státní silnice Na Skalce +
od Sokolovny po býv. mlékárnu + Obec + Lomenička + Račovice + Horní konec.
31.8.2020 - Dolní konec od Hůlků až po kostel + Olšina + Dubina + Státní silnice Na Skalce +
od Sokolovny po býv. mlékárnu + Obec + Lomenička + Račovice + Horní konec + Šířina +
Státní silnice u Šťastného domova.
Dolní konec směrem od Hůlků (č.p.13) k Žamberku bude bez omezení. Napájení
transformátoru u skladováku bude zajištěno přepojením na transformátor u ZEZU.
Informaci

o

plánovaných

odstávkách

najdete

na

internetových

stránkách

https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.
Závěrem bych chtěl požádat všechny majitelé psů, aby své mazlíčky měli dostatečně
zajištěné proti zaběhnutí či případnému napadnutí zvěře, jiného psa nebo osoby. V poslední
době se velmi často setkávám se stížnostmi. Při venčení či procházce v zastavěném území po
svém pejskovi také seberte co cestou utrousí. Na své zahradě byste to také nenechali ležet.
Děkuji a přeji Vám všem krásné léto a příjemnou dovolenou k načerpání nových sil.
Pavel Štefek
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15. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konané dne 7. května 2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•
•

•

ověřovateli zápisu Ludmilu Bednářovou a Marka Papcuna.
program 15. zasedání ZO.
rozpočet obce Líšnice na rok 2020 jako vyrovnaný ve výši 10 438 300,- Kč na straně příjmů,
10 438 300,- Kč na straně výdajů, financování ve výši 0,- Kč.
svěřit pravomoc provádět rozpočtová opatření v rozsahu operativního přesunu finančních
prostředků schváleného rozpočtu Radě obce, s následným předložením nejbližšímu
jednání Zastupitelstva obce.
delegaci starosty obce Ing. Pavla Štefka nebo místostarosty Ing. Jana Štěpánka
k zastupování obce Líšnice a výkonu všech práv souvisejících s účastí na řádných valných
hromadách společností, kde bude obec vykonávat práva akcionáře. Doba platné delegace
je stanovena od 8.5. 2020 do 31. 12. 2020.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
•

možnost nákupu kompostérů za zvýhodněných podmínek s možností dotace
prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko

15. jednání Rady obce Líšnice dne 4. června 2020
Rada obce bere na vědomí:
•
•
•

•
•
•

zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 provedenou Pardubickým krajem
ze dne 28.5.2020.povolené kácení stromů DB a MB.
plnění rozpočtu – vývoj k 31.5.2020, vývoj odpovídá schválenému rozpočtu.
provádění oprav v bytě v budově OÚ v ceně 62 tis. Kč, hrazeno z hospodářské činnosti.
Kotel byl přemístěn ze sklepa přímo k bytu. Bude upraven nájem po zjištění celkových
nákladů.
řešení bezlesí na lesním pozemku 3212 nad Dubinou, v LHP tak označeno kódem 501 –
bude zaměřeno a požádáno o rozdělení lesního a změnu kultury na trvalý travní porost.
doplatek za původní projekt komunikace Pod Dubinu a akceptace cenové nabídky na nový,
rozdělený projekt s firmou SELLA & AGRETA s.r.o.
stav příprav pro kolaudaci ČOV. Možnost provozování ČOV jiným subjektem – budou
poptány firmy z okolí oprávněné k této činnosti. Zvážit případné rozšíření kanalizační sítě
– zejména lokalita Nad mlýnem.

Rada obce schválila:
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•

•

•

•

účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Líšnice, IČ:
71006281 za rok 2019 s výsledkem hospodaření – zisk 292 030,- Kč a schvaluje převod
tohoto výsledku hospodaření.
použití části výsledku hospodaření předcházejících let z účtu 432 v příspěvkové organizaci
Základní škola a Mateřská škola Líšnice, IČ: 71006281 k financování výdajů do úprav a
vybavení zahrady MŠ a ZŠ a k opravám podlah v budově ZŠ do výše 400 000,- Kč
s termínem do konce roku 2020.
účetní závěrku obchodní korporace Správa majetku Obce Líšnice, s.r.o., IČ: 27529207 za
rok 2019 s výsledkem hospodaření – zisk 148 656,96 Kč. Schvaluje částí tohoto zisku
umořit neuhrazenou ztrátu minulých let ve výši 37 743,41 a zbytek ve výši 110 913,55
převést do nerozděleného zisku minulých let.
nájemní smlouvu na objekt občerstvení U smrku s nájemným 1 000,- Kč / měsíc s ostatními
podmínkami shodnými s rokem 2019 se společností Luigginos s.r.o., IČ: 06680356.

Rada obce:
•

•
•
•

navrhuje OZ schválit pravomoce Rady obce:
o Uzavírat smlouvy na věcná břemena
o Uzavírat nájemní smlouvy do výše ročního nájmu 150 000,- Kč
o Uzavírat smlouvy na dotace a příspěvky na straně příjmů do výše 50 000,- Kč
o Uzavírat smlouvy na dary a příspěvky na straně výdajů do 20 000,- Kč
o Přijímat rozpočtová opatření do výše 200 000,- Kč
doporučuje OZ schválit smlouvu o poskytnutí daru Albertinum, odborný léčebný ústav
Žamberk ve výši 15 000,- Kč na sociální služby.
předkládá OZ ke schválení Smlouvu o smlouvě budoucí o prodeji části pozemku číslo 3578,
ostatní plocha na vytvoření sjezdu ze stavební parcely 3580, žadatel LZ a VZ
navrhuje OZ schválit záměr směny pozemků 1902/7 (pozbytí) za 1226/5 (nabytí).

16. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice,
konané dne 18. června 2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
•
•
•

•

ověřovateli zápisu Miroslava Kubíčka a Pavla Kaplana.
program 16. zasedání ZO.
tyto pravomoce Radě obce:
o Uzavírat smlouvy na věcná břemena u obecního majetku
o Uzavírat nájemní smlouvy do výše ročního nájmu 150 000,- Kč
o Uzavírat smlouvy na dotace a příspěvky na straně příjmů do výše 50 000,- Kč
o Uzavírat smlouvy na dary a příspěvky na straně výdajů do 20 000,- Kč
o Přijímat rozpočtová opatření do výše 200 000,- Kč
Závěrečný účet Obce Líšnice a účetní závěrku obce Líšnice za rok 2019. Zastupitelstvo obce
s vědomím závěrečných výroků zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Líšnice
za rok 2019 souhlasí s celoročním hospodařením obce v roce 2019 bez výhrad.
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•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

smlouvu o poskytnutí daru Albertinum, odborný léčebný ústav Žamberk, Za Kopečkem
353, 564 01 Žamberk, IČO: 00196096 ve výši 15 000,- Kč na sociální služby.
rozpočtové opatření č. 1.
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2019489/VB/01 Líšnice
parcela 1421/1 knn mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČO: 24729035 zastoupenou zmocněncem ELRO Czech, s.r.o. a Obcí Líšnicí se
sídlem Líšnice 226, PSČ 561 84, IČO: 00279170 zastoupenou starostou obce Ing. Pavlem
Štefkem.
zařazení správního území obce Líšnice do území působnosti MAS ORLICKO z.s. a území
působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen „SCLLD“) MAS
ORLICKO na období 2021 – 2027.
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-2020428/SOBS VB/4 Líšnice, par.č. 128/1, knn mezi ČEZ Distribuce, a.s. se
sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČO: 24729035 zastoupenou
zmocněncem Milošem Honlem a Obcí Líšnicí se sídlem Líšnice 226, PSČ 561 84, IČO:
00279170 zastoupenou starostou obce Ing. Pavlem Štefkem. Smlouva je přílohou tohoto
zápisu.
záměr směny pozemků podle geometrického plánu č. 767-323/2020. Pozbytí parcely
1902/7 (oddělku z parcely 1902/1) za nabytí parcely 1226/5 (oddělku z parcely 1226/1).
smlouvu o podmínkách provedení stavby sjezdu na obecní parcele č. 3578 v k.ú. Líšnice se
stavebníkem Lukášem Zapletalem Vendulou Zapletalovou
rozdělení parcely 3212 (pozemek určený k plnění funkce lesa) podle geometrického plánu
č. 771 – 45/2020 a s převedením kultury na nově vzniklé parcele 3212/2 na trvalý travní
porost.
cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na akci „Výstavba a
rekonstrukce místní komunikace pod Dubinou, k.ú. Líšnice“ ve výši 112 000 Kč bez DPH a
„Výstavba splaškové kanalizace pod Dubinou, k.ú. Líšnice ve výši 30 000 Kč bez DPH.
Pověřuje starostu sepsáním smlouvy.
Karel Mariánus vznesl požadavek na odkoupení části parcely 1906/1 v k.ú, Líšnice, pro
výstavbu provozovny kadeřnictví. Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje části parcely
1906/1 v k.ú, Líšnice, podle geometrického plánu, který uhradí žadatel.

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
•
•
•

usnesení Rady obce.
možnost zapojit se do veřejné dražby nemovitosti ev.č. 10. Po rozpravě dospělo k závěru,
že se Obec Líšnice dražby nezúčastní.
žádosti zájemců o parcely pro stavbu RD v lokalitě u dolního mlýna, na kterou byla
zpracována územní studie. Rozhodlo se oslovit soukromé vlastníky parcel o jejich
stanovisko, aby se mohly učinit kroky k realizaci záměru.

16. jednání Rady obce Líšnice dne 2. července 2020
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Rada obce schválila:
•

•
•
•
•

uděluje výjimku z nejnižšího počtu žáků v Základní škole a mateřské škole Líšnice –
otevření 3 tříd na dobu 1 roku pro školní rok 2020/2021 z důvodu zkvalitnění jazykové
výuky se spojovanou výukou výchovných předmětů
připojení se k projektu předcházení vzniku BRO II.etapa 2020 Sdružení obcí Orlicko na
nákup 100 ks kompostérů a štěpkovače.
poskytnutí daru Jiřímu Hovádkovi č.p. 18 ve výši 20 000,- na léčení následků úrazu.
výměnu venkovních dveří v zadní části a oken sociálního zařízení budovy pohostinství č.p.
25 v ceně 53 605,- Kč včetně DPH.
nákup 2 ks dýchacích přístrojů IDP Dräger PSS 5000 v ceně 94 985,- Kč včetně DPH od firmy
ProIZS CZ s.r.o. , IČ: 06150420. Poté bude obci poskytnuta dotace z PK.

Rada obce vzala na vědomí:
•
•
•

•

soud ohledně opatrovnictví paní P.K., kdy výkon opatrovnictví přechází na Obec Líšnice.
zápis silniční komise a zjistí možnosti oprav cesty do Pasek.
stav odtokových poměrů na místních komunikacích, zejména 3989 a 1950/1 od Javora a
1998 u bývalé mlékárny. Zde trvá na umístění štěrbinové vpustě se zasakováním na
pozemku 1002/2, jak už bylo probíráno na radě v minulosti při udělením souhlasu se
stavebním povolením s přestavbou mlékárny. Starosta zjistí, jak je to procesně se
stavebním úřadem.
schválení přidělení dotace 60 000,- Pardubickým krajem na opravu oplocení sportoviště.

Odstraňování eternitu ze staveb
Eternit je stavební materiál, který byl v minulosti na stavbách běžně využíván především
jako střešní krytina. Vzhledem k tomu, že eternit obsahuje azbest, který je silně karcinogenní
látkou, je nakládání s tímto materiálem regulováno zákonem.
Upozorňujeme proto vlastníky staveb, že odstraňování eternitu ze staveb je možné
provádět pouze na základě předchozího povolení stavebního úřadu, kterým je souhlas
s odstraněním stavby nebo rozhodnutí o povolení odstranění stavby. Podle ustanovení § 128
odst. 1 stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) je
vlastník stavby povinen ohlásit stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu, v níž je obsažen
azbest. Ohlášení odstranění stavby se podává na předepsaném formuláři, který je dostupný
na webových stránkách města Žamberk a je k němu nutné doložit dokumentaci bouracích
prací dle přílohy č. 15 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dokumentace nemusí
být vypracována autorizovanou osobou) a dále závazná stanoviska dotčených orgánů - Krajské
hygienické stanice Pardubického kraje, Smetanova 43, 562 01 Ústí nad Orlicí a Městského
úřadu Žamberk, odboru životního prostředí a zemědělství, orgánu v oblasti nakládání
s odpady, Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk.
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Tyto dotčené orgány stanoví podmínky, za jakých je možné provést odstranění a
následnou likvidaci eternitu jako nebezpečného odpadu. Dodržováním platných předpisů při
manipulaci s eternitem chráníme nejen životní prostředí, ale především vlastní zdraví.
Neoprávněné odstranění stavby (stavbou se rozumí i její část) obsahující azbest je navíc
přestupkem podle ustanovení § 178 odst. 1 písm. l) stavebního zákona, za který může být
udělena pokuta do 200 000,- Kč.
Roman Šťovíček, Městský úřad Žamberk – stavební úřad

Mobilní domy
V poslední době se na Stavebním úřadu a u oddělení územního plánování Městského
úřadu Žamberk velmi často dotazují občané na možnost umístění a užívání mobilního domu
jako stavby (jinak také „mobilhaus“ nebo „mobilheim“).
Dle ČSN EN 1647: „Mobilní domov je přepravitelné obytné vozidlo pro volný čas, které
nesplňuje požadavky na konstrukci a provoz silničních vozidel, ale je vybaveno pro přepravu
a je určeno pro dočasné a sezónní ubytování.“ Není zde uvedeno, že je určeno pro trvalé
bydlení nebo rodinnou rekreaci.
Pokud by měl být mobilní dům umístěn a využíván za účelem trvalého bydlení nebo pro
rodinnou rekreaci, musí být posuzován ze stejných hledisek jako stavba rodinného domu nebo
stavba pro rodinnou rekreaci. Jako výrobek plnící funkci stavby by mobilní dům pro umístění
vyžadoval územní souhlas, příp. územní rozhodnutí stavebního úřadu, jako stavba ještě navíc
souhlas s ohlášenou stavbou, příp. stavební povolení.
Stavby i výrobky plnící funkci stavby musí být umístěny na pozemku v souladu s územně
plánovací dokumentací, záměr je posuzován např. i z hlediska urbanistické struktury,
stávajícího charakteru zástavby, výškové hladiny, typů zastřešení, orientace hřebene střechy
apod., a to vždy v daném místě (v různých částech obce tedy mohou být požadavky různé) a
dále musí např. splňovat podmínky mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti,
hygieny, úspory energie a tepla, životního prostředí, atd.
Rozumíme tomu, že mobilní domy jsou pro mnohé občany atraktivním a cenově
zajímavým prvkem, který by chtěli vlastnit a užívat, avšak jejich umístění a užívání musí být
v souladu s příslušnými právními předpisy platnými v České republice. Zájemcům o pořízení
mobilního domu proto doporučujeme, aby se nejprve informovali u příslušného orgánu
územního plánování a u stavebního úřadu, zda je možné na konkrétním pozemku mobilní dům
umístit a případně jaké podmínky musí splňovat, aby mohl být pro požadovaný účel využití
povolen.
Roman Šťovíček, Městský úřad Žamberk – stavební úřad

Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU
Každý z nás vytřídil v roce 2019 do barevných popelnic přes 51 kilogramů odpadu.
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Za evropské premianty v třídění odpadu jsou Češi označováni právem. Meziročně dosáhli
dalšího zlepšení v množství vytříděného odpadu, a to již poněkolikáté v řadě. V roce 2019
vytřídil každý z nás v průměru 51,3 kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů, což
je meziroční nárůst o více než 2 kilogramy odpadů vytříděných do barevných kontejnerů.
S tříděním odpadů má zkušenost většina obyvatel ČR, pravidelně pak své odpady třídí
téměř ¾ národa, přesně 73 % obyvatel. Loni jsme vytřídili nejvíc papíru, téměř 22 kilogramů,
dále pak 15,1 kilogramu plastů, bezmála 14 kilogramů skla a necelé půl kilo nápojových
kartonů. A stále více třídíme i kovy, těch vytřídil každý obyvatel v průměru 13,9 kilogramu.
Prostřednictvím sběrných systémů obcí se tak shromáždilo přes 693 tisíc tun vytříděných
odpadů, což je o 4 % více než v roce 2018.
„Členské státy Evropské unie, včetně České republiky, musí již za několik let splnit nové
ambiciózní cíle vyplývající z požadavků balíčku cirkulární ekonomiky. V praxi to bude
znamenat třídit veškerý odpad, který lze recyklovat nebo jinak využít a na skládku ukládat jen
minimum směsného odpadu, nejvýše však 10 %. A obce i jejich občané se na to již začínají
intenzivně připravovat,“ shrnul vývoj třídění odpadu Zbyněk Kozel, generální ředitel
společnosti EKO-KOM, a.s.
Právě Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje v ČR již více než 20 let provoz
systému třídění a recyklace obalových odpadů, které jsou významnou složkou tříděného
komunálního odpadu. Do systému bylo na konci roku 2019 zapojeno 21 197 firem a 6 146 obcí
ČR. Díky spolupráci s nimi je třídění odpadů v České republice dostupné pro 99 % obyvatel.
Aby bylo pro lidi co nejdostupnější a snadné, systém neustále spolupracuje s obcemi na dalším
zahušťování sběrné sítě na třídění. Češi tak mohou třídit své odpady prostřednictvím 473 359
barevných kontejnerů a menších nádob na ulicích i přímo u rodinných domů. Jedno sběrné
hnízdo tak slouží v průměru pro 118 obyvatel, což je v evropské konkurenci velmi dobrý
výsledek.
„Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je pro mnoho lidí v otázce třídění
odpadů rozhodující. Nyní to k nim máme ze svých domovů v průměru jen 91 metrů, což je
zhruba 133 kroků,“ říká ředitel oddělení komunikace EKO-KOM, Lukáš Grolmus. Zároveň ale
dodává, že dle nejnovějších statistik stále ještě 24 % obyvatel udává, že má kontejnery dál než
130 metrů a jsou tedy lokality, kde je co zlepšovat.
Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká surovina, která se na třídících linkách
dotřídí na jednotlivé druhotné suroviny připravené k recyklaci a využití – pro výrobu nových
produktů nebo jako zdroj energie či náhrada hnědého uhlí v teplárnách. Tříděním systém
snižuje zátěž životního prostředí – každoročně tříděním a recyklací obalových odpadů
zachráníme ekvivalent zhruba 29 km2 přírody, šetříme stromy, přírodní zdroje surovin a
zamezujeme rozšiřování skládek. A díky třídění a recyklaci obalových odpadů jsme tak loni
uspořili téměř 6 milionů MWh energie.
Z tiskové zprávy společnosti EKO-KOM převzal Michal Schreiber
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Školkové okénko
Během koronavirové pauzy jsme
nezaháleli a pustili se do generálních
úklidů prostor školy a školky. Pár
změn se dostalo i zahradě školky (nový
vrbový plot a iglú, markýzu na
zastřešení pískoviště, zatravnění
některých ploch, umyvadlo s pitnou
vodou, atd.). Školní zahradu čeká
oživení o letních prázdninách.
Po obnovení provozu jsme si
museli zvykat na přísná hygienická
pravidla, která v omezeném rozsahu
dodržujeme doteď. Děkujeme rodičům za pochopení a vstřícnost. I přes určitá omezení jsme
si poslední měsíce ve školce náležitě užili. Nejdříve jsme oslavili Den dětí sportovní
olympiádou s přespáním ve školce pro předškoláky. Zasoutěžili jsme si, opekli buřty a užili si
spoustu legrace.
Zápis nových dětí do školky probíhal
bohužel bez přítomnosti dětí a rodičů, i
přesto byl o naši školku velký zájem a od
září budeme mít zase plně obsazeno.
Těšíme se.
Během týdne s tématem dopravní
prostředky a bezpečnost, jsme absolvovali
jízdu zručnosti na kolech a odrážedlech.
Museli jsme zvládnout jet po pravé straně,
přejet most, trefit se mezi zátarasy, projet
slalom, zastavit na přechodu a objet
kruhový objezd. Zaslouženě jsme se v cíli
odměnili
zmrzlinovým
pohárem
s
lentilkami.
Obě třídy si užily i pěší výlet dle svých
možností. Mravenečci se vydali podle mapy
na honbu za pokladem do parku v
Žamberku a na zmrzlinu. Pavoučci šli po
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stopách víly Evelínky a pomohli ji
získat zpět její kouzelný prášek od
loupežníků. Truhla s pokladem
nechyběla ani na jedné výpravě.
Dopřáli jsme si venku za hezkého
počasí i divadelní představení
„Pohádka z cirkusu“.
Budoucí školáci, kteří se chystají
od září k nám do první třídy, si
mohli užít trochu netradiční zápis
do školy v náhradním termínu.
Poslední aktivitou před prázdninami bylo tradiční rozloučení s předškoláky. Pasovali jsme
je na školáky a odměnili je odznáčky, vysvědčením a drobnými dárky. Bude se nám po nich
stýskat.
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Dětem přejeme krásné prázdniny a rodičům pevné nervy. V září se zase budeme těšit.
Dny plné pohody přeje kolektiv MŠ

Sbor dobrovolných hasičů
Koronavirové období
zasáhlo i do činnosti
našeho
sboru.
Jarní
období, které je ve
znamení soutěží dětí i
dospělých, bylo letos
úplně jiné, než jsme
zvyklí. Z důvodu krizových
opatření se nekonala
žádná soutěž a až do
května se nesměly konat
ani tréninky dětí. První
soutěží byla domácí
pohárovka v netradičním
požárním útoku v neděli
5.7.2020, která se letos konala už po dvacáté. Počasí nám přálo a soutěže se zúčastnilo 15
družstev mužů a 7 družstev žen. Bohužel putovní poháry letos opět nezůstaly v Líšnici. Mezi
muži zvítězilo družstvo České Rybné a ženám dominovaly Dlouhoňovice. Líšnická družstva se
umístila na 4. a 7. místě v kategorii mužů a 5. a 7. místě mezi ženami. Večer proběhla diskotéka
pod širým nebem a krásně viditelným meteorologickým jevem, svítícími oblaky.
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Díky firmě Dibaq, která sboru bezplatně poskytla kelímky z tvrzeného plastu, se nám jejich
prodejem na soutěži podařilo podpořit našeho člena a dobrého kamaráda Jirku Hovádka,
který utrpěl vážný úraz s trvalými následky. Sbor také k výtěžku z prodeje kelímků odsouhlasil
pro Jirku dar 10 000 Kč. Věříme, že tyto finanční prostředky Jirkovi pomohou a bude se moci
velmi rychle vrátit k činnostem, které má rád.
Kvůli koronaviru se v květnu nekonala ani okrsková soutěž. Ta byla však jen odložena a
uskuteční se 12.9.2020 v Kameničné.
Díky postupnému uvolňování hygienických
opatření jsme mohli 30.4.2020 postavit Májku,
sice za minimální účasti veřejnosti a s pomocí
techniky, ale o měsíc později 30.5.2020 jsme ji už
společně mohli skácet.
Zásahová jednotka 12.5.2020 po silných
bouřkách odstraňovala spadlé stromy přes
komunikaci U Javora a na Němčáku. Během
uplynulého měsíce, kdy několikrát vydatně pršelo
pomáhala odstraňovat nebezpečné stavy, jako
byla ucpaná dešťová kanalizace, ucpané propustky
na vodotečích a odstraňování naplavenin na
pilířích mostů přes řeku.
Do vybavení zásahové jednotky přibyly
lezecké pracovní celotělové postroje s vybavením
pro práci ve výškách. Vyzkoušeli jsme je při
prořezávce vegetace na skále pod hospodou. Do
garáží hasičské zbrojnice se nám podařilo přivést
rozvod vody a umístit zde rozvaděč s elektrickými
zásuvkami.
15.5.2020 se s měsíčním zpožděním uskutečnil každoroční sběr železného šrotu.
V neděli 28.6.2020 jsme společně se sokoly a myslivci uspořádali Vítání prázdnin, které se
tento rok konalo u sokolovny. Díky kamarádům z Kunvaldu a jejich agregátu na lehkou pěnu
se nám podařilo vyfoukat parádní mýdlovou pěnu, ve které se děti i dospělí mohli náležitě
vyblbnout.
Chloubou každého sboru bývá historická technika. Tou naší je koňka, které je letos 130
let. K tomuto výročí se jí po létech vrátil naviják na hadice umístěný pod kozlíkem. Ten původní
se někde ztratil a bez něj to nebylo ono. V červnu proběhlo také focení historické techniky do
připravované publikace o historických stříkačkách Pardubického kraje.
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za SDH Líšnice Pavel Štefek

Ze života oddílu stolního tenisu
Vážení čtenáři, léto nám nabírá na obrátkách. Život se pomaličku vrací do normálu a my
stolní tenisté odkládáme svoje rakety k letnímu odpočinku. Sezóna, kterou narušil koronavirus
je definitivně za námi a my pomalu vyhlížíme tu následující, která, jak doufáme, proběhne bez
komplikací.
Výsledky týmu jsem prezentoval v minulém zpravodaji, tak pouze ve stručnosti. Družstvo
TJ Sokol Líšnice skončilo ve 4. okresní třídě na krásném 6. místě s bilancí 9 výher, 1 remízy a 7
proher. S tímto výsledkem jsme nadmíru spokojení. Jedná se o krásný střed tabulky. Hodně
velkou příležitost hrát dostal nováček v oddíle Honza Mareš. Co se týká statistiky jednotlivých
hráčů, nejlépe si vedl Jan Stejskal, který pocítil hořkost porážky pouze 6krát, což mu vyneslo
první místo v tabulce jednotlivců s úspěšností 87,23 %. Dále pravidelně nastupovali Martin
Diblík, František Čammr, Jiří Vencl, Milan Diblík, Zdeněk Kaška a Jan Mareš.
Situace spojená s mimořádnými nařízeními vlády nám rovněž zhatila cestu do Německa,
kde byl v plánu další ročník přátelského utkání s oddílem TSG Sehma. Mělo se jednat již o 43.
ročník, který byl odložen na červen 2021. Když tedy nebylo možné vyrazit za hranice, tak jsme
alespoň uspořádali posezení, na kterém jsme naplánovali následující sezónu, a hlavně
zavzpomínali na všechny generace hráčů, kteří prošli našim oddílem. Těch zážitků, zkušeností
a vtipů je za více než 70letou historii nespočet.
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Tréninky se opět
v plném
proudu
rozjedou od září, vždy
v úterý a ve čtvrtek od
18:00 do 20:00 hodin.
Každý, kdo má zájem
stolní tenis si zahrát, je
samozřejmě vítán. Nový
soutěžní ročník zahájí TJ
Sokol Líšnice na domácí
půdě 2. 10. 2020
s týmem z Jablonného
nad Orlicí.
Přejeme
všem
příjemné léto, plné
radovánek,
pěkného
počasí a odpočinku.
Za oddíl stolního tenisu TJ Sokol Líšnice Michal Schreiber

Prázdniny jsme řádně přivítali
V neděli 28. 6. 2020 jsme společně s SDH Líšnice a MS Líšnice uspořádali Vítání prázdnin.
Tato událost má v naší obci krásnou tradici a jsme moc rádi, že se život začal, po všech
možných i nemožných opatřeních vlády, vracet opět do normálu a mohli jsme tuto akci
uspořádat. Účastnilo se úžasných 79 dětí. Každý si prošel asi 3 km dlouhou trasu, na které plnil
jednotlivé úkoly. Za každý zvládnutý úkol následovala samozřejmě odměna.
Každý si mohl zkusit překážkovou dráhu, rozmotávání hasičské hadice na cíl, malování na
asfalt, či chytání rybek. Myslivecký spolek si na střelnici za Marvanovým borkem připravil
poznávací stezku, kde se účastníci mohli na vlastní kůži přesvědčit, jak nelehké a objemné je
penzum znalostí, které musí každý myslivec znát a jak rozmanitá a nádherná je příroda všude
kolem nás.
Na konci cesty dostal každý diplom a v naší kuchyni mohl zahnat chuť na něco dobrého.
Samozřejmostí bylo závěrečné překvapení, které si nachystali naši dobrovolní hasiči. Ano. Byla
to pěna. A opět měla neskutečně obrovský úspěch. Snad každé dítě a často i rodiče vbíhali do
pěny a užívali si příjemného ochlazení v parném a prosluněném dni. Díky nadýchané pěně to
po chvíli vypadalo, jakoby houf malých andílků tančil ve sněhobílém obláčku na nebi. Kdo
může říct, že v této době, kdy se v každém médiu pořád dokola objevuje, jak důležité je dbát
na hygienu, dezinfikuje hromadně prakticky celou vesnici?
Počasí, a vlastně i vše ostatní vyšlo na jedničku. Děkuji za vaši přízeň, děkuji všem pomocníkům
a dobrovolníkům, díky kterým můžeme stále dělat radost tolika dětem z naší obce a
15

nejbližšího okolí. Těšíme se na příští rok, kdy se znovu sejdeme, tentokrát na hasičském
cvičišti. Krásné léto všem!
Za TJ Sokol Líšnice Michal Schreiber

Ze zákulisí Mysliveckého kroužku
Měsícem červnem nám skončil další rok „MYSLIVECKÉHO KROUŽKU".
Letošní rok jsme bohužel byli ochuzeni o vycházky do přírody, na které jsme se celou zimu
moc těšili. Také jsme nemohli uskutečnit plánovaný úklid lesů. Jarní úklid odpadků proběhl
pouze v omezeném počtu osob, (dvou rodin). Ale příkopy po obou stranách silnice od kostela
až k Pastvinám byly uklizeny.
Nemohli jsme se zúčastnit ani soutěže Zlatá srnčí trofej, která měla být opět třídenní.
Jsem ráda, že se uskutečnil Myslivecký den za Marvanovým borkem, kde kromě střeleb
na asfaltové holuby byl i program pro děti, kde si mohly zopakovat své znalosti v poznávání
zvěře, střelbu ze vzduchovky a také doby rozkladu odpadků v přírodě.
Poznávání naší fauny a flory si mohli vyzkoušet i všichni účastníci VÍTÁNÍ PRÁZDNIN.
Střelba ze vzduchovky je stále atraktivní a když ještě nemohou nejmenší účastníci střílet,
tatínkové, ale i maminky je rádi zastoupí. Obě tyto akce se velice vydařily a všem děkuji za
účast a organizátorům děkuji za obětavou práci.
Zároveň jsem se utvrdila v tom, že poznávání zvěře, obilovin, rostlin a stromů je důležité,
nejenom pro děti, a má smysl v této činnosti pokračovat.
Od září budu opět zahajovat myslivecký kroužek a těším se na další práci s dětmi. Věřím,
že se k nám přidají i noví členové kroužku, neboť naše dvě nejstarší dívky Bára a Soňa už s
16

námi dál pokračovat nemohou. Tímto jim děkuji za jejich práci v kroužku, přeji jim mnoho
úspěchu při jejich studiu a doufám, že se jim získané znalosti budou hodit.
Všem vám přeji krásné léto a choďte do přírody a třeba jen tiše seďte a poslouchejte. A
vše, co si přinesete si také odneste . Děkuji.
Ludmila Bednářová

Z ČINNOSTI SPOLKU MYSLIVCŮ
Na televizní zprávy koukám ojediněle. Když jsem si je pustil na konci května, hlásili
katastrofální sucho s nízkým stavem podzemní vody, před týdnem naopak přesycený půdní
horizont s naplněnými povrchovými studnami. Co to přineslo Líšnické myslivosti? První seče
travin proběhly bez ztrát na srnčatech. Tráva byla suchem nízká a řídká, srny je nakladly mimo
ni. Jetele po květnových deštích narostly do hmoty, v nich se nám povedlo zachránit zhruba
polovinu srnčat.
Černá zvěř (divoká prasata) se začala věnovat brambořištím soukromníků. Návštěvy polí jsou
tak v týdenních intervalech. Jedno pole už je oploceno elektrickým ohradníkem, na druhém
jsou nainstalována pachová zradidla, která jak prasata následně ukázala moc účinná nejsou.
Aktuální časté deště ztěžují sklizeň plodin a prasata mají stále mnoho krytin, což znesnadňuje
jejich lov.
Ukončená karanténa nám umožnila uspořádat v tradičním termínu poslední červnovou
sobotu Myslivecký den pro veřejnost. Počasí přálo a jediný problém jsme měli po páteční
průtrži s parkovištěm pro auta návštěvníků. Během soutěže ve střelbě na asfaltové terče se
návštěvníci mohli občerstvit dršťkovou polévkou, tradičním gulášem nebo grilovanými
krkovicemi a kuřecím.

Naše pomocnice v kuchyni. Zpestřením byla již podruhé cukrárna s různými druhy káv a
výběrem z mnoha zákusků. Pro děti byla připravena poznávací stezka lesem, kde si mohli
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ověřit své znalosti poznávání
zvěře a rostlin a vyzkoušet
dovednostní hry. Soutěže ve
střelbě se zúčastnilo 48 střelců,
z nich několik střelkyň. Vyhrál
Jaroslav Douda mladší z Hořic,
druhé místo obsadil domácí
Miroslav Kubíček a třetí Jiří
Kalista od Olomouce. Líšnická
střelnice je nevšední a letos si
k nám našli cestu opět noví
střelci.
V honitbě plánujeme toto léto
rozšířit síť napajedel pro zvěř
v obdobích sucha, i když se
aktuálně zdá, že to nebude
třeba.
Do konce léta vám přejeme
pohodu
nezatíženou
karanténními opatřeními a užijte
dovolené.
Mirek Kubíček

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ZAHRÁDKÁŘI LÍŠNICE
Srdečně zveme všechny členy a příznivce na výroční schůzi naší organizace. Bude se konat 1.
srpna v 14.00 hod. v sále pohostinství u Kristiána. Na programu bude mimo jiné promítání o
květinách a stromech panem Siberou. Zveme mezi nás další zájemce, kteří mají zájem o
zahrádkaření, přírodu, novinky, které se každý rok objevují v naší práci. Každý člen obdrží
v každém roce tak zvanou ročenku, která nás seznamuje se vším co je nového v pěstování,
odrůdách, květinách v jejich šlechtění a dalších zajímavostech. Všichni jste srdečně zváni.
Těšíme se na Vaší účast.
ZO ČSZ Líšnice
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KDO JE KDO – DÍL LIV.
JOHN MARMADUKE OSKAR PARISH
BARON VON SENFTENBERG
*1923 - † 2020
Odčinit nemůže nikdo nic.
Mrtvého člověka nevzbudíš,
ztracená léta nevrátíš a
probdělé
noci
strachu
neobrátíš v sladký spánek
bezstarostnosti. Při těchto
slovech vzpomínám na lidi
kolem sebe, kteří v životě
hodně dokázali i přes obtíže,
které jim život kladl do cesty.
K takovým lidem patřil i pan
John Marmaduke Oskar Parish
baron
von
Senftenberg.
Přátelé mu říkali Duke. Je mně
velkou ctí, že jsem se občas
mohl
s panem
baronem
setkat. I přes útrapy života
nacházel v sobě mnoho energie, kterou dokázal při setkání se svými blízkými a přáteli
předávat. Chceme Vám krátce nastínit život tohoto výjimečného člověka.
Otec Charles Parish, svobodný pán ze Žamberku se narodil v Žamberku v roce 1899 a
zemřel v Grimsby – Ontariu – Kanada v roce 1976. Jeho manželka byla Elisabeth Marie
hraběnka von Oppersdorff nar. 1902, zemřela 1987 také v Grimsby o jedenáct let po smrti
svého chotě. Na zámku v Žamberku se manželům narodilo šest dětí. Margarete – 1921, John
– 1923, Georges – 1924, Charles – 1925, Elisabeth – 1927, Harriet – 1930. Rodina žila na zámku
v Žamberku spokojeně, podporovali činnost místních spolků, kulturní život, církev a sportovce.
John studoval lesní a hospodářskou školu v Písku. Jeho velkou zálibou byl sport, hlavně hokej.
Přišel však rok 1938. Rodina poslala dopis prezidentu E. Benešovi se svým postojem
k vývoji v Československu. 24. 1. 1939 následoval další dopis a to prezidentovi E. Háchovi. Oba
dopisy se týkaly zachování suverenity českého národa. Tento postoj nezůstal v Německu bez
odezvy. Majetek byl rodině vyvlastněn a zámek byl obsazen jednotkou SS. Rodina se
sestěhovala do několika místností. Přesto na zámku Charles Parish ukrýval pět anglických
výsadkářů a na zámku před zraky německých vojáků ukrýval partyzánům zbraně. V době války
poskytl úkryt jedinečné sbírce obrazů z národního muzea a tím tuto jedinečnou sbírku
zachránil pro další generace.
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Po válce si rodina oddechla a začala znovu budovat a rozvíjet své panství. Bohužel radost
netrvala dlouho. Píše se rok 1948. Nastává těžké rozhodování. Když je nastolena diktatura je
rozhodnuto, a tak celá rodina emigruje. Nasedají do automobilu, cestou se k nim přidává John,
který v této době slouží v Pardubicích na vojně. Přes Vimperk přecházejí přes Šumavské
hvozdy do Řezna. Nesou si sebou jen základní potřeby. John má v batohu jen dva malé obrázky
svých předků. Z Řezna odchází do zajateckého tábora Bad Orbu u Frankfurtu. Všichni se musejí
odloučit a každý začít žít na vlastní pěst. John Marmaduk Parish se dostává do Montrealu.
Tady pracuje nejdříve v pohostinství později ve výrobně papíru. Jeho doménou se stává
geologický a geofyzikální průzkum. Tato práce jej zavádí do různých koutů Kanady. V roce
1962 se žení s Margaretou Saundersovou. Stává se otcem, na svět přichází dvojčata. Synové
David a Tom – 1963. Stále pracuje až do důchodu na výzkumu. Jeho myšlenky však často utíkají
do míst svého rodiště. V roce 1990 se splnil sen. Opět se mohl vrátit. Nemá kde bydlet, a tak
si staví rodinný dům. Tady se opět věnuje svým koníčkům, podporuje místní sportovce,
kulturu, církev, miluje svoje vnoučata. Musíme litovat toho, že takových lidí u nás ubývá.
V heslu jejich rodu je VERITAS ETIUS – PRAVDA A PRÁVO. Važme si toho, že jsme žili s takovými
osobnostmi, jakou byl pan John Marmaduke Oskar Parish baron von Senftenberg.
Poděkování rodině Jaškových za poskytnuté informace -Doleček R.

STALO SE PŘED LÉTY
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
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V roce 1785 se stává Líšnice katastrální obcí – Josefínský katastr
Roku 1850 je zvolen první starosta Líšnice pan Václav Bříza čp. 99 - dnes Bröklovi.
26. června 1865 položen základní kámen k výstavbě kostela sv. Rodiny.
O líšnické pouti v roce 1870 posvěceny 2 zvony od zvonaře Taubra z Olomouce.
9. 7. 1870 instalovány varhany z kaple v Žamberku od barona Parishe.
Rok 1900 sčítání lidu – Líšnice 233 domů, 1044 obyvatel.
5. 6. 1915 navrhuje Josef Urban obecnímu výboru postavit důstojný pomník padlým
vojákům.
V roce 1920 byla založena TJ Sokol Líšnice, první předseda byl pan František Hůlka.
Koncem května 1945 bylo v Sokolovně umístěno 100 Vlasovců, 57 Slováků. Na lukách
v Račovicích se utábořila Rudá armáda – jezdecký oddíl, který čítal 3600 koní.
Červenec 1950 – brigáda na sběr borůvek. 35 žen odjelo na dva dny do Říček, kde
nasbíraly 900 kg borůvek. 450 kg bylo prodáno do Žamberku, stejné množství si ženy
ponechaly.
V září 1965 založen ČZS základní org. Líšnice. Zakladatelé pan Karel Kamír, Josef Šulc,
Ing. František Kaplan.
12. 7. 1970 – slavnostní otevření budovy Obecního úřadu a Požární zbrojnice.
26. 7. 2010 končí oddíl odbíjené, který byl založen v roce 1936. Zakladatelé oddílu
byli Stanislav Veverka a Pavel Kalous. Tento oddíl reprezentoval několik let
v krajském přeboru, byl úspěšný na mnoha turnajích – Dřevěnice, Litomyšl, Kvasiny,
Náchod a další.

KAČENKA A KRAKONOŠ
Vousatý vládce krkonošských hor seděl ve vysoké trávě a odpočíval. Pomačkaný a
upocený klobouk měl vražený hluboko do čela, aby ho chránil před žhavými poledními
paprsky. Pomalu mu těžkla víčka, až usnul. Věrná sojka se mu uhnízdila na široké hrudi a
s oddaností přijímala teplo jeho těla a ducha.
Krakonoš ve spánku viděl krásnou dívku, vládkyni Orlických hor. Již několikrát ji pozoroval
a čím dál více se mu líbila. Probudil se a sen byl tak živý, že se rozhodl Kačenku navštívit. Bylo
rozhodnuto. Umyl se ve studánce a prohrábl si dlouhé vousy, narovnal klobouk, vřesem otřel
sáhové boty, sevřel sukovici, roztáhl létající kabát a brzy stanul na hranici sousedních hor.
Netrvalo dlouho a Kačenku našel. Když ji uviděl, zatajil se mu dech. Za celý svůj život neviděl
tak krásné stvoření. Stál před skutečnou královnou. Najednou pocítil nejistotu, jakoby ztrácel
půdu pod nohama, přehazoval hůl z ruky do ruky.
„Dobrý den spanilá krasavice“, pozdravil. Překvapená Kačenka odpověděla na pozdrav,
takového obra ještě neviděla. Šel z něho strach. Krakonoš se nafukoval a naparoval, aby na
Kačenku udělal dobrý dojem. „Jmenuji se Krakonoš a jsem vládcem sousedních hor, dnes se
mně o tobě zdálo a tak jsem tě přišel pozdravit a poklonit se tvé kráse a tvým nádherným
Orlickým horám“. „Díky jsem poctěna tvoji návštěvou. Jsi vítán v našem kraji. Přicházíš-li
v dobrém. Následuj mne prosím“.
Procházeli se po kraji, až došli ke krásnému koutu. U skály se stékala řeka Zdobnice a
Říčka. Tady se posadili Krakonoš a Kačenka. Bylo to krásné kouzelné místečko. Zem byla
pokryta kobercem hebké trávy. Byl to Kačenčin nejmilejší kout. Krakonoš se vznášel jako ve
snu. Takovou krásu nemá ani ve svém království. Začal mít pocit, že se s ním něco děje. Se
zaujetím naslouchal každé Kačenčino slovo. I Krakonoš se dostal ke slovu. Chlubil se svým
královstvím, občas se pochlubil svými kousky. Mocnému vládci se nechtělo odejít, ale Kačenka
rozpravu ukončila a podala ruku na rozloučenou. Krakonošovi nezbývalo, nežli se vrátit do
svých hor. Celou noc nezamhouřil oči. Sotva se rozbřesklo, znovu vyhledal Kačenku.
Královna našich hor se cítila poněkud zaskočena. Nechápala, co Krakonoše tak brzy za ní
přivádí. Podvědomě cítila, že se něco nepříjemného stane. „Kačenko, už vím, proč jsem přišel.
Nabízím ti svoji ruku i království, spojme obě říše dohromady a žijme společně“. Krakonošova
nabídka udeřila jako blesk. Vzpomněla si na Honzu z Polomu, kterého milovala. Jaké utrpení
vystřídalo štěstí, které oba prožívali. Ale nyní je to úplně jiné. K tomuto muži nic necítí. Byla
velice překvapena a hlavně zaskočena. Musela přiznat, že si vše musí dobře rozmyslet.
Zamilovaný vousáč byl mile překvapen, její vyjádření chápal jako velice nadějné. „Děkuji
za slyšení, zítra si přijdu pro vyslechnutí tvého souhlasu“. Druhý den ještě ani slunko nevyšlo
nad Vrchmezí a Krakonoš byl u Kačenky. Kačenka se dlouho nerozmýšlela. „Nechci tě, ani tvoje
království, nic k tobě necítím, nemám tě ráda“. Kačence stoupla krev do hlavy. „Nelíbíš se mi,
jsi starý, vousatý a nechutný“. Příval nekontrolovaných slov ukončila usedavým pláčem.
Krakonoš byl zcela zdrcen. Cítil se uražen a podveden. Každé slovo cítil jako zhanobení svého
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majestátu, nedotknutelnosti, kterou tak ve své říši nesmlouvavě vyžadoval. Otočil se na
podpatku a bez rozloučení se vracel domů. Zcela popustil uzdu msty a odplaty. Cestou metal
blesky a pouštěl hromobití, spustil ničivou vichřici, v lese lámal stromy, nadělal polomy,
rozvodnil potoky a řeky, protrhal hráze rybníků. Po jeho cestě domů zůstala zpustošená
Kačenčina říše.
Kačence bylo smutno. Krakonošovo uražené řádění v ní zanechalo trpké zklamání. Bylo jí
líto všech stromů, keřů, všech květinek, zvířátek i lidí, kteří se stali obětí řádění pána
sousedních hor. Čas pomalu plynul a bolestné rány se hojily. Avšak Krakonoš občas si
vzpomene na odmítnutí naší královny a čas od času se připomene. Někdy bouřkou, jindy
silným deštěm, nebo vichřicí. Mnohokrát jej Kačenka prosila, aby se choval slušně. Její prosby
vyslechl, ale nikdy neslíbil, že se bude chovat slušně. Inu je to jako u lidí. Vždy se najde někdo,
komu myšlení druhých nejde pod vousy. A tak je to i mezi vládci přírody.
Podle V. Šplíchala R. Doleček
Soutok Říčky a Zdobnice – Plačtivá kála u Pěčína, nádherný kout přírody, opěvovaný básníky,
písničkáři - skupina Marien, malíři - Slavíček. Jedná se, že zde bude postavena přehrada pro
pitnou vodu. Tím by tento nádherný kout zanikl.

Zdravíme všechny z naší Alternativní půdy!
Milí návštěvníci naší půdy, jsme moc rádi, že se vše vrací do normálních kolejí a my
můžeme opět naplno fungovat.
Děkujeme vám, že i přes všechna
omezení, jste s námi zůstali v kontaktu, a
že jste nás, hned při první příležitosti,
navštívili na naší jednodenní kavárně.
Slíbili jsme vám posezení na zahradě, které
z důvodu deště nebylo možné. Věříme však
tomu, že vám to při našich dalších akcích
vynahradíme. Takže kdy se za námi můžete
v nejbližší době vydat?
Léto již čtvrtým rokem věnujeme hlavně dětem. Letos Mezi Trámy proběhnou tři
příměstské taneční tábory, které ukončíme prezentací toho, co jsme společně s dětmi
vytvořili. Jménem našich malých tanečníku a tanečnic vás tedy zveme, v pátek 17. 7., 24. 7., a
14. 8., na představení, jehož název se dozvíte až na místě.
V létě pro vás také otevřeme další jednodenní kavárnu. Kávu a něco dobrého k ní, si u nás
budete moci vychutnat v neděli 26. 7. od 10,00 do 18,00 hodin. Pokud byste nás chtěli potkat
i jinde než na naší půdě, najdete nás s naši pojízdnou mini Kavárnou 1. 8. na Wine and Food
festivalu ve Vonwillerově továrně.
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A abychom ty prázdniny opět zakončili společně a pozitivně, vyjednali jsme nový termín
pro akci, která měla letošní sezónu zahajovat. V pátek 28. 8. u nás Mezi Trámy vystoupí skvělí
herci a improvizátoři Paleťáci z Pardubic. Jsou to divadelníci, kteří se věnují improvizovanému
divadlu. Takovému, ve kterém není předem daný scénář a vše je tvořeno přímo na místě před
zraky diváků tak, aby vznikaly komické, emotivní, originální, a hlavně bezprostřední výstupy.
A my vám slibujeme, že se budete určitě bavit!
Přejeme vám všem krásné léto plné nezapomenutelných chvil. Tak třeba u nás v
Zakopánce na viděnou.
M(arika)ezi Trámy

TANEČNÍ 2020
Kurz tance a společenského chování pro mládež se koná od září do prosince v sokolovně
v Líšnici. Cena je 1.200 Kč. Více informací na webových stránkách: www.kurzytance.unas.cz.
e-mail: tanecni.zamberk@seznam.cz, tel.: 731 249 284

Poděkování
Poděkování a obdiv paní Kaplanové (Babiččin statek) za nezištné poskytnutí většího
množství ochranných roušek pro nás, zaměstnance drogérie, ale i pro zákazníky. A to vše v
době, kdy ještě nikdo netušil rozsah této epidemie. To vše zadarmo a s úsměvem. Má náš
obdiv a poděkování.
S pozdravem Pavel Beneš, Drogérie Jablonné nad Orlicí

DOVOLENÁ NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Z důvodu čerpání dovolené a přerušení dodávky elektřiny bude Obecní úřad v Líšnici v tyto
termíny UZAVŘEN!

20.7., 23.7., 24.7., 30.7., 3. – 7.8., 10.8., 19.8., 31.8.2020
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