Vážení občané,
dostalo se Vám do rukou první číslo Líšnického zpravodaje roku 2015. Jistě jste si všimli,
že od minulého čísla došlo ke změně redakční rady. Tu nyní tvoří Jana Jírů, Ing. Miroslav
Keprta a Ing. Pavel Štefek. Budeme vynakládat co největší úsilí, aby se z našeho zpravodaje
stal pravidelně vycházející občasník, ve kterém budete moci naleznout nejdůležitější
informace týkající se veřejné správy a života v obci. Jako zastupitel si myslím, že bychom
měli občany informovat o věcech, které řešíme jak na zasedáních zastupitelstva, tak obecní
radě a jednotlivých výborech a komisích. Tyto informace budeme předávat pokud možno co
nejsrozumitelněji a bude k nim podán vysvětlující komentář. Nesmím zapomenout na
pravidelné autory příspěvků, kterým mnohokrát děkuji za jejich zajímavé články a doufám,
že budou tvořit i nadále. Naplnění i takto malého formátu je velice náročné a vyžaduje velké
množství času, trpělivosti, nápadů a hrnků dobré brazilské kávy. Proto bych Vás všechny
požádal o shovívavost, pokud nastane situace, že zpravodaj vyjde s menším zpožděním, či
najdete v některém článku chybu ať už věcnou či pravopisnou. Současně bych Vás všechny
rád požádal, pokud budete mít nápad, jak náš zpravodaj obohatit nebo budete chtít
zveřejnit svůj článek, inzerci, nebo třeba blahopřání blízké osobě k významné události,
můžete se na nás obrátit osobně nebo napsat mail na oulisnice@orlicko.cz.
A teď trochu organizačních
záležitostí. Zpravodaj bude
vycházet
čtvrtletně.
To
znamená, že další číslo vyjde na
začátku července, podzimní
číslo na začátku října a zimní
číslo před Vánoci. K dostání
bude na stávajících místech na obecním úřadu, v hostinci
"U Kristiána" nebo donáškovou
službou pana Dolečka. Pro
zachování ceny 10 Kč za výtisk
jsme
nevyužili
možnosti
prodeje v prodejně Konzum. Obsahově se zpravodaj výrazně lišit nebude. Najdete v něm
nadále zprávy z obecního úřadu, školy, školky, zprávy o činnosti místních spolků,
pokračování seriálu "Kdo je kdo" a "Orlice" a další různé zajímavé informace. Novinkou
budou články a fotografie, které by Vám měly připomenout významné události v obci.
Všichni co se na zrodu zpravodaje podílíme, věříme, že nám zachováte přízeň
a zpravodaj se Vám bude líbit. Za celé zastupitelstvo Vám všem přeji příjemné prožití
blížících se velikonočních svátků.
Za redakční radu Pavel Štefek
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
3. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice konané dne 12. prosince 2014
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Zprávu o činnosti rady obce, finančního a kontrolního výboru.
• Zprávu o probíhajících úkonech akce „Snížení energetické náročnosti objektu Obecního
úřadu v obci Líšnice“.
• Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Líšnice za období od 1.1.2014 do
11.12.2014.
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Rozpočtové změny.
• Výzvu k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební
práce „Snížení energetické náročnosti objektu Obecního úřadu v Líšnici“, předpokládaný
výdaj z rozpočtu obce v roce 2015 a návrh uchazečů, kteří budou vyzváni k podání
závazných nabídek.
• Žádost TJ Sokola Líšnice o prominutí splátky půjčky na dokončení elektroinstalace
v sokolovně a promíjí splátky za rok 2014 a 2015 v souhrnné výši 85 tis. Kč, tj. zbývající
části dluhu.
• Příspěvky:
- Gymnáziu Žamberk na doplnění vybavení prostor a pomůcek pro výuku ve
výši 10 000,- Kč.
- Římskokatolické církvi na opravu skříně varhan v kostele sv. Rodiny v Líšnici
ve výši 10 000,- Kč.
- Zapsanému spolku Babybox pro odložené děti - STATIM na babybox umístěný
v Orlickoústecké nemocnici ve výši 10 000,- Kč
- Hokejovému týmu SKOAL Líšnice na pořízení sady dresů, formou úhrady
10 000,- Kč a následné výpůjčky dresů.
• Rozpočtové provizorium roku 2015 na období do schválení rozpočtu.
• Příkaz starosty k provedení inventarizace, včetně stanovení inventarizačních komisí.
• Členy komise pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení, hodnocení a výběru nabídek
veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu Obecního úřadu v Líšnici“
Ludmilu Bednářovou, Ing. Jana Štěpánka a Ing. Miroslava Keprtu.

4. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice konané dne 23. ledna 2015
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Zprávu o průběhu a výsledku výběrového řízení veřejné zakázky „Snížení energetické
náročnosti objektu Obecního úřadu v Líšnici“.
• Zprávu o probíhajících úkonech a postupu příprav dokumentace přístupu do budovy pro
imobilní občany a přístřešku za budovou OÚ.
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Zastupitelstvo obce schválilo:
• Smlouvu o dílo na realizaci akce „Snížení energetické náročnosti objektu Obecního úřadu
v Líšnici“ se zhotovitelem Ing. Evženem Dostálem, Nekoř.
• Rozpracování návrhu na doplnění zeleně v prostoru před budovou základní školy a v okolí
pomníku padlým.
• Podat výzvu třem projektantům k předložení cenové nabídky na zhotovení projektové
dokumentace ke zřízení přístupu budovy obecního úřadu pro imobilní občany.

Jednání Rady obce Líšnice dne 18. února 2015
Rada obce projednala:
• Cenové nabídky na projekt bezbariérového přístupu OÚ zadním vchodem.
• Možnosti barevného řešení omítky budovy OÚ.
• Odkup hnědých popelnic na bioodpad v počtu 150 ks za zůstatkovou cenu;
• Návrh sdružení Orlicka na způsob spolufinancování projektu cyklostezky Žamberk-LíšniceNekoř 25% a Nekoř-Pastviny 15%.
Rada obce schválila:
• Zadání projekčních prací bezbariérového přístupu OÚ nejvýhodnější nabídce p. Slavíka ve
výši 20.500,- tis. Kč.
• Kupní smlouvu na odkup hnědých popelnic na bioodpad v počtu 150 ks.
Rada obce vzala na vědomí:
• Řešení dveří hlavního vchodu OÚ a cenovou nabídku na panel schránek a zvonkového
tabla.
• Záměr modernizace krajské komunikace Žamberk-Pastviny přes Zákopanku.
Rada obce diskutovala o žádostech na prodej pozemků - bude řešeno na zvláštním zasedání.

5. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice konané dne 27. února 2015
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
• Zprávu o činnosti rady obce a finančního výboru.
• Zprávu inventarizační komise.
• Financování projektové přípravy cyklostezky Žamberk-Pastviny (přes Nekoř) v poměru
zúčastněných obcí a měst.
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Barevné řešení fasády budovy obecního úřadu.
• Rozpočet obce Líšnice na rok 2015 ve výši 18 085 610,-Kč na straně příjmů, 19 307 610,-Kč
na straně výdajů a financování ve výši 1 222 000,-Kč.
• Přenesení pravomoci Radě obce provádět rozpočtová opatření v rozsahu operativního
přesunu finančních prostředků schváleného rozpočtu, s následným předložením
nejbližšímu jednání Zastupitelstva obce Líšnice.
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• Zařazení projektu „Snížení energetické náročnosti objektu Obecního úřadu v Líšnici“ do
veřejné podpory (registru podpory de minimis). Návrh bezbariérového přístupu do
budovy obecního úřadu s přímou rampou.
• Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace – "Rekonstrukce stávajících
a výstavba nových komunikací Líšnice" se zhotovitelem firmou SELLA AGRETTA s.r.o., Ústí
nad Orlicí za cenu 73.810,- Kč vč. DPH.
• Delegaci starosty obce Ing. Miroslava Keprty nebo místostarosty Ing. Jana Štěpánka
k zastupování obce Líšnice a výkonu všech práv souvisejících s účastí na řádných valných
hromadách společností, kde bude obec vykonávat práva akcionáře.

Rozpočet obce na rok 2015
Rozpočet na rok 2015 byl sestaven jako schodkový ve výši 1 222 000 Kč, kdy tento
schodek bude kryt finanční rezervou z účtu obce. Použití rezervy je proto, že dotace na
zateplení budovy OÚ nemohla být v době tvorby rozpočtu započítána.

Sumář rozpočtu obce pro rok 2015:
řádek
1
2
3
4
5
6
7
8
9

třídy rozpočtu
Třída 1 - daňové příjmy
Třída 2 - nedaňové příjmy
Třída 4 - přijaté dotace
Příjmy celkem (ř.1 + ř.2 + ř.3 )
Třída 5 - běžné výdaje
Třída 6 - kapitálové výdaje
Výdaje celkem (ř.5 + ř.6 )
Saldo : příjmy - výdaje ( ř.4 - ř.7 )
Třída 8 - financování +/-

Příjmy:

druh příjmu
Třída 1 - příjmy daňové:
Třída 2 - příjmy nedaňové:
Třída 4 - přijaté dotace:

Příjmy celkem

v korunách
8 220 770
186 000
9 678 840
18 085 610
13 607 610
5 700 000
19 307 610
-1 222 000
1 222 000

v korunách
8 220 770
186 000
9 678 840

18 085 610

Financování:
Třída 8 - financování :
8115
použití finanční rezervy
8124
splátky úvěru

Celkem

v korunách
2 000 000
-778 000

1 222 000
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Výdaje:
druh výdaje
1014
2141
2212
2321
3113
3314
3319
3326
3341
3349
3392
3399
3412
3419
3631
3632
3721
3722
3723
3745
5212
5512
6112
6171
6310
6399
6402
6330

útulek pro psy
vnitřní obchod
silnice
odvádění a čištění vod
přísp. organizace Základní a mateřská škola
činnost knihovnická
záležitosti kultury
obnova památek
rozhlas a televize
ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
zájmová činnost v kultuře
záležitosti kultury, církví a sděl.prostředků
sportovní zařízení v majetku obce
ostatní tělovýchovná činnost
veřejné osvětlení
pohřebnictví
sběr a svoz nebezpečných odpadů
sběr a svoz komunálních odpadů
sběr a svoz ostatních odpadů
péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
ochrana obyvatelstva
požární ochrana
zastupitelstvo obce
činnost místní správy
obecné příjmy a výdaje fin.operací
finanční operace
vratka dotace
převody vlastním fondům

Výdaje celkem

běžné
10 000
80 000
380 000
140 000
1 090 000
43 300
0
80 000
1 000
12 000
16 500
15 300
20 000
63 000
115 000
11 000
26 000
531 000
68 000
226 000
40 000
156 000
630 000
1 288 800
10 000
49 330
5 380
8 500 000

v korunách
kapitálové
100 000
1 800 000

3 800 000

13 607 610 5 700 000

celkem
10 000
180 000
2 180 000
140 000
1 090 000
43 300
0
80 000
1 000
12 000
16 500
15 300
20 000
63 000
115 000
11 000
26 000
531 000
68 000
226 000
40 000
156 000
630 000
5 088 800
10 000
49 330
5 380
8 500 000

19 307 610

Kapitálové výdaje představují 100 000 Kč jako podíl na realizaci cyklostezky ŽamberkLíšnice z minulých let, 1 800 000 Kč na pořízení projektové dokumentace a realizace nové
komunikace na Dubinu, 3 800 000 Kč na zateplení a stavební úpravy budovy obecního úřadu.
Příjmy i výdaje jsou ovlivněny převodem vlastním fondům z účtu obce vedeného
u České národní banky na účty obce vedené u Komerční banky a České spořitelny. Příjmy
daní a dotací se uskutečňují prostřednictvím účtu u ČNB, ze kterého jsou pak přerozděleny
na účty u KB a ČS. Tyto převody proto zvyšují celkovou sumu rozpočtu v řádu milionů (viz.
položka 6330).
Ing. Miroslav Keprta - starosta
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Kolik nás v Líšnici žije?
Stav obyvatel k 1.1.2014:
Přihlášeno k trvalému pobytu:
Odhlášeno z trvalého pobytu:
Narozeno:
Zemřelo:
Stav obyvatel k 31. 12. 2014:

740 občanů
+15 (11 občanů + 4 děti)
- 12 (8 občanů + 4 děti)
+ 6 dětí
- 6 občanů
743 občanů

Co se u nás v obci změnilo v roce 2014 a co nás čeká v roce 2015
V letních měsících roku 2014 byl rekonstruován
chodník kolem školy a lávka "Rabštejn" vedoucí přes
řeku na Obec dostala nový nátěr, který si po dlouhých
letech zasloužila. Poslední celkový nátěr konstrukce
byl realizován téměř před 20 lety. Tyto dva úkoly byly
svěřeny brigádníkům, kteří svou práci vykonali velmi
svědomitě a kvalitně. Výsledek můžete koneckonců
posoudit sami.
V Zákopance u Kláštereckých byl odborně
očištěn kamenný kříž. Na komunikacích v Polsku,
Zákopance, kolem mlýna na státní silnici, cestách
pod kravínem k Jírům a od Horní zastávky do Račovic
byly provedeny opravy. Povodí Labe provedlo na
podzim odbagrování naplavenin z koryta řeky a
prořezání stromů podél toku řeky. Průběžně a podle
možností probíhala také údržba zeleně v obci.
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V letošním roce nás čeká realizace velmi náročného projektu, kterým je " Snížení
energetické náročnosti objektu Obecního úřadu v Líšnici". Pokud jste zpravodaj pečlivě četli
od začátku, už víte, že výběrové řízení vyhrála firma Ing. Evžena Dostála z Nekoře, který
podal cenově nejvýhodnější nabídku. Celkový rozpočet na stavbu je 3 683 916 Kč. Na budově
bude provedeno celkové opláštění budovy polystyrénovou izolací, výměna oken
a venkovních dveří za energeticky úsporné plastové prvky, výměna všech garážových vrat
hasičské zbrojnice za sekční. Tyto stavební práce budou z 90% hrazeny dotacemi z Fondu
soudržnosti a Státního fondu životního prostředí a zbylých 10% z rozpočtu obce. Vlastními
zdroji budou financovány i další opravy a úpravy objektu, na které se nevztahuje čerpání
dotace, jako je nová střešní krytina, bezbariérový přístup apod. Na fotografii dole vidíte
barevný návrh, který byl schválen na jednání zastupitelstva dne 27.2.2015. Upozorňuji, že
barvy mohou být nepřesné, což je způsobeno tiskem. Barva střechy bude stejná jako střecha
školy. Červené zvýraznění garážových vrat a nápis hasičská zbrojnice bude červený. Červená
barva usnadní řidičům zajíždění s hasičskými vozy. Světlá fasáda vizuálně odděluje prostory
hasičské zbrojnice od bytových prostor a prostorů OÚ, kde bude fasáda žlutooranžová.
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Dále je v předmětu jednání zbudování bezbariérového přístupu pro imobilní občany
ze zadního traktu budovy a oprava schodů před hlavním vchodem. Uvažuje se i o zbudování
nového a prostornějšího přístřešku za budovou, který je využívaný jako sklad materiálu a při
akcích pořádaných SDH jako prodejní místo. Tyto úpravy nejsou ještě plně schválené
z důvodu hledání nejvhodnějšího řešení s oslovenými projektanty.
Realizace celé stavby je naplánována na termín 1.4. až 20.6. 2015. Za tuto dobu by měly
být hotové všechny zásadní stavební úpravy budovy. V průběhu stavebních prací je nutné
počítat s určitým omezením ve fungování kanceláří OÚ. Tato omezení by však neměla mít
zásadní vliv na běžný chod OÚ. Současně není nijak ohroženo konání akcí SDH jako je
"Stavění máje", "Kácení máje" a soutěž "O putovní pohár starosty". Všechny tyto akce se
uskuteční.
Další schválenou investiční akcí
na rok 2015 je úprava zeleně
v prostoru před školou a kolem
pomníku padlým. Samotný pomník
projde
odborným
očištěním
s rekonstrukcí nyní se rozpadající
podezdívky. Na podzim se počítá
s dobudováním
komunikace
na
Dubinu (fotografie dole), které bylo
v jednání již delší dobu. Samozřejmostí
jsou drobné opravy na komunikacích
po zimním období a celoroční údržba
zeleně na obecních pozemcích. V roce 2015 by měly pokračovat projektové práce na
modernizaci komunikace ze Žamberka přes Zákopanku, Klášterec nad Orlicí až do Pastvin.
Probíhat bude i další plánování cyklostezky ze Žamberka do Pastvin, o které se více dočtete v
příštím vydaní zpravodaje. V brzké době by se měl změnit i vzhled internetových stránek
obce (www.obeclisnice.cz). Stávající stav již neodpovídá běžným standardům, a proto bylo
zahájeno jednání o jejich modernizaci.
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Modernizace silnice III/31214 Žamberk, Nádražní ulice
V termínu od 02.03.2015 do 31.07.2015 bude probíhat plánovaná oprava silnice
III/31014 a III/31214 v Žamberku v rámci akce "Modernizace silnice III/31214
Žamberk, Nádražní ulice", kde stavebníkem je Pardubický kraj a zhotovitelem je firma
STRABAG a.s., Hradec Králové.
Oprava bude probíhat po jednotlivých etapách. Podrobnosti k dalším etapám budou
zveřejněny před jejich realizací. Více informací je možné naleznout na internetových
stránkách města www.zamberk.cz.
I. etapa (zelená barva na mapě): před Nádražím - křiž. III/31214, 31015 (odbočení na
Písečnou)-křiž. III/31214, MK, ul. Zemědělská - úplná uzavírka (2.3.2015-19.4.2015);
II. etapa (modrá barva): křiž. ul. Nádražní, U Velorexu - křiž.ul. Nádražní, Fučíkova; před
nádraží - polovina vjezdu do stavebnin Raab Karcher - úplná uzavírka (20.4.2015-7.6.2015);
III. etapa (červená barva): křiž. ul. Nádražní, Fučíkova - ul.Nádražní, Zemědělská - částečná
uzavírka (8.6.2015-6.7.2015);
IV. etapa (fialová barva): křiž. ul. Klostermanova, Nádražní - polovina vjezdu Raab Karcher úplná uzavírka (22.6.2015-31.7.2015).

Rozvoz propanbutanových lahví
Na základě dotazů občanů byla oslovena firma Sorento PD s.r.o. zajišťující mobilní
rozvoz lahví. Bylo nám sděleno, že naše obec je obsluhována jednou za dva týdny v pondělí.
Následující závoz bude tedy 23.3.2015 a nadále by měl fungovat ve dvou týdenních
intervalech. Četnost závozů se však může měnit v závislosti na letním a zimním provozu, ve
kterém může být četnost závozů nižší. Je také možné využít dovoz zboží na objednávku na
tel. čísle 603 293 173.
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8.3.2015 jsme přivítali malé občánky

Během prosluněné neděle byli na obecním úřadě panem starostou přivítáni čtyři naši
noví občánci. Tři holčičky a jeden chlapeček. Slavnostní okamžik obohatily děti z mateřské
školky písničkami, které nacvičily se svými učitelkami Jitkou Brandejsovou a Pavlou
Zamazalovou. A koho jsme to vlastně mezi sebe přivítali? Na fotografii nahoře to byla zleva
Ema, která se narodila rodičům Veronice a Jirkovi Keprtovým, Natálka narozená Lence
Hajzlerové a Marcelu Beranovi, Amálka rodičů Barbory Bělohlávkové a Milana Fencla, Adam
maminky Evy Skalické a tatínka Walida M.I.M.S.A. Abdeena. Všem přejeme pevné zdraví,
hodně štěstí a spokojenosti v životě.
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Sbor dobrovolných hasičů
6.12.2014 se v sále hostince "U Kristiána" konala výroční valná
hromada Sboru dobrovolných hasičů v Líšnici. Tento den byl pro
celý hasičský sbor velice významný z důvodu konání voleb výboru a
hlavních funkcionářů sboru. Neméně významnou událostí bylo
předání titulu "Čestný starosta SDH Líšnice" panu Františku
Venclovi za jeho dlouholetou činnost ve funkci starosty SDH Líšnice
a k příležitosti jeho životního jubilea. Dále byly předány pamětní
medaile k 150. výročí od vzniku prvního českého dobrovolného hasičského sboru jedenácti
členům. K tomuto výročí předal starosta 26. okrsku Pavel Dlabka našemu sboru pamětní
medaili a pamětní stuhu. Samozřejmě byla také zhodnocena a připomenuta činnost sboru
v uplynulém roce a nastíněny plánované akce do nastávajícího roku 2015.
Schopnosti a dovednosti zásahové jednotky byly v uplynulém roce prověřeny celkem
dvanáctkrát, a to při 8 požárech, 3 technických pomocích, 1 záchraně osob a 1 okrskovému
cvičení. Vánoční pohodu roku 2013 narušil požár rodinného domu v Sobkovicích
23. prosince, o několik dní později, 29. prosince, to byl požár rodinného domu v Klášterci
nad Orlicí, který měl bohužel velmi tragický konec. 11. března 2014 likvidovala jednotka
požár lesa a mýtiny v Lukavici, 18. července 2014 zasahovala ve firmě ALF v Nekoři, kde
hořela acetylenová lahev, 4. října 2014 hasila požár chalupy v Nekoři a 3. prosince 2014
hořel podkrovní byt v Žamberku. Zatím poslední zásah u požáru byl na Silvestra, kdy hořel
přístřešek u rodinného domu v Šedivci. Technické pomoci se týkaly 16. května 2014 likvidace
spadlého stromu v Sekýří a spadlé lípy na rodinný dům v Lukavici, 27. května 2014 úklidu
nečistot na vozovce po dopravní nehodě a 15. listopadu 2014 záchraně osoby v Líšnici.
Během okrskového cvičení se členové zásahových jednotek celého 26. okrsku (Líšnice,
Žamberk, Dlouhoňovice, Helvíkovice, Kameničná) seznámili s přístupovými cestami, vodními
zdroji a vypnutím elektrického zdroje v areálu firmy Intero Chmelan v Žamberku.
Během celého roku se členové zásahové jednotky, která v současnosti čítá 27 členů,
účastnili školení a cvičení pro zdokonalení svých dovedností a znalostí. Samozřejmostí je
péče o svěřenou techniku, jejíž akceschopnost a funkčnost je pravidelně kontrolována členy
zásahové jednotky při předem naplánovaných kontrolách. Samotná údržba je pak svěřena
týmu strojníků, který si v uplynulém
roce musel poradit s několika
drobnými závadami na Avii i Tatře.
Vše však jejich šikovné ruce úspěšně
opravily a obě zásahová vozidla jsou
nepřetržitě připravena plnit svůj účel.
Činnost sboru však nespočívá jen
v leštění aut a pomoci druhým.
Aktivně se účastníme hasičských
soutěží
a
pořádáme
kulturní
a společenské akce. Nebudu vás
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zatěžovat výčtem všech soutěží, kterých jsme se zúčastnili, ale připomenu vám ty, ve kterých
zápolíme pravidelně. V polovině května se každý rok koná okrsková soutěž. 24. května 2014
ji pořádalo SDH Helvíkovice u příležitosti 125. výročí založení sboru. V soutěži se utkalo
20 družstev (12 mužů a 8 žen). Z vítězství se v kategorii Muži I. radovalo družstvo Petra Břízy,
družstvo Václava Vaněčka obsadilo ve stejné kategorii 4. místo a v kategorii Muži II. patřilo
4. místo družstvu Ladislava Zářeckého. Stupně vítězů v kategorii Ženy I. dosáhlo družstvo
Lenky Břízové na 2. místě. Kategorii Ženy II. ovládlo družstvo Marie Dvořákové. Součástí
soutěže je vedle požárního útoku i běh na 100 metrů s překážkami, jehož výsledek se
započítává do celkového času družstev prvních kategorií. Mezi ženami vybojovala svým
výkonem 1. místo Michaela Valešková a mezi muži se na krásném 3. místě umístil Josef
Toman ml. a na 6. místě Luboš Brandejs.
Naše každoroční akce
"O pohár starosty obce
Líšnice"
se
uskutečnila
5. července 2014 a byl to již
její 14. ročník. O putovní
poháry soutěžilo 15 družstev
mužů a 11 družstev žen.
Bohužel se našim borcům
nepodařilo ani letos poháry
převzít do roční úschovy,
a tak putovaly stejně jako
v loňském roce v kategorii
mužů
do
Žamberka
a v kategorii žen do České
Rybné. Mezi muži se naše
družstva umístila na 3. místě
- Ladislav Zářecký (na fotografii), 6. místě - Václav Vaněček a 9. místo - Petr Bříza. Družstva
žen obsadila 2. místo - Zuzana Keprtová, 3. místo - Marie Dvořáková a 5. místo - Soňa
Mihulková.
Další soutěže s naší účastí byly "Třebovický pohár" v Třebovicích (muži 7. místo, ženy
3. místo), soutěž v Líšnici okr. Šumperk (smíšené družstvo 6. místo), "Memoriál Miloše
Felcmana" Česká Rybná (muži 3. místo, ženy 6. místo), "Memoriál Zdeňka Musila"
Dlouhoňovice (smíšené družstvo 3. místo), "Netradiční hasičská soutěž" Česká Rybná
u Proseče (muži 5. místo, ženy 3. místo) a "Netradiční požární útok " Klášterec nad Orlicí
(muži 2. místo, ženy 1. a 2. místo). Součástí této soutěže je i oddělená soutěž v disciplíně
TFA, což je anglická zkratka Toughest Firefigter Alive (Nejtvrdší hasič přežije). Pro ty z vás,
kteří se ještě s touto poměrně novou disciplínou nikdy nesetkali, se ji pokusím ve stručnosti
přiblížit. Soutěžící oblečen v zásahovém obleku s dýchacím přístrojem na zádech
a zásahovou přilbou rozvine dvě hadicová vedení tvořená hadicemi a proudnicemi B do
určené vzdálenosti, provede 60 úderů obouručním kladivem (6-10kg) v hammerboxu,
překoná dvou metrovou bariéru, přemístí figurínu Raitekovým úchopem (obouruč zezadu)
do stanovené vzdálenosti a přenese 2 barely každý o váze 20 kg do vzdálenosti 30 metrů.
13

Takto vypadala disciplína v Klášterci nad Orlicí, ale jednotlivé soutěže se mohou navzájem
odlišovat provedením. Při soutěžích profesionálních hasičů musí navíc soutěžící po splnění
těchto úkolů vystoupit po schodech do určitého nadzemního podlaží ve výškové budově
nebo provést vytažení 20kg závaží do stanoveného podlaží ve cvičné věži. Jak vidíte, je tato
disciplína velice fyzicky náročná, a už jenom její celkové dokončení znamená pro soutěžícího
malé-velké vítězství. Proto zde patří velké uznání našim soutěžícím, kteří se velké výzvy
nezalekli a poměřili své síly s ostatními. Mezi ženami, které mají pravidla trochu jiná, se
umístila Jana Klášterecká na 2. místě a mezi muži nejlépe dopadl Jiří Teplý na 17. místě
a Luboš Brandejs na 20. místě.
O výsledcích našich dětí v kolektivu mladých
hasičů jste si mohli přečíst v minulém vydaní
Líšnického zpravodaje. Příprava na jarní soutěže
a především okresní kolo hry "Plamen" pokračuje
i v zimním období. Děti plnily odznaky odbornosti
a malovaly obrázky do výtvarné soutěže "Požární
ochrana očima dětí". Po domluvě s tělocvičnou
jednotou Sokol jsme začali pro některé schůzky
využívat i sál sokolovny, kde můžeme již pilovat
praktické dovednosti při nácviku štafet. Jakmile
počasí dovolí, tak budeme s dětmi pilně cvičit na
hasičském cvičišti, abychom 29. a 30. května 2015
v Mladkově dosáhli třeba i na stupně vítězů.
Zástupci našeho sboru byli hosty na oslavách
120. výročí založení SDH v České Rybné a na
oslavách 500 let od první písemné zmínky
o Pastvinách, kde naše Tatra zářila mezi
vystavovanou hasičskou technikou a během
programu také dodávala vodu pro "Hasičskou
fontánu" secvičenou členy SDH Klášterec nad Orlicí.
Sbor využil nabídky účastnit se projektu "Recyklujte s hasiči" firem Elektrowin a Asekol.
Jedná se o odevzdávání nepotřebných elekrozařízení, které se soustřeďují ve sběrném
dvoře, a poté jsou odváženy na náklady zmíněných firem. Akce probíhá ve spolupráci
s obecním úřadem, který původně tento svoz hradil z veřejných prostředků, tyto tak mohou
být nyní využity pro jiné účely. Ve spolupráci s Líšnickou a.s. a obecním úřadem se na jaře
loňského roku uskutečnil sběr starého železa, Oběma institucím děkujeme za pomoc
a spolupráci. I v letošním roce se sběr uskuteční 17. dubna 2015.
Již tradičně pořádané kulturní a společenské akce jako je "Tradiční hasičský ples",
"Stavění máje", "Kácení máje" (nebo "Posezení u spadlé májky" - záleží na okolnostech)
a diskotéka v rámci soutěže "O putovní pohár starosty obce", se letošní rok rozšíří
o diskotéku "Párty Mejdan" pořádanou v sobotu 21.3.2015 v líšnické sokolovně. Stavění
máje proběhne v pátek 1.5.2015, Kácení máje 30.5.2015, ve spolupráci s TJ Sokol a myslivci
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pořádáme pro děti 28.6.2015 Vítání prázdnin a soutěž O putovní pohár starosty se
uskuteční v neděli 5.7.2015. Všechny tyto akce proběhnou na hasičském cvičišti. Pevně
věříme, že naše akce podpoříte svou návštěvou a přinesete si sebou dobrou náladu, kterou
budete předávat ostatním.
Na začátku článku jsem se zmínil o volbách výboru, který povede činnost celého sboru
následujících 5 let. Volby proběhly v počtu 69 členů (z celkového počtu 126 členů SDH), což
byl dostatečný počet pro jejich uskutečnění. Během voleb a následující první výborové
schůze byli zvoleni hlavní funkcionáři sboru a to: starosta Josef Štefek, místostarosta Ing. Pavel Štěpánek, velitel - Josef Toman, zástupce velitele - Martin Keprta, jednatel - Anna
Vaněčková vedoucí mládeže - Lenka Břízová, pokladník - Petr Štefek. Jako členové výboru
byli zvoleni: Jiří Bříza, Marie Dvořáková, Jiří Keprta, Antonín Kubíček, Jiří Marvan ml.,
Ing. Pavel Štefek, Bc. Šárka Tomanová, Jiří Teplý, Václav Vaněček. Revizní rada: předseda Ing. Josef Vencl, členové - Stanislav Kopecký a František Toman.
Rádi bychom na tomto místě poděkovali členům, kteří svou činnost ve výboru ukončili
za jejich obětavou a dlouholetou práci. Poděkování patří i všem ostatním ať z řad hasičů,
ostatních spřízněných občanů či sponzorů za pomoc při realizaci našich akcí a rozvoji
"hasičiny" v obci. Za dlouhodobou spolupráci děkujeme Obecnímu úřadu Líšnice, TJ Sokol,
Líšnické a.s. a mysliveckému sdružení. Všem ještě jednou velké díky.
Za SDH Líšnice Pavel Štefek

Ze života oddílu stolního tenisu TJ Sokol Líšnice
Vážení čtenáři,
rok 2015 je již v plném proudu, což pro nás stolní tenisty znamená,
že se nám sezóna přehoupla do své druhé poloviny. Dovolte mi proto,
abych vám v několika slovech shrnul výsledky a přiblížil, co nového se
v našem oddíle událo během první poloviny soutěže.
Družstvo A hrající nejvyšší okresní soutěž se po první půlce sezóny umístilo na 8. místě
z 12 oddílů s bilancí 4 výher a 7 proher. Cíl A týmu je pro letošek udržet první okresní přebor,
což se zatím daří, ale rozhodně nesmíme v našem úsilí polevovat. Úspěšnost jednotlivců:
Brökl Jan - 75,61 %, Schreiber Michal - 56,10 %, Štantejský Jaroslav - 38,46 % a Bělský Jiří 28,21 %.
Družstvo B bojuje ve 3. okresní soutěži a po první části se umístilo také na 8. místě z 12
oddílů, čímž podobně jako A tým zatím splňuje předpoklady k udržení se v soutěži. Bilance
B týmu po první polovině činila 4 výhry, 1 remízu a 6 proher. Úspěšnost jednotlivců: Stejskal
Jan - 82,14 %, Bečka Pavel - 68,75 %, Bečka Jan - 36,00 % a Diblík Milan - 30,95 %.
A nakonec C tým. Naše poslední družstvo hraje 5. okresní soutěž a po první polovině se
drží na 2. místě, s bilancí 8 výher a 1 prohry. Pokud se jim toto umístění podaří udržet až do
konce, mohl by z toho být postup do vyšší soutěže. Nezbývá, než držet palce. Úspěšnost
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jednotlivců: Schauer Lukáš - 85,71 %, Vencl Jiří - 76,67 %, Vencl Josef - 75,00 % a Diblík
Martin - 58,73 %.
U C týmu bych se ještě rád na chvíli zastavil. Je až neuvěřitelné, jaký pokrok toto
družstvo za pouhý rok udělalo. Loňskou sezónu zakončili na předposledním místě pouze
se dvěma výhrami a letos bojují o postup do vyšší soutěže. Zejména je mou povinností
a poctou vyzdvihnout výkon Lukáše Schauera, který se i díky možnosti tréninku v našem
oddíle neskutečně zlepšil. Minulý rok skončil Lukáš s úspěšností 11,84 % - jeho pokrok tak
jasně dokazuje, že když se oblíbenému sportu věnuje nejen dřina a pot, ale i srdce, může se
stát cokoliv. Je pěkné sledovat, s jakým nasazením a nadšením Lukáš nastupuje ke každému
zápasu a dokazuje, že i přes jeho tělesný handicap je schopen konkurovat každému hráči.
Poté, co byly dohrány poslední zápasy první poloviny sezóny, následovala vánoční
přestávka. Ale ani v tomto období se nám nedostalo odpočinku, protože po celém okrese je
pořádána spousta vánočních turnajů. Ani náš oddíl nezůstal pozadu a také my jsme
uspořádali další ročník Líšnického vánočního turnaje. Letošního turnaje se u nás zúčastnilo
16 hráčů a to z Líšnice, Brna, Českého Meziříčí, Těchonína, Žamberka, Helvíkovic a Mistrovic.
Účast byla sice menší než v předchozích letech, ale zábavy a sportovního vyžití jsme si užili
dostatek. Vítězem se po urputném boji stal Daniel Krejsa z Mistrovic, druhý skončil domácí
Michal Schreiber a na třetím místě se umístil Bohumil Vilímek z Českého Meziříčí. Každý
účastník si odnesl některou z věcných cen, za které děkujeme sponzorům. Také nás velmi
potěšilo, že nás svou návštěvou poctil pan Zdeněk Bednář, který sledoval prakticky celý
turnaj a vzpomínal na svou dlouholetou kariéru a na mnohé úspěchy z historie líšnického
stolního tenisu.
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Fotografie zachycují účastníky
vánočního turnaje a jeho vítěze.
Závěrem bych chtěl poděkovat
členům SDH Líšnice za vstřícnost,
kterou nám projevili po hasičském
plese, kdy nám pomohli uklidit sál
a umožnili nám v sokolovně odehrát
zápas. Rozpis zápasů máme již od
srpna pevně daný a ne vždy nám svaz
posunutí termínu zápasu povolí. Byla
by proto škoda utkání skrečovat, když
„honíme“ každý bod, abychom soutěže udrželi. Velice si toho ceníme a jsme rádi za dobrou
náladu, která panuje mezi našimi spolky.
Děkuji všem za přečtení článku, přeji hodně pohody do prvních jarních dnů a držte nám,
prosím, palce do druhé poloviny soutěže. Každý, kdo by se chtěl přijít podívat na některý ze
zápasů, je samozřejmě vítán. Rozpis visí na nástěnce před sokolovou. Tréninky máme každý
čtvrtek od 17 hodin a velice rádi na nich uvítáme kohokoliv, kdo by měl chuť si jít zahrát,
nebo se třeba přidat do našich řad.
S pozdravem Michal Schreiber - TJ Sokol Líšnice - oddíl stolního tenisu

Český zahrádkářský svaz ZO Líšnice
Vážení přátelé,
je to neuvěřitelné, ale naše organizace zahrádkářů oslavuje v letošním
roce 50 let od svého založení. To pan Karel Kamír, Josef Kavka, Antonín
Hůlka a Josef Hausler založili tuto organizaci. Členové výboru byli pan Jiří
Šulc, Ing. Kaplan, František Bříza, Jiří Poláček a Jiří Krejsa. Předsedou byl
zvolen pan Kamír. Při ustanovení byl počet členů 26.
V této době spolek vlastnil vlastní moštárnu. Ta se provozovala u pana Diblíka. Později
byla přemístěna na obec k panu Josefu Šulcovi. Po vzniku moderní moštárny v Žamberku
tato zanikla. Již v roce 1966 se uskutečnila první výstava. Největší úspěch však byl v roce
1974, kdy se za spolupráce TJ Sokol a ČZS ZO uskutečnila v sokolovně okresní výstava.
Návštěva za tři dny přesáhla tři tisíce návštěvníků.
Rok 1976 byl také pro naši organizaci a obec úspěšný. Získala třetí místo v soutěži
o nejhezčí obec okresu. Byla také vyhodnocena nejkrásnější zahrada. První místo obdržela
paní Břízová – Podkopecká (čp. 21). V roce 1986 místní zahrádkáři obdrželi od ústředního
výboru čestné uznání.
Musíme připomenout další členy, kteří se zasloužili o dobré jméno Líšnice, nemůžeme
jmenovat všechny, ale namátkou, Oldřich Horáček, Vítězslav Bednář, Jaroslav Kalous,
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Antonín Hovad, Rudolf Doleček st., Josef Vencl, Josef Janovec, či Josef Hudec. Tito dva
posledně jmenovaní se zasloužili o vysázení sadu Míru pod Dubinou.
Dnes se snažíme navázat na práci našich předků. Věříme, že se nám bude dařit
zvelebovat obec podle našich představ. Na dobrém chodu organizace po roce 1990 má
nemalé zásluhy pan Zdeněk Kumpošt. Jsou pořádány zájezdy, přednášky, výstavy. Poslední
dobou se daří spolupracovat s obecním úřadem a chceme rozšířit spolupráci s místní školou.
Věříme, že za dalších deset let o nás bude moci někdo napsat takové hodnocení, jako
můžeme psát o našich předchůdcích my.
Dne 28. února 2015 proběhla výroční schůze, kde jsme vzpomínali a hodnotili dosavadní
činnost. Všichni přítomní obdrželi pamětní list, který bude připomínat výročí naší organizace.
Touto cestou Vám chceme ještě jednou poděkovat a popřát hodně osobních i společenských
úspěchů.

Zahrádkáři Líšnice

Z činnosti Mysliveckého spolku
Běžného člověka myslivost míjí a téměř se ho netýká, tedy vyjma
neukázněných pejskařů, zemědělců a chovatelů drůbeže, kteří se
s působením volně žijících živočichů setkávají.
Základem myslivosti je péče o zvěř a její životní prostředí, její přikrmování v zimním
období senem a obilninami a předkládání kamenné soli a minerálních doplňků. Koncem
loňského roku byly z dotace obecního úřadu navíc přikoupeny pro srnčí zvěř doplňkové
granule na zpestření potravní nabídky pro lepší přečkání zimního strádání. Honební
společenstvo uhradilo nákup granulí s obsahem Cermixu na přeléčení proti hlísticím
zažívacího traktu a nosohltanové střečkovitosti, které byly srnčímu předloženy v polovině
února. Péče o zajíce polního spočívá v přikrmování stejně jako u srnčího, navíc jsou jim
ořezávány letorosty vrb a ovocných dřevin k okusu.
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Co zajímá zemědělce především?? Jak udržujeme stavy volně žijící zvěře na jimi
obhospodařovaných pozemcích. V loňském roce bylo krom srnčí uloveno 15 kusů černé
zvěře, běžný průměr. Srnčí moc nelovíme, většinu plánu odloví auta na silnicích, zajíce pro
udržení tradice lovíme jednoho ročně. Uvažovali jsme o protlačovaných pachových
ohradnících, nicméně je to především velká farmaceutická lobby. Zvěř přirozeně migrovat
musí, zastavit ji nejde, na pachová zradidla si rychle zvyká, neohrožují ji a prochází jimi. Naší
honitbou prochází tři silnice s četnou průjezdností, nákladová výše ošetření a jeho
obnovování po celé délce by byla neudržitelná. O silvestrovské noci dokonce dva kusy jelení
zvěře prošly středem vsi, stopy vedly řekou přes splav, u čističky odpadních vod přesadily
silnici a strání mezi Keprtovými a Tondou Hovádkem přesadily do Rovin a dále na
Zákopanku. Díky sněhu to bylo zdokumentováno.
Letošní leden byl pro
snížení
stavu
černé
příznivý,
uloveno
již
máme dalších 10 kusů
a pro chovatele drůbeže
k loňským
pěti
další
4 lišky, vlastně loňská
liščata, která se nejspíše
podílela
na
úbytku
drůbeže na horním konci.
Co myslivce čeká na
jaře??
Po
zimním
přikrmování vyčistíme do
konce
dubna
krmná
zařízení
a
opravíme
potřebné, pomůžeme se
zalesněním v obecních lesích a 27. června 2015 vás všechny pozveme na Myslivecký den pro
veřejnost spojený se střelbou na asfaltové terče za Marvanovým borkem.
Mirek Kubíček

Hokejový tým SKOAL Líšnice
Hokejový tým hájící barvy naší obce má za sebou další sezónu.
4. ročník turnaje O Žamberskou Orlici v bezkontaktním hokeji skončil
pro naše borce trochu nešťastně. Poslední zápas nedokázali vyhrát
a v celkovém hodnocení skončili na bramborovém čtvrtém místě.
Do turnaje bylo přihlášeno 10 týmů, takže umístění v první polovině je krásný výsledek.
Vítězem byl tým Autoneum Hnátnice, stříbrní byli Slámožrouti z Kunvaldu a bronzový byl tým
Jeleni Letohrad. Všechna utkání se hrála na zimním stadionu v Žamberku. Vzhledem k tomu,
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že stadion není zastřešený, došlo k mnoha odkladům jednotlivých utkání kvůli nepříznivým
povětrnostních podmínkám.
Náš tým tvoří především Líšničáci, kterých však není dostatek pro vytvoření celého
týmu. Proto bylo potřeba doplnit stavy hráči odjinud a v případě potřeby jsou řady
doplňovány hráči z jiných týmů, kteří jsou ochotni zaskočit. V základní sestavě se z tohoto
důvodu pravidelně objevují i hráči ze Žamberka, Kunvaldu nebo Verměřovic. Jde o to si zahrát
a nesedět doma.
Historie týmu se začala psát před více jak 10 lety, kdy se skupina nadšenců kolem
Václava Janouška, Roberta Císaře a Ladislava Zářeckého rozhodla vytvořit hokejový tým
a soutěžit v Ústeckoorlické hokejové lize (Computer Shop Cup), která se hraje na stadionu
v Ústí nad Orlicí. V tuto dobu hráli v týmu např. Míra Lukáš, Petr Šulc, Pavel Kaplan, Pepa
Klášterecký, Martin Keprta, Jirka Keprta, David Kubíček a další, které celkem pravidelně
jezdila podpořit početná skupina fanoušků. Po dostavění zimního stadionu v Žamberku
a založení turnaje O Žamberskou Orlici se situace trochu změnila. Nejenom, že někteří hráči
přestali hrát, ale i dříve početný funclub prořídl. Naštěstí i tuto sezónu bylo možné z tribun
slyšet povzbuzování "Líšnice do toho" od věrných fandů. Kdyby jich ale bylo víc, možná
bychom minimálně na to třetí místo dosáhli.
Pokud někoho z vás překvapil
název týmu SKOAL Líšnice, tak to
není překlep nebo zkomolenina.
SKOAL je americká značka
žvýkacího tabáku, který si někteří
z hráčů velmi oblíbili. V roce 2013,
kdy celý turnaj vyhráli, byl dokonce
z plechových krabiček vyroben
pohár. Bohužel, jak vidíte na
fotografii vedle, bouřlivou radost
dlouho nevydržel. I bez trofeje
však prvenství našemu týmu nikdo
odepřít nemůže. Tým od samého začátku funguje samofinancováním. Všichni si hradí náklady
na tréninky, zápasy, vybavení a cestovné z vlastních prostředků. Poděkování patří Honzovi
Smejkalovi, který dojíždí na zápasy a tréninky až z Verměřovic. Velký podíl na dobrých
výsledcích mají brankáři. V případech, kdy nemůže nastoupit naše jednička Patrik Keprta,
ochotně zaskočí Míra Křen nebo Luboš Martinec z Kunvaldu. Pokud je hráčů málo, obětavě
vypomohou Petr Šulc st. a Petr Bříza. Pokud by si někdo rád zahrál a stal se novou posilou
týmu, rádi ho mezi sebe přijmeme.
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Od ledna mohli hokejisté hrát v nových dresech, které byly pořízeny z finančního
příspěvku obecního úřadu a vlastních prostředků hráčů. Na fotografii dole můžete vidět jejich
podobu. První zápas v nových dresech skončil velkým vítězstvím, takže svým nositelům
přinesly štěstí a příští sezónu budou jistě atakovat nejvyšší příčky v tabulce.

Stojící zleva: Václav Janoušek, Václav Dvořák, Vladimír Šedaj, Jakub Šmirous (Žamberk),
Václav Janoušek ml., Tomáš Veverka (Žamberk), Jan Smejkal (Vermeřovice), Marek Keprta,
Jan Plundra (Žamberk). Klečící zleva: Petr Šulc ml., Robert Císař, Martin Keprta. Ležící brankář
Míra Křen (Kunvald).
Za SKOAL Líšnice Robert Císař, Vladimír Šedaj a Václav Dvořák

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2015
Tříkrálová sbírka se na Orlickoústecku setkala opět
s pozitivním ohlasem. Podruhé za svou historii překonal letos
její výtěžek hranici dvou milionů Kč, když bylo do 504
pokladniček vykoledováno celkem 2.309.509,- Kč.
Sbírka na Orlickoústecku patří svým rozsahem k největším ve východočeském kraji.
V takovém měřítku může být uskutečněna jen díky obětavosti desítek jednotlivců, kteří mají
na starosti organizaci sbírky v místě bydliště, díky nasazení stovek dobrovolníků a díky
spolupráci s farnostmi, obecními úřady, školami a občanskými spolky. Charita je za tuto
pomoc velmi vděčná a děkuje také všem, kdo do sbírky přispěli. Finanční prostředky z této
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sbírky jsou pro Charitu důležitým příjmem, ze kterého může podporovat některé své služby,
a pomáhat tak potřebným.
Významným aspektem akce je také udržování společenských kontaktů v obcích. Řada
lidí, zejména starších, už koledníky dopředu očekává, těší se na ně a bere jejich přání štěstí
a zdraví velmi vážně. Za 15 let své existence se tak Tříkrálová sbírka stala
smysluplnou tradicí v mnoha obcích a městech.
65 % z výtěžku Tříkrálové sbírky je určeno přímo charitám, které sbírku v daném regionu
organizují. Oblastní charita Ústí nad Orlicí tento obnos v r. 2015 použije mj. na činnost
domácího hospice, občanské poradny nebo služeb pro rodiny s dětmi.
Děkujeme každému, kdo se na Tříkrálové sbírce 2015 jakkoliv podílel.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí - tisková zpráva z 23.1.2015

Děkujeme, Líšničtí....
5. ledna 2015 se díky vedoucím skupinek a jejich členům v podobě Tří králů uskutečnil
v Líšnici již 10. ročník Tříkrálové sbírky, při které se vybralo 23 118 Kč, což je nejvíce za
zmíněné období.
V porovnání s loňským rokem došlo ke změně
vedoucího skupinky Pavla Dudka. Úkolu se
ochotně ujal Michal Pirkl, jehož skupinku tvořili
Matěj Pirkl, Bára Novotná a Kuba Kubíček.
Početná skupinka koledovala pod vedením
dlouholetého vedoucího Pavla Brůny s Pavlem,
Filipem a Verunkou, hudební doprovod vytvořily
Jana a Markétka Brůnovy.
Poděkování patří i Miloši Břízovi, který ačkoliv
bydlí v Nekoři, zúčastňuje se pravidelně této akce
- letos s Adámkem Lorencem, Deniskou Skalickou
a Ondrou Břízou. Nemám v úmyslu zapomenout
na Hanku Hovádkovou (omlouvám se, že je
uvedená až na závěr), která s Adélkou a Karlíkem
Hovádkovými připomínají svátek Tří králů
obyvatelům na poměrně rozsáhlé dolní části obce
a podél silnice č. 11 (foto vlevo).
Ještě jednou patří poděkování všem, kteří se na uskutečnění a též finančním výsledku
sbírky podíleli.
Rudolf Doleček z Olšiny
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Využití výnosu Tříkrálové sbírky
Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se
zdravotním postižením, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným.
Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována
tak, že naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány.
Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.
Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65% přímo ve vaší obci nebo
regionu. 15% využije na své projekty vaše diecézní Charita, 10% pomůže potřebným
v zahraničí. Po 5% jde pak na celostátní projekty a režie sbírky.
Zmíněných 65% výnosu sbírky bude v roce 2015 Oblastní charitou v Ústí nad Orlicí
využito na následující projekty:
• Občanská poradna - zajištění a rozšíření služby, vznik nového kontaktního místa v České
Třebové.
• Charitní pečovatelská služba a Domácí hospicová péče - zajištění služby a pořízení
speciálních zdravotních pomůcek.
• Centrum Pod střechou v Letohradě - zajištění služby a vybavení.
• Sociální rehabilitace Lanškroun - zajištění služby.
• Sociální sprcha v Ústí nad Orlicí - zajištění provozu.
• "Šance pro rodinu" sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - zajištění služby,
nákup automobilu.
• Nízkoprahové centrum pro lidi bez domova Lanškroun - zajištění služby.
• Přímá pomoc potřebným v těžké životní situaci či zasaženým živelnou katastrofou.
• Humanitární projekty v rámci programu "Adopce na dálku v Indii" - kvalifikační kurzy pro
nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a večerní vzdělávání chudých dětí v oblasti
Bangalore, Karnataka (realizuje Diecézní charita Hradec Králové).

Několik čísel k porovnání
Obec
Klášterec nad Orlicí
Kunvald
Letohrad
Líšnice
Lukavice

Výnos
10 557 Kč
20 094 Kč
192 406 Kč
23 118 Kč
48 617 Kč

Obec
Nekoř
Pastviny
Písečná
Šedivec
Žamberk

Výnos
39 953 Kč
15 155 Kč
24 493 Kč
11 961 Kč
76 333 Kč

Výnosy koledy ve vybraných okolních obcích
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Diecéze nebo arcidiecéze

Počet pokladniček

Arcidiecéze olomoucká
Diecéze brněnská
Diecéze ostravsko-opavská
Diecéze královéhradecká
Arcidiecéze pražská
Diecéze českobudějovická
Diecéze plzeňská
Diecéze litoměřická
Koleda celkem

5 081
4 336
2 716
3 357
1 390
1 328
1 038
800
20 046

Výnos v Kč
23 865 566 Kč
20 990 966 Kč
13 955 435 Kč
13 497 079 Kč
5 146 685 Kč
5 180 741 Kč
3 833 459 Kč
2 082 802 Kč
88 552 733 Kč

Celorepublikový výnos koledy (není započítán Tříkrálový koncert, který je součástí Tříkrálové
sbírky).
Více informací je možné naleznout na webových stránkách www.uo.charita.cz
a www.trikralovasbirka.cz.

KDO JE KDO - DÍL XXXIV.

František ŠAŠEK (1903 – 1995)
Někde je stále ten minulý, vzdálený čas, čas vzpomínek. Vzpomínek na Žamberecko
a okolí. Líšnici, kde jsem poznal svoji milovanou ženu a hodné lidi. Nemohu začít jinak nežli
slovy pana Šaška, který učil na škole v Líšnici jako definitivní učitel pod ředitelem Františkem
Petrem. Tady byl v roce 1928 vystřídán výpomocným učitelem Františkem Dittrichem. Pan
Šašek odešel na menšinovou školu do Klášterce nad Orlicí. K Líšnici si však zachoval vřelý
vztah.
Narodil se v Praze 19.2.1903. Do Žamberka přišel v roce 1923 jako učitelský mládenec.
K jeho žákům patřil pan Oldřich Dvořák, Ferda Král, Václav Šeps a mnoho dalších z Líšnice.
I můj otec. V letech 1925 – 1926 působil v Lanškrouně a potom v Líšnici. Odtud odešel do
Klášterce nad Orlicí. Do Žamberka se definitivně vrátil v roce 1936.
V Líšnici se na posvícenecké zábavě poznal se svoji manželkou Mankou Jirešovou. Určitě
znáte písničku, kterou k této příležitosti složil "Když jsem šel z Líšnice z posvícení potkal jsem
děvče tuze hezký..." Pak přišly další "Tou Líšnickou alejí, Pijácká, Orlickým horám, Hraničáři,
Žamberecké věže štíhlé atd. Pan učitel Šašek byl vynikající malíř – karikaturista, muzikant
a sportovec. Reprezentoval v atletice Slavii Praha. Do Líšnice jezdil hrát volejbal. Za války se
scházel pod strání u Šulců a s kytarou zde lidé překonávali těžkou dobu. U ohýnku při
písničkách a opékání buřtů od pana Vídenského a pojídání výborného chleba pana Keprty se
na tato setkání dlouho vzpomínalo.
Při žamberské pouti ve stánku prodával karikatury žamberských občanů a lidí z okolí.
Stánek byl od rána obležen a jako první vyprodán. Při spolupráci s knihařem panem Jiřím
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Faltusem vytvořil mnoho krásných vazeb. Zhotovil také mnoho návrhů na pamětní desky,
které realizoval ak. sochař Zdeněk Kolářský.
V roce 1946 odešelí ze Žamberka do Prahy. Jeho syn, herec Jiří Šašek, jehož neznámější
role je Robot Emil ze stejnojmenného dětského seriálu z počátku 60. let minulého století,
pokračuje ve stopách svého otce a věnuje se karikatuře.
Pan Šašek se často vracel do kraje, který si zamiloval. Líšnici navštívil za svého života
několikrát. Svůj život naplnil vrchovatě láskou k lidem, bohatstvím rozmanité práce. Dá se
říci, že jeho život byl krásný. Zemřel 1.5.1995 ve věku 92 let v domově důchodců
v Malešicích. Letos uplyne 20 let, co pan učitel Šašek odešel z tohoto světa.
V každém z nás je kousek krajiny, všech ročních období, čas světla i stínu, širokých cest
i zarostlých pěšin. V každém z nás se najde kousek jasného nebe i oblohy s oblaky. Tak
hovořil pan učitel ke svým žákům na setkání v Žamberku v roce 1980.

Na fotografii, můžete vidět pana učitele Františka Šaška (sedící uprostřed) se svojí
sportovní třídou v Žamberku po 60 letech. Po jeho pravici sedí paní učitelka Habrová. Snímek
je z roku 1974.
Na závěr mi dovolte jednu z jeho básniček.
Tenkrát bylo všechno jiné, ale čas tak rychle plyne,
že to ani netušíme, ani se tím netrápíme.
Muziky nám pěkně hrály, lidé se více radovali,
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třeba jenom z maličkostí, byli totiž falše prostí.
Slavily se máje, pouti, to nikoho nezarmoutí,
slávy byly upřímnější, zato pohřby dojemnější.
Zejmy, že prý byly dlouhé, to jsou vyprávěnky pouhé.
Hrávali jsme berana se zlatýma rohama.
Čáry – máry kvetly taky, slunko pozakrylo mraky,
borovičky borový, všude plno stromoví.
Lidé se více milovali, hodně dětí vychovali.
Dobrou radu chcete znát, vzpomínejte na tenkrát.
František Šašek
Ze soukromého archívu Rudolf Doleček

ORLICE – DÍL 7.
Už jen dva díly nám zbývají a dostaneme se po toku Divoké Orlice do naší obce Líšnice,
kde naše putování ukončíme. Cesta po toku řeky je nádherná. Jít po břehu řeky to je zážitek,
který je úplně jiný, než tuto cestu absolvovat po silnici či cestách. Chodíme po břehu
a zapomínáme na svá trápení, nastává útlum, klid a díváme se na hladinu, která tiše
plyne a s ní běží i čas, který se nedá zastavit.
Všude je krásně, ale domov máme jen jeden. Musíme si vážit kraje, kde žili naši
předkové. Ti pro nás tvořili a nám nezbývá nic, nežli obdivovat jejich díla. K jednomu
takovému pomníku patří i Pastvinská přehrada.
Pastviny, které sousedí s naší obcí, mají s námi mnoho společného. První zmínka je také
z roku 1514. Kdysi tady pasáci pásli dobytek a od této doby to jsou Pastviny. Toto území
patřilo rodu Žampachů. Křížová cesta, Vejdovy lípy, to jsou vzpomínky na tuto dobu. Obcí
vedla stará, ale živá cesta - ze Žamberka do Mladkova. Do blízké Líšnice byla vybudována
v roce 1932 řádná silnice. Silnice Pastviny – Klášterec nad Orlicí byla postavena v roce 1935.
Základní kámen pro viadukt byl položen 13. června 1932 a dokončen byl 23. července 1936.
Stavba stála 3.131 606 Kč.
Zahájení stavby přehradní hráze se
konalo 10. července 1933. Na konci roku
1938 byla stavba dokončena. Na stavbě bylo
odpracováno 3 325 700 hod. Hodnota díla
26 230 410 Kč. Elektrárna a strojní část stála
3 540 000 Kč. Tato stavba měla pomoci
hlavně při povodních, na druhém místě byla
výroba elektrické energie a třetím bodem
bylo snížení nezaměstnanosti v tomto
regionu. Přehradu prověřily povodně v letech
1938, 1946, 1997, 2000.
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Po 2. světové válce se Pastviny staly významnou rekreační oblastí. V minulosti zde našlo
osvěžení a potěchu mnoho osobností, Jirásek, Theer, Liebscher, Kalvoda a další. Narodil se
zde malíř Wagner K. I v dnešní době tu žije a tráví svůj volný čas mnoho zajímavých lidí.
Například dřívější trenér pardubických hokejistů pan Uher nebo malířka paní Vladyková,
herec Jan Čenský a mnoho dalších.
Líšnici spojuje se sousedy i datum 1. leden 1976. V tento den se spojila obě zemědělská
družstva a začala společně hospodařit. Místní obyvatelé společně s majiteli rekreačních chat
pořádají mnoho kulturních a společenských akcí – závody Dračích lodí, Pastvinskou notu,
velikonoční a vánoční výstavy či taneční zábavy.
Návštěva malebného údolí každého potěší, každý si zamiluje nějaký kout, kam se rád
vrací. Řeka se vymaní ze zámku přehrady a pomalu se blíží do Nekoře, ale to se musí ještě
protáhnout další zajímavou stavbou a to malou přehradou, tato však již patří do další
kapitoly.
Neuvědomujeme si, v jaké krajině žijeme. Ještě není tak zdevastovaná. Je zde krásně,
ale o tom nás přesvědčují lidé, kteří se zde objevují a pak se stále do těchto končin navrací.
Tady si člověk teprve uvědomí úžasný soulad mezi přírodou a krásou vytvořenou člověkem.
Zapomeneme na trampoty běžného života, uděláme si chvilku jen pro sebe. Vydejme se
třeba na výlet ke Kapličce či Studánce. Bude nám dobře, vykonáme něco pro své zdraví
a pohladíme si duši.
Rudolf Doleček - Použité prameny pan Emil Trojan

15 let od největší velké vody
Nebyly to ani tři roky a stalo se to, co už nikdo nečekal. Řeka, která protéká naší obcí,
opět připomněla, proč se jmenuje Divoká Orlice. Po velké povodni v červenci roku 1997 se
velká voda přivalila znovu ve čtvrtek 9. března 2000. Vše způsobilo výrazné oteplení, které
mělo za následek rychlé tání sněhu, a celou situaci podpořil silný déšť. Pastvinská přehrada
na tak velký a především náhlý příval vody nebyla připravená. Během dne začala voda
přetékat přes všechny bezpečností přelivy. V 18 hodin dosáhl přítok do přehrady svého
3
maxima 207 m /s. Jen pro srovnání běžný přítok se v tomto období
3
pohybuje mezi 4-8 m /s. Obecní úřad
již od rána upozorňoval občany na
hrozící nebezpečí a členové SDH
objížděli domy v blízkosti řeky
a pomáhali se zabezpečením majetku
a obyvatele sváželi do mateřské
školky, kde bylo zřízeno provizorní
ubytování. Řeka se v obci začala
vylévat z břehů po 13. hodině a její
hladina kulminovala mezi 20. a
24. hodinou - v tuto dobu byla
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například souvislá vodní hladina od prodejny Konzum až ke stavení pana Karla Hovádka.
Bohužel v této noční době se nepodařilo pořídit více dokumentačních záběrů ničícího živlu.
Během pátku se situace začala uklidňovat a řeka se pomalu začala vracet do svého
koryta. V místech, kde není říční břeh tak vysoký, jako je v Račovicích a některých místech na
Dolním konci, zůstala voda mimo koryto déle. V sobotu se počasí opět razantně změnilo.
Přes noc napadla souvislá sněhová pokrývka a ochladilo se. Takový rozdíl teplot ze dne na
den opět čekal jen málokdo. Vysoušet podmáčené domy v takovémto počasí je téměř
nemožné, a pokud by začalo mrznout, hrozilo by popraskání vlhkého zdiva a tím další
komplikace pro majitele postižených domů. Naštěstí to byl jen varovný vzkaz přírody, že má
stále nad námi velkou moc a další den už nebylo po sněhu téměř ani památky a teploty byly
relativně jarní. Lidé mohli začít naplno odklízet následky velké vody, která překonala definici
stoleté vody. Hladina vody vystoupala o 50 cm výše než při předcházející povodni
a pravděpodobně byla nejvýše od
dokončení přehrady v roce 1938. Po
opadnutí vody začaly likvidační
práce, které především spočívaly v
odčerpávání vody ze sklepů a studní,
odklízení
bahna,
vysoušení
zatopených prostor a odklízení
vzniklých naplavenin. Významnou
pomoc poskytli členové hasičského
sboru, kteří obětavě pomáhali
ostatním, i přesto, že domy
některých z nich byly také povodní
zasaženy.
Voda za sebou zanechala velké škody. Zcela zničený byl most do Olšiny, u mostu do
Račovic byl podtržen jeden z pilířů, most u Vídeňských voda silně poškodila, v sokolovně byla
podmáčena nová parketová podlaha a zničeno vybavení sálu, zničen byl i povrch sportovních
kurtů. Celkem bylo zatopeno 105 budov a 125 obyvatel muselo dočasně opustit své domovy.
41 rodin mělo zatopené obytné prostory svých domů.
Fotografie zachycují celou povodeň
před nebo za jejím vrcholem. Staré hřiště
ve čtvrtek odpoledne, Obec v pátek ráno
a most do Račovic v pátek odpoledne.
Jsem si jist, že téměř každý z vás má doma
své vlastní fotografie a pro připomenutí
této události si je prohlédne.
Povodí Labe v květnu 2009
vypracovalo nový manipulační řád
vodního díla Pastviny, který prošel v říjnu
2014 revizí a bude v platnosti až do konce
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roku 2020. Tento řád stanovuje hlavní zásady manipulací s vodou na vodním díle a stanovuje
i zásady pro zvýšení ochranného účinku před velkými vodami. Na základě operativní
předpovědi ČHMÚ upozorňující na očekávaný výskyt dešťových srážek, tání sněhové
pokrývky a následné zvýšení průtoku s možností dosažení stupňů povodňové aktivity bude
neprodleně zahájeno předvypouštění zásobního prostoru nádrže odtokem do velikosti
3
40 m /s. ČHMÚ má k dispozici srážkoměrné stanice v Pastvinách, Orlickém Záhoří, Zakletém
vrchu a Haničce. Automatizované vodoměrné stanice jsou umístěny v Orlickém Záhoří,
Klášterci nad Orlicí a Nekoři.
K vyhlašování stupňů povodňové aktivity dochází pro úsek toku pod přehradou podle
3
3
průtoku vodoměrné stanice v Nekoři. I. stupeň při 30 m /s, II. stupeň při 40 m /s a III. stupeň
3
3
3
při 49 m /s. Neškodný odtok pod VD je stanoven na 40 m /s, mezní odtok na 55 m /s
a maximální výška hladiny v ovladatelném ochranném prostoru je 470,24 m.n.m. Občané
mohou aktuální stav průtoku na přehradě sledovat na webových stránkách www.pla.cz, kde
jsou i aktualizované informace o srážkách a průtoku řeky.
Do budoucna musíme pevně doufat, že se příroda nerozhodne ukázat nám svou sílu
znovu.
Pavel Štefek - zpracováno podle materiálů z OÚ a Almanachu hasičů, foto OÚ

NORDIC WALKING
Nordic
Walking
neboli
Severská chůze vznikla ve Finsku
a podobá se běžeckému lyžování,
ze kterého tato pohybová aktivita
vznikla. Nejlepší je ji provozovat
ve členitém terénu, na lesních
nebo polních cestách. Využívá se
odpich ocelových hrotů, které
dodávají
chůzi
potřebnou
dynamiku. Severskou chůzí lze
chodit i po rovném tvrdém
terénu, při kterém jsou na holích
nasazeny
gumové
botičky.
Správná hůl by měla být lehká,
pružná a držet na ruce díky
speciálnímu poutku. Často se zaměňuje za těžké teleskopické turistické hole, vhodné do hor.
Při Nordic Walkingu si každý určuje svoje tempo sám podle své aktuální kondice. Uvítají
ji lidé s aktivním přístupem k životu, se zájmem hýbat se venku, v přírodě. Chůze je vhodná
jak pro aktivně sportující, tak i pro rekreační pohyb. Při chůzi dochází ke křižnému pohybu
rukou a nohou, což zapojuje obě mozkové hemisféry a tudíž tato chůze bystří i mozek. Chůze
pomůže zlepšit fyzický stav, zejména rozhýbat ztuhlé partie šíje a ramen.
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Nácvik správné techniky severské chůze je poměrně jednoduchý a dá se zvládnout
během jedné až dvou tréninkových jednotek s proškoleným instruktorem. Aby však došlo
k automatizaci pohybů a uvolněné technice, je třeba pravidelného cvičení. Instruktor
pomůže s instruktáží o správné pozici těla a může upozornit na nesprávné pohybové
stereotypy. Společným nácvikem se předchází svalovým zraněním a ztrátám času či elánu
pro cvičení.
Řadu dalších užitečných rad naleznete například
www.nordicsports.cz a www.greenwalking.webnode.cz.

na

webových

stránkách

LÍŠNICKÝ JARNÍ ODPICH
NORDIC WALKING
AKCE ZDARMA

PŮJČENÍ HOLÍ ZDARMA

Dne 11. 4. 2015
v 9 hodin

PŘIHLÁŠKY NEJPOZDĚJI 5 DNŮ PŘEDEM NA

www.greenwalking.webnode.cz nebo tel. 605 909 293
PŘI ZVLÁŠTĚ NEPŘÍZNIVÉM POČASÍ ZMĚNA TERMÍNU
AKCE.

Ludmila Bednářová

Výtvarné, vzdělávací a relaxační centrum v lokalitě Houkov (Helvíkovice) nabízí
jednodenní i víkendové kurzy, kde Vás naučí například upéct chleba a jiné dobroty z kvásku,
dále je možné navštěvovat kurzy vitráží Tiffany a fusing z barevných skel. Připravuje se také
relaxační víkend s taiči, čikung a dechovými cvičeními. Více informací najdete na
www.houkov.cz.
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Jak správně třídit odpad
Pomalu začíná jaro a s ním i čas úklidu. Odpadu je někdy víc než dost, a proto jsme se
rozhodli vás informovat o způsobech jeho likvidace. V Česku neexistuje jednotný systém
sběru odpadů. Třídit se podle zákona musí, ale způsob, jakým se bude sběr uskutečňovat, si
může každá z více než 6000 obcí určit sama. Obecně platí, že papír patří do modrého
kontejneru, plasty do žlutého, čiré sklo do bílého, barevné do zeleného, bioodpad do
hnědého a směs do černého. Tyto základní kontejnery mohou doplňovat i další - na textil,
kovy, elektroodpad či nebezpečný odpad - jejich barvy se však mohou lišit. Různé jsou
i zásady co konkrétně se může do nádob házet. Některé obce třídí zvlášť PET lahve a ostatní
plasty. Jinde mohou být pro změnu odlišné kontejnery na nápojové kartony a na papír. Sklo
se většinou třídí na čiré a barevné, ale někde mají jen jeden, společný kontejner. Co kam
patří, se dozvíte ze samolepek umístěných na sběrných nádobách. Některé obce kontejnery
nevyužívají vůbec a třídí odpad pomocí pytlů nebo až na sběrných dvorech. Pokud si nejste
jisti, jak máte odpad třídit, zeptejte se na obecním úřadě. Pomoci by vám také měla
následující dvoustránka. V Líšnici jsou kontejnery na bílé sklo, barevné sklo a papír umístěny
u prodejny Konzumu. Plasty se vybírají v pytlích ve sběrném dvoře společně
s elektroodpadem, kovovým odpadem a textilem. Na bioodpad a směsný odpad vlastní každý
z vás k tomu určené popelnice, s pevně stanovenou četností jejich vývozu.
Problematika likvidace odpadů se na těchto stránkách už několikrát řešila. Bylo to
především v roce 2013, kdy se změnila četnost vývozu popelnic z 39 na 26 za rok.
Zastupitelstvo obce tak rozhodlo z důvodu neúměrného a dlouhodobě neúnosného zatížení
obecního rozpočtu. Vybírané poplatky, za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, pokryly celkové náklady zhruba
z poloviny. Zákon umožňuje stanovit poplatky až do výše 1 000 Kč za rok (83 Kč za měsíc).
U nás jsou stanoveny na 444 Kč za rok (37 Kč za měsíc) za dospělého občana. V obci je trvale
hlášeno 743 poplatníků a 100 poplatníků z chalup a rekreačních objektů. Celkově je to tedy
843 poplatníků, z nichž někteří mají určitá zvýhodnění (děti do 15let, občané nad 60 let,
majitelé rekreačních objektů). Po změně četnosti svozů se podařilo část finančních
prostředků ušetřit (cca 66,5 tis. Kč za rok) nicméně je financování svozů i nadále vysoce
ztrátové. V roce 2014 byly celkové výdaje zahrnující svoz nebezpečného odpadu, netříděného
komunálního odpadu, likvidace bioodpadu a plastů vyčísleny na 621 527 Kč. 55,6%
(345 643 Kč) bylo zaplaceno příjmy zahrnujícími především vybrané poplatky (287 288 Kč)
a finanční odměnu z Ekokomu za vytříděný odpad. Tyto příjmy by v ideálním případě měli
pokrýt celý náklad potřebný k likvidaci odpadů. Taková situace však není v reálném světě
možná. Vždy zůstane určité procento nákladů, které bude muset uhradit obec. Pravdou je
však to, že toto procento může být podstatně menší a ušetřené prostředky mohou být
použity na vytvoření nových věcí a ne pouze k likvidaci těch starých a nepotřebných.
Jedním z kroků je pečlivé třídění. Podle množství vytříděného odpadu je následně
stanovena finanční odměny od firmy Ekokom a náklady na likvidaci nejsou tak vysoké jako
u komunálního odpadu. Pro zajímavost bylo za rok 2014 z naší vesnice odvezeno 158t
směsného komunálního odpadu; 91t bioodpadu; 5,7t plastů; 2,6t papíru; 8,5t bílého a barev31

ANO

* Noviny, časopisy, reklamní
letáky
* Sešity, kancelářský papír
* Krabičky od čajů a všech
dalších potravin a výrobků v
domácnosti
* Lepenkové krabice
(sešlápnuté, rozřezané) a
kartony, papírové obaly (od
mouky, cukru, soli apod.)
* Skartované dokumenty
* Papírové obálky (i s foliovým
okénkem)

NE
* Mastný, promáčený, silně
znečištěný papír
* Obaly od vajíček, ruličky
toaletního papíru
* Použité papírové kapesníčky,
utěrky, pleny, vložky
* Vícevrstvé obaly (nápojové
kartony)
* Uhlový papír, povoskovaný
papír
* Pytle od cementu
* Účtenky z termopapíru
Obaly jsou obvykle označeny
těmito značkami:

ANO

* PET lahve od nápojů
(sešlápnuté i s uzávěry)
* Plastové nádoby
* Kelímky a vaničky od
potravinářských výrobků
* Igelitové, polyetylenové tašky,
sáčky, pytle a mikrotenové
sáčky
* Lahvičky od gelů, šampónů
apod.
* Plastové nádoby od mycích
prostředků (musí se vymýt)
* Fólie (bublinková,
potravinářská, na balení)
* Polystyren (na menší kusy)
* Hračky bez el. součástí
* Obaly od CD a DVD

NE
* Podlahové krytiny, koberce
* Novodurové trubky
* Obaly od barev, chemikálií,
olejů a jiných nebezpečných
látek
* PVC, molitan, kabely
* Guma, pneumatiky, plastové
součásti aut

ANO

Bílý kontejner
* Čiré nevratné lahve od
alkoholických i nealkoholických
nápojů
* Sklenice od kečupu, kompotů,
instantní kávy (bez víčka)
* Staré či rozbité sklenice, vázy,
dózy
* Flakony od voňavek či
parfémů
* Skleničky od léků
Zelený kontejner
* Barevné nevratné lahve od
vína, piva dalších nápojů
* Tabulové sklo z oken či dveří

NE

* Porcelán a keramika
* Drátosklo-drát nelze na třídící
lince oddělit, varné sklo - má
speciální úpravu a nelze je
recyklovat, zlacená a pokovená
skla
* Monitory počítačů a TV
* Zrcadla - na skle je kov
* Autoskla - uvnitř je zalisovaná
plastová folie, která brání
roztříštění
* Zářivky, výbojky, žárovky

POZOR!
Pokud je v místě umístěn jen
zelený kontejner, patří do něj
veškeré sklo. Naopak do bílého
kontejneru barevné sklo nesmí
přijít.
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ANO

* Hliníková víčka od jogurtů,
kovová víčka, kovové tuby,
plechovky, konzervy včetně
zvířecích
* Alobal, obaly od taveného
sýra a čokolády

NE

* Obaly od barev a jiných
nebezpečných látek
* CD a DVD nosiče

ANO

* Oděvy, bytový textil (čisté,
nemusí být vyžehlené), obuv
* Hračky, kabelky

NE
* Špinavé či roztrhané oděvy,
nefunkční věci

ANO

Biologicky rozložitelný odpad
je jakýkoli odpad, který je
schopen anaerobního nebo
aerobního rozkladu (např.
potraviny, odpad ze zeleně,
ale i papír).
* Posekaná tráva
* Ovoce a zelenina
* Řezanka a větvičky z ořezů
keřů a stromů
* Zemina z květin bez
květináčů
* Plevel, pokojové rostliny
* Listí (bez smetků z ulice)
* Sedliny kávy a čaje, čajové
sáčky, odpady z ovoce a
zeleniny (slupky, okrajky)
* Květináče z lepenky a
rašeliny
* Obaly od vajec, ruličky od
toaletního papíru či
papírových utěrek

NE

* Podestýlka od drobných
domácích zvířat
* Pleny
* Hnijící ovoce a zelenina
* Pytlíky z vysavače, oharky
cigaret
* Uhelný popel, smetky z ulice
* Zbytky omáček, pomazánek
* Oleje
* Odřezky masa, kosti

ANO

* Světelné zdroje (trubicové
zářivky, úsporné zářivky,
výbojky)
* PC monitory a televizory
* Osobní počítače vč. myši,
klávesnice, laptopy, tiskárny,
psací stroje
* Kalkulačky, faxy, telefony,
vysílačky
* Videokamery,
videopřehrávače, videohry
* Hi-Fi rekordéry, Hi-Fi
soupravy, rádia
* Elektrické hračky
* Chladničky, mrazničky
* Velké domácí spotřebiče
(pračky, sušičky, myčky,
sporáky, plotny, mikrovlnné
trouby)
* Elektrické radiátory
* Vrtačky, pily, apod.
* Malé domácí spotřebiče
(vysavače, žehličky apod.)

NE

* Neúplná a rozebraná
elektrozařízení
* Rozbité trubicové zářivky či
výbojky
*Žárovky
* Bojlery
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ného skla; 2t nebezpečného odpadu. V porovnání s rokem 2013 se výrazně snížilo množství
komunálního odpadu. Úbytek bohužel není způsoben tím, že bychom vyprodukovali méně
odpadu, ale snížením četnosti svozů s nasazením nového svozového auta s nápravovou
váhou. Množství tříděných materiálů zůstalo téměř stejné. Jen skla a papíru se zlikvidovalo o
tunu méně a bioodpadu pro změnu o 20t více. Prioritou bude během roku najít řešení jak
snížit finanční zatížení obecního rozpočtu. Zapojením do projektu "Recyklujeme s hasiči" byly
ušetřeny prostředky za odvoz a likvidaci elektroodpadu. Další zefektivnění financování může
být provedeno např. zrušením slev pro některé skupiny občanů, zvýhodněním občanů, kteří
odpad třídí apod. Tentokrát však bude pravděpodobně nutné přistoupit ke zvýšení
vybíraného poplatku.
Od začátku roku platí novela zákona o odpadech č. 229/2014 Sb. Veškeré povinnosti
vyplývající z této novely a prováděcí vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb.
naše obec splňuje.
Ing. Miroslav Keprta a Ing. Pavel Štefek

DVD z oslav 125 let SDH Líšnice
je k dostání na OÚ
Od oslav 125. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů v Líšnici uběhlo již
dva a půl roku. Pro připomenutí
atmosféry slavnostního dne jsme se
rozhodli vyrobit DVD s video záznamem a
fotografiemi. Zájemci si ho mohou
zakoupit v kanceláři obecního úřadu u
paní Vaněčkové za 80 Kč. K dostání jsou i
almanachy a odznáčky vydané k tomuto
výročí.

Pronájem občerstvení
"U Smrku"
Obec Líšnice vyhlašuje pronájem
občerstvení "U Smrku" (sportovní areál
Líšnice)
Období pronájmu 1.5.2015-30.9.2015
Platba pronájmu předem 25.000,- Kč
Měsíční zálohy 3.000,- Kč
(energie, voda, odpady)
Bližší informace na Obecním úřadu Líšnice
nebo na vyžádání na adrese

oulisnice@orlicko.cz
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Nabídka volné pracovní pozice ve firmě ALF s.r.o. v Nekoři

ALF,

spol. s r.o., česká strojírenská firma se sídlem v Nekoři orientovaná na export
strojírenských výrobků hledá vhodné kandidáty na pozici:

-

Technik kvality
Obsluha obráběcích CNC strojů
Montáž - elektro
Montáž - mechanik
Skladník

Požadujeme vzdělání v oboru, praxe v oboru výhodou. Nabízíme perspektivu ve stabilní,
dynamicky se rozvíjející a prosperující společnosti, atraktivní platové ohodnocení a další
benefity odpovídající dané pozici. Nástup možný ihned.
V případě zájmu zašlete životopis na adresu: morkesova@alf-nekor.cz
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