Jaro nám uteklo závratnou rychlostí. Pamatuji, jako by to bylo včera, když jsme
s kamarády chodili po vesnici s pomlázkou a cestu nám chvílemi schovával padající sníh.
Naštěstí to byl jen poslední vzdor zimy a jaro mohlo přijít a s ním přišlo naší vesničky
i mnoho akcí. V dubnu začalo zateplování budovy hasičské zbrojnice a obecního úřadu, které
se pomalu chýlí do svého finále. Hasiči stihli postavit a pokácet Májku, vodáci nám otevřeli
Divokou Orlici, prošli jsme se po okolí při dalším
ročníku Líšnického puchýře, s myslivci jsme si zastříleli
na asfaltové holuby, s dětmi přivítali prázdniny a
poměřili síly v soutěži o putovní pohár starosty obce a
v turnaji v nohejbalu. Teď pro mnohé začíná
neoblíbenější období roku. Děti odjíždějí na tábory či
na prázdniny za babičkou a dědečkem, dospělí se těší
na zaslouženou dovolenou strávenou u moře nebo na
horských túrách a někdo využije krásného počasí
k výletům a činnostem, které má rád. Způsobů, jak
trávit teplé a dlouhé dny, je celá řada a já věřím, že si
ty letošní prázdniny užijete co nejlépe.
Opět je nutné připomenout pár organizačních záležitostí. Zpravodaj je možné si
předplatit na obecním úřadě u paní Vaněčkové. Předplatitelům bude zpravodaj po jeho
vydání doručen do schránek. Prodejní místa zůstávají i nadále stejná - tzn. v hostinci
U Kristiána, na obecním úřadě nebo přímo u pana Rudolfa Dolečka. Rád bych se tu také
krátce zamyslel i nad stávající cenou zpravodaje. Vzhledem k tomu, že se nám zatím velmi
úspěšně daří naplnit zpravodaj aktuálními příspěvky a počet jeho stran se výrazně zvýšil,
měla by se tato skutečnost projevit také zvýšením jeho ceny. Ta samozřejmě souvisí s jeho
kvalitou, barevným provedením, množstvím fotografií, absencí placené reklamy apod.
Někdo může namítat, že už i stávajících 10 korun je hodně, ale uvědomme si, že barevné
oboustranné kopírování formátu A4 je např. v informačním centru zpoplatněno 30 Kč! Na
jedné straně proto stojí zpravodaj černobílý s prostým textem bez obrázků, který už jen díky
tomu jak vypadá, nevyvolá ani chuť v něm zalistovat a na druhé straně zpravodaj barevný
s obrázky, které vdechnou psanému textu pointu a po jeho přečtení budete vědět, o čem
jste četli. Kdy, a jestli vůbec dojde ke změně ceny, je ještě předmětem jednání, ale přišlo mi
vhodné vás čtenáře seznámit s realitou.
Od minulého čísla není ve zpravodaji zařazena do té doby pravidelná společenská
rubrika, ve které byly zveřejňovány údaje o jménu, příjmení a věku jubilantů po měsících, na
který jubileum připadlo. Není to z toho důvodu, že bychom snad na tuto rubriku zapomněli,
nebo ji nechtěli dál do zpravodaje zařazovat, ale od roku 2015 není možné bez souhlasu
jubilanta tyto informace zveřejňovat. Za vše může nové stanovisko Ministerstva vnitra ČR,
které zpřísňuje ochranu osobních údajů. Bylo by asi zbytečné na tomto místě celý problém
rozpitvávat, ale do budoucna se budeme snažit najít řešení, abychom mohli i nadále
významná výročí ve zpravodaji pravidelně zveřejňovat. Jistou představu o způsobu řešení již
máme a jde jen o zavedení do praxe. Jestli to bude fungovat nebo ne. Samozřejmě zcela jiná
situace je, když si sám dotyčný jubilant písemně zažádá o zveřejnění svého významného dne
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či příbuzný o vzpomínku, v tomto případě jeho žádosti velmi rádi vyhovíme a gratulaci či
kondolenci otiskneme.
Za celé zastupitelstvo i sebe Vám všem přeji krásné léto, příjemnou dovolenou a hodně
sluníčka 
Za redakční radu Pavel Štefek

Zprávy z obecního úřadu
Jednání Rady obce Líšnice dne 22. dubna 2015
Rada obce vzala na vědomí:
 Vícepráce na rekonstrukci OÚ - zejména větší potřeby dozdívek po vybourání špaletových
oken + omítky, větší plochy zateplení na římsách a další, část bude možné pokrýt z rezervy
rozpočtu.
 Nákup schránek s dorozumívacím zařízením od firmy Telin Žamberk.
 Možnosti získání podpory na obnovu malých památek a zjištění podrobností ohledně
pomníku padlých.
 Problém s projektem na rekonstrukci komunikace pod Dubinu – mělké uložení vodovodu.
 Nezájem o pronájem občerstvení U Smrku.
Rada obce projednala:
 Smlouvu se SFŽP na rekonstrukci budovy OÚ.
 Problém obkladu a stav podlahové krytiny v zasedací místnosti OÚ.
 Stav hlavního schodiště budovy OÚ. Z důvodu zatěkání nebude rekonstruováno, ale bude
nahrazeno otevřeným schodištěm.
Rada obce schválila:
 Odstíny barevného řešení omítky budovy OÚ v souladu s rozhodnutím zastupitelstva.
 Změnu smlouvy se Sdružením obcí Orlicko na zajišťování společného nákupu energií na
dobu neurčitou.
 Příspěvek Místní akční skupině Orlicko 10 Kč na občana, tj. 7430,- Kč formou daru.
 Kontrolní skupinu pro kontrolu příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Líšnice, zřizované obcí, ve
složení Jitka Tarantová, Martina Hynková a Anna Vaněčková.
 Jeden z návrhů podoby nových webových stránek obce a vyslovila poděkování Pavlu
Štefkovi, který je spoluautorem a hybnou silou této potřebné změny.
 Zveřejnit novou výzvu pronájmu občerstvení U Smrku se snížením nájemného na 3 000,Kč/měsíčně bez požadavku kauce.
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Jednání Rady obce Líšnice dne 6. května 2015
Rada obce vzala na vědomí:
 Stav daňových příjmů za 1. čtvrtletí 2015 - proti minulému roku je příjem o více než 200
tis. nižší, zejména vlivem DPH.
 Předání případu prodeje pozemků okolo bytového domu čp. 176 JUDr. Hubálkovi, aby
navrhl a vypracoval řešení.
 Prodej pozemků přiléhajících k pozemkům vlastníků Jiřího Langra a Jitky Tarantové
a doporučuje prodej.
Rada obce projednala:
 Výběr odstínu barvy omítky na budově OÚ z důvodu navýšení ceny původně vybraného
odstínu.
 Možnosti obkladu v zasedací místnosti OÚ - přiklání se k dřevěnému obkladu a s úpravou
podlahové krytiny s linoleem.
 Možnost zhotovení dveří mezi zasedací a sousední místností.
 Žádost Správy toků LČR o odkup pozemků vodního toku od dílen Líšnické a.s. k zaústění
do D. Orlice z důvodu provádění údržby a tím vyžádaný odkup části sousedního pozemku
od paní Šulcové, aby byl zajištěn průchod k sokolovně a přístup na tamní pozemky po
obecním pozemku.
 Žádost manželů Vladimíra a Vlasty Keprtových o odkup pozemků a navrhuje uskutečnit
směnu pozemků za části pozemky pod komunikací u budovy Líšnická a.s.
 Žádost manželů Vladimíra a Zuzany Keprtových o odkup pozemku a navrhuje uskutečnit
směnu pozemků za části pozemků pod komunikacemi u dílen Líšnická a.s., nájezd na most
do Račovic a u cesty K Javoru.
 Zřízení věcného břemene přípojky NN na obecním pozemku u staré hasičské zbrojnice ve
prospěch ČEZ distribuce, a.s., žadatel Markéta Korábová.
Rada obce schválila:
 Smlouvu č. 14208283 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
 Odstín barvy omítky budovy OÚ z běžné řady barev ZL4A.
 Záměr prodeje části pozemku z pozemku č. 2010/1 a 2010/4 - tok potoka od dílen Líšnická
a.s. k zaústění do Divoké Orlice.
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6. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice konané dne
15. května 2015
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
 Zprávu o činnosti rady obce.
 Zprávu o průběhu realizace díla „Snížení energetické náročnosti objektu Obecního úřadu
v Líšnici“.
 Vyhlášení záměru prodeje a směny pozemků
Zastupitelstvo obce schválilo:
 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č.IV-12-2013126/VB/1 Líšnice p.č. 496 – Korábová – přípojka
kabelu nízkého napětí.
 Předpoklad příspěvků na přípravu akce Cyklostezky Pastvinská přehrada.
 Opakované vyhlášení záměru pronájmu prostorů zařízení sezónního občerstvení
„U Smrku“ sportovního areálu v Líšnici se sníženým měsíčním nájemným ve výši 1000,- Kč.

Jednání rady obce Líšnice dne 16. června 2015
Rada obce vzala na vědomí:
 Zápis z veřejnosprávní kontroly v příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola
Líšnice, IČ: 71006281. Kontrola nenalezla žádné pochybení.
 Stav daňových příjmů za měsíce leden – květen 2015. Proti rozpočtovaným příjmům je
příjem o více než 400 tis. nižší, zejména vlivem nižšího výběru daně z příjmu právnických
osob a daně z příjmu ze závislé činnosti; příjem z DPH, který je stěžejní, se naopak zlepšil
oproti 1. čtvrtletí a je v rozpočtované výši. Toto bude rada spolu s finančním výborem
dále sledovat a po 1. pololetí provede zhodnocení, případně navrhne opatření. Nyní není
třeba přijímat rozpočtová opatření díky vytvořené rezervě z hospodaření v roce 2014.
 Postup rekonstrukce budovy OÚ s tím, že smluvní termín předání hotového díla bude
dodržen s výjimkou schodiště a bezbariérového přístupu, které nebyly předmětem
smlouvy o dílo a úprav ploch okolo základů budovy.
Rada obce projednala:
 Návrh závěrečného účtu obce Líšnice za rok 2014 s výsledkem rozpočtového hospodaření
+ 2 097 674,63 Kč a předkládá ho obecnímu zastupitelstvu ke schválení. Tento byl
zauditován auditorkami Krajského úřadu s výrokem bez výhrady.
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Rada obce schválila:
 Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Líšnice za rok
2014 s výsledkem hospodaření + 271 204,74 Kč a schvaluje převod tohoto výsledku
hospodaření do zisku minulých let.
 Účetní závěrku obchodní korporace Správa majetku obce Líšnice, s.r.o., IČ: 27529207 za
rok 2014 s výsledkem hospodaření +151 121,62 Kč a schvaluje převod tohoto výsledku do
zisku minulých let.
 Provedení a financování opravy a úpravy bytu ve 2. NP budovy OÚ z rozpočtu obce ve výši
do 35 tis. Kč. Jde o rozvody vody a odpadu + obklad zdi u kuchyňské linky.
 Nájemní smlouvu na budovu občerstvení U Smrku s panem Michalem Pavelkou
IČ: 88363287 na dobu určitou do 30.9.2015 dle podmínek vyhlášených ve veřejné
nabídce. Sjednané nájemné činí 1000,- Kč/měsíc a dále úhrady za el. energii a vodu dle
splátkového kalendáře. Ve smlouvě je i ustanovení o likvidaci odpadů a likvidaci
odpadních vod.

7. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice konané dne 19. června 2015
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
 Zprávu o činnosti rady obce.
 Zprávu o výsledku hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Líšnice za rok 2014.
 Zprávu o hospodaření v obecních lesích za rok 2014.
 Zprávu o výsledku hospodaření Správy majetku obce Líšnice, s.r.o. za rok 2014.
 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Líšnice za rok 2014.
 Plnění rozpočtu k 31.5.2015.
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
31.12.2014.
Zastupitelstvo obce schválilo:
 Závěrečný účet obce Líšnice za rok 2014 bez výhrad.
 Účetní závěrku obec Líšnice za rok 2014 bez výhrad.
 Rozpočtovou změnu ve výši 1.210.074,30 Kč (pozn. investiční akce „Snížení energetické
náročnosti objektu OÚ Líšnice“.
 Kupní smlouvu č. S 873/15 mezi prodávající obcí Líšnicí a kupujícími Lesy České republiky,
s.p.
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 Směnnou smlouvu č. 1/2015 mezi obcí Líšnicí a Jarmilou Šulcovou, Líšnice čp. 101.
 Navýšení mzdových prostředků příspěvkové org. ZŠ a MŠ Líšnice na šk. rok 2015/2016 za
účelem dělení výuky 4. ročníku a vyplacení odměn asistentkám v ZŠ ve výši 5 tis. Kč
z prostředků příspěvkové organizace.

Zpráva o hospodaření v obecních lesích za rok 2014
Rok 2014 byl bez větších provozních problémů. Kůrovce se podařilo udržet v základním
stavu. Ztráty na zalesnění byly pod 10 %. Celkové těžby jsou prováděny do výše bilancí
těžebních zásob. V minulém roce v obecních lesích proběhla kontrola ČIŽP. Hodnocení
z pohledu posouzení dle zák.114/2001 Sb. o ochraně přírody bylo bez závad.
Těžba dřeva:
 Probírky do 40 let byly provedeny na výměře 2,23 ha. Probírky nad 40 let 3,73 ha.
 Těžba dřeva celkem 1260,76 m3.
 Průměrné zpeněžení je 1648,- Kč/m3.
Pěstební činnost:
 Prořezávky – skutečnost 5,05 ha.
 Zalesnění 1,29 ha 4325 ks SM, 450 ks JD, 450 ks JDO, 500 ks BK.
 Na ploše 0,31 ha bylo provedeno oplocení pro ochranu melioračních a zpevňujících
dřevin.
 Ochrana proti buření vyžínáním byla na ploše 3,11 ha.
 Ochrana proti zvěři nátěry repelenty 3,38 ha.
Náklady celkem bez nájemného za lesní pozemky jsou 644 343,- Kč.
 z toho služby 580 915,- Kč,
 materiál 63 426,- Kč.
Tržby za dřevo 2 083 046,- Kč. (z toho odvod nájemného na účet hospodářské společnosti
obce ve výši 831 327,- Kč.
Zpracoval Ing. Radislav Koráb

Valná hromada sdružení obcí Orlicko
V úterý 23.6.2015 se v příhraniční obci Lichkov sešla Valná hromada
Sdružení obcí Orlicko ke svému druhému letošnímu jednání .
Jako každý rok, bylo v tomto čase jedním z hlavních témat jednání
schválení závěrečného účtu svazku za rok 2014, který byl opětovně
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schválen bez výhrad. Valná hromada dále rozhodla o podpoře rekonstrukcí a oprav malých
památek v území Orlicka, což je projekt, který Orlicko za pomoci dotace od Pardubického
kraje realizuje již od roku 2002. V rámci tohoto projektu již bylo rekonstruováno několik
desítek malých památek (křížky, kapličky apod.) v souhrnné hodnotě přesahující 7 mil. Kč.
Sice drobnou, ale prospěšnou aktivitou Orlicka je také finanční podpora oslav významných
výročí v členských obcí Orlicka, když valná hromada na tomto jednání podpořila oslavy v pěti
obcích svého území, včetně oslav významných výročí založení sborů dobrovolných hasičů.
Důležitým bodem jednání Valné hromady Sdružení obcí Orlicko byla diskuze o přípravě
a možné podpoře projektů Sdružení obcí Orlicko z operačních programu Evropské unie
v období 2014-2020. Vedle přípravy několika cyklostezek., které by měly propojit Letohrad
a Žamberk s Pastvinami, Letohrad přes Jablonné nad Orlicí s Králíky a Polskem a Žamberk
s Rokytnicí v Orlických horách, bylo na valné hromadě diskutováno o společném projektu
s polskými partnery, jehož součástí by měla být i výstavba rozhledny na vrcholu Králického
Sněžníku a řada aktivit na podporu rozvoje potenciálu kulturních a přírodních zdrojů v území
Orlicka, jako je např. výstavba návštěvnického centra národní přírodní rezervace Králický
Sněžník v Dolní Moravě nebo posílení využití přírodních potenciálů Bukovohorské hornatiny
rozšířením parkoviště na Červenovodském sedle a výstavbou sítě singltreků.
Vedlo těchto investičních projektů zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy a rozvoj
potenciálu cestovního ruchu bylo na valné hromadě diskutováno o přípravě dalších projektů,
jako je například projekt zaměřený na posílení regionálního vzdělávání zejména na
základních školách v obcích Orlicka, nebo na protipovodňová a protierozních opatření
s cílem ochrany osob a majetku v území Orlicka.
Petr Fiala – Předseda Sdružení obcí Orlicko

Společný nákup energie
Sdružení obcí Orlicko a svazek obcí Lanškrounsko, kteří od roku 2012 společně nakupují
pro své členské obce energie na Českomoravské komoditní burze Kladno, pořídily elektřinu
a zemní plyn na příští rok s meziroční úsporou 1 a tři čtvrtě milionu korun.
„Jedná se o jednu z největších úspor za čtyřleté období nákupů. Poptávali jsme dodávku
téměř 23 tisíc megawatthodin (MWh) zemního plynu a 12 tisíc MWh elektřiny na rok 2016.
U zemního plynu jsme dosáhli úspory přes 1 a čtvrt milionu a u silové elektřiny téměř půl
milionu korun,“ uvedl předseda Sdružení obcí Orlicko Petr Fiala.
Největší pokles byl zaznamenán u zemního plynu v režimu velkoodběr, kde se cena
meziročně sníží o 9 procent na 620 Kč za MWh. Zemní plyn v maloodběru zlevní o 8 procent,
stejně jako silová elektřina v hladině vysokého napětí. Elektřina v nízkém napětí meziročně
klesne o 4,5 procenta.
Do společného nákupu Orlicka se letos zapojila města Lanškroun, Jablonné nad Orlicí,
Letohrad, Žamberk a Králíky, městys Dolní Čermná a obce Albrechtice, Čenkovice, Červená
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Voda, Dlouhoňovice, Dolní Morava, Dolní Třešňovec, Helvíkovice, Kameničná, Krasíkov,
Klášterec nad Orlicí, Kunvald, Líšnice, Lubník, Lukavice, Luková, Mladkov, Mistrovice, Nekoř,
Pastviny, Písečná, Tatenice, Těchonín, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Výprachtice,
Záchlumí a Žichlínek.
Sdružení obcí Orlicko

Jakou cenu má pitná voda?
Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé.
Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí zajišťuje dodávku pitné
vody, odvádění a čištění odpadních vod v 61 městech a obcích Východočeského kraje.
Akcionáři společnosti jsou především města a obce, která vlastní 92,6 % základního
kapitálu.

7,4%

město Choceň 19,3%
19,3%

35,0%

město Letohrad 14,8%
14,8%

město Lanškroun 13,7%
obec Červená Voda 5,4%

13,7%
město Jablonné nad Orlicí
4,4%
ostatní obce 35,0%
4,4%

5,4%
Vlastnická struktura společnosti

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí (dále VAK) je tedy komunální
společností s tzv. smíšeným modelem vlastnictví, což znamená, že společnost vlastní veškerý
vodohospodářský majetek a sama ho také provozuje.
V České republice existují tyto provozní modely:
Oddílný model provozování - jedná se o nejčastější variantu provozního modelu,
v rámci kterého bývají uzavírány dlouhodobé smlouvy mezi vlastníkem infrastruktury
(veřejným sektorem) a provozovatelem (soukromým sektorem). Jejich vzájemný vztah je
upraven smlouvou o provozování vodohospodářské infrastruktury. Tento model je aplikován
u 67 % vodárenského trhu.
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Smíšený model provozování - tento model je druhou nejpoužívanější variantou.
Infrastruktura je v tomto případě vlastněna i provozována jedním subjektem. V této variantě
může mít podíl i soukromý sektor. Smíšený model je uplatňován v 18 % případů a funguje
i ve VAK Jablonné n. O.
Vlastnický model provozování - na českém trhu je zastoupen v malé míře, cca 2 %.
V rámci tohoto modelu bývá klíčový veřejný sektor jakožto vlastník infrastruktury, který je
zároveň stoprocentním majitelem provozní společnosti.
Model samostatného provozování - tento nejméně využívaný model pokrývá pouze 1 %
trhu. Jedná se o situaci, kdy obce a města provozují vodohospodářskou infrastrukturu
samostatně na základě rozhodnutí krajského úřadu.
Asi ve 12 % případů bývají využívány kombinované varianty výše uvedených modelů.

O společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. vlastní
a provozuje celkem 709 km vodovodní sítě a zásobuje 76 300 obyvatel
pitnou vodou, dále vlastní a provozuje celkem 156 km kanalizační sítě a
odkanalizovává celkem 30 200 obyvatel.
Předmět činnosti společnosti se od jejího vzniku v roce 1994 postupně rozšířil
z tradičních činností, kterými jsou výroba a dodávka pitné vody, odvádění a čištění
odpadních vod, údržba a opravy vodohospodářských sítí a objektů na další služby spojené
s vodním hospodářstvím.
Prioritou společnosti v 90. letech bylo zlepšení čistoty našich toků díky rozšíření
odkanalizování a realizací moderních technologií čištění odpadních vod. Postupně byly
intenzifikovány čistírny odpadních vod Lanškroun, Choceň a Letohrad.
Vodovodní síť je udržována, opravována a rekonstruována moderními potrubními
materiály s cílem zajistit spotřebitelům kvalitní pitnou vodu. Nepřetržitý provoz
vodárenského dispečinku zajišťuje sledování kvality vody. Ztráty vody ve vodovodní síti
dosáhly v roce 2014 vynikající hodnoty 11 % (celorepublikový průměr činí 18 %).
Aplikovaný smíšený model provozování umožňuje efektivně hospodařit a především
investovat do spravovaného majetku. Hospodaření společnosti nezatěžuje odvádění zisku
soukromému (většinou zahraničnímu) provozovateli, jak je to v případě oddílného modelu
provozování, se kterým se setkáváme ve většině velkých měst. Na základě plánu obnovy
infrastrukturního majetku jsou téměř všechny vygenerované prostředky investovány do
obnovy vodohospodářského majetku a do jeho rozvoje.
Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. působí v regionu s menšími
městy a mnoha malými či středně velkými obcemi s řídkou hustotou zástavby (především
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rodinných domů). Spotřeba pitné vody a odvádění odpadních vod tudíž nepřináší potřebný
počet velkých významných odběratelů. Obnova majetku vodovodních i kanalizačních sítí tak
představuje v přepočtu na dodané množství vody a její odvádění a čištění mnohem vyšší
potřebu finančních zdrojů k udržení její technické úrovně pro budoucí generace.
Citujeme předsedu sdružení oboru vodovodů a kanalizací Praha, Sovak Ing. Františka
Baráka. „Vodárenský majetek celé ČR, tj. všechny sítě a technologie pro výrobu a dodávky
pitné vody, její následné odkanalizování a vyčištění, má hodnotu přes 1 bilion korun.
V přepočtu pak činí hodnota majetku na jednoho obyvatele 100 tisíc korun. Je-li průměrná
doba životnosti vodárenských systémů 50 – 60 let, znamená to, že každý obyvatel naší země
musí dát na obnovu zhruba 1 800 – 2 000 korun ročně. Jinak nelze zajistit bezproblémové
dodávky pitné vody. Obnova a rekonstrukce sítí je přitom v řadě regionů nedostatečná
a v budoucích letech si vyžádá vyšší prostředky. To přinese v některých místech ještě vyšší
nárůst ceny vodného a stočného než v letošním roce“.

Cena vody
Cena vody se skládá ze dvou složek. Ty jsou označovány jako vodné a stočné.
Vodné je platbou za dodávku pitné vody z veřejného vodovodu a její distribuci.
V domácnosti vzniká povinnost platit vodné vtokem vody do potrubí napojeného
bezprostředně za vodoměrem. Právo na vodné má vlastník vodovodu, pokud není ve
smlouvě stanoveno, že právo na vodné má provozovatel vodovodu.
Stočné platíme za odvedení odpadní vody veřejnou kanalizací a její následné čištění.
Povinnost platit stočné vzniká v domácnosti okamžikem vtoku odpadní vody do kanalizace.
Právo na stočné má vlastník kanalizace, pokud smlouva nestanoví, že právo na stočné má
provozovatel kanalizace. Cena stočného většinou činí necelou polovinu z celkové ceny vody.
Cena vody je regulovaná zákonem 274/2001 Sb., prováděcí vyhláškou MZ č. 428/2001
s použitím zákona o cenách č. 526/1990 Sb. a výměrem Ministerstva financí ČR, který mj.
stanovuje věcně usměrňované ceny. Pro oblast vody pak stanoví např. omezení
kalkulovaných nákladů s ohledem na meziroční nárůst zisku nebo cenu vody, kterou platíme
státu. Tato pravidla musí v ČR dodržovat všichni provozovatelé vodovodů a kanalizací.
Struktura jednotlivých nákladů na výrobu a dodávku pitné vody (údaje za rok 2014)

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy celkem
Odpisy DHM
Mzdové náklady
Poplatky za vodu podzemní a povrchovou

náklady v tis.
Kč/rok
2 949
5 510
12 828
14 941
13 681
7 379

přepočet na
Kč/m3
0,9
1,68
3,92
4,56
4,18
2,25
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Výrobní a správní režie
Ostatní služby a provozní náklady
Zisk
Cena vodného bez DPH

12 375
16 477
11 155
97 295

3,78
5,03
3,4
29,7

Struktura jednotlivých nákladů na výrobu, odvádění a čištění odpadních vod (rok 2014)
náklady v tis.
Kč/rok
868

přepočet na
Kč/m3
0,52

Spotřeba energie

4 258

2,56

Opravy celkem

2 752

1,65

Odpisy DHM

20 237

12,15

Mzdové náklady

6 338

3,81

464

0,28

Výrobní a správní režie

7 098

4,26

Ostatní služby a ostatní provozní náklady

7 560

4,54

Zisk

8 211

4,93

Cena stočného bez DPH

57 786

34,70

Spotřeba materiálu

Poplatky za vypouštění OV do vod povrchových
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Průměrná cena vody v České republice je 81,04 Kč/m3 včetně DPH
(http://www.sovak.cz/cena-vody), společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí,
a.s. se s cenou 74,53 Kč/m3 včetně DPH pohybuje cca 8 % pod středem cenové úrovně.
Platby za vodu v rodinném rozpočtu tvoří v průměru kolem 2 % z celkových výdajů, což
je nejméně ze všech energií. Konečná cena vody je v každé oblasti odlišná a závisí na stavu
kanalizací, vodovodů, na množství spotřebované vody, ale také na její dostupnosti a výši
investic.
Celkový objem investic VAKu do rozvoje a obnovy vodohospodářského majetku
v letech 1994 – 2014
rok
mil.Kč

1994
55,6

1995
46,7

1996
15,0

1997
17,0

1998
46,9

1999
50,9

2000
37,7

2001
31,8

2002
21,0

2003
20,4

rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

mil.Kč

55,0

50,9

89,3

63,8

35,3

32,1

37,5

34,4

63,6

87,6

Způsob privatizace vodárenských společností na území bývalého okresu Ústí nad Orlicí
v roce 1994 byl tehdejšími starosty měst a obcí zvolen odpovědně. Vložení
vodohospodářského majetku obcí do akciové společnosti zaručuje v současnosti i do
budoucna významný prostor pro vliv na fungování společnosti. Cena vody, investice a opravy
společného majetku jsou pod kontrolou akcionářů společnosti. Společnost ve svém
dlouhodobém záměru předpokládá udržet sociálně přijatelnou cenu vody zároveň
s naplňováním plánu financování obnovy majetku. Prostředkem k dosažení těchto cílů je
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probíhající zefektivňování administrativy a provozu společnosti. Prioritou je spokojenost
zákazníků, vstřícné a otevřené jednání a rychlé řešení vzniklých problémů, což napomáhá
v budování vztahů se zákazníky, s obchodními partnery a akcionáři.
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Zprávičky z mateřské školky
V září loňského roku nastoupilo do naší mateřské školy 54 dětí - 26 zdejších a 28
dojíždějících z okolních obcí. Kromě běžné každodenní práce jsme s dětmi zažili i několik
zajímavých kulturních a sportovních akcí. Sedmkrát k nám přijeli herci z Hradce
Králové s půvabnými loutkovými pohádkami, pětkrát se starší děti vydaly do Žamberka za
divadelními, filmovými, hudebními a tanečními zážitky. V prosinci k nám přišel Mikuláš
s andělem a čerty, při vánočním posezení u ozdobeného stromečku děti společně s rodiči
zdobily perníčky, vyráběly vánoční dekorace a poznávaly starodávné zvyky. V lednu jsme
se seznámili s papoušky a dravci, v únoru se děti vydováděly na karnevale a v květnu zažily
dopravní dopoledne s jízdou zručnosti a procvičením dopravních předpisů. Od dubna jezdí
starší děti na plavecký výcvik do Ústí nad Orlicí. V červnu jsme podnikli výlet do Častolovic,
kde jsme si prohlédli zámek, minizoo, oboru a park. O týden později se děti z 2. oddělení
zúčastnily malé sportovní olympiády a za odměnu přespaly ve školce. 17. června jsme
pozvali rodiče, sourozence a známé na naši zahradu na zábavné odpoledne na téma „Na
našem dvorečku“ s vystoupením dětí a několika sportovními a vědomostními disciplínami.
Děti přispěly výtvarnými pracemi na výstavu zahrádkářů a tradičně se zúčastnily soutěže
„Požární ochrana očima dětí“ s výborným umístěním pětiletého Patrika Břízy, který se svým
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obrázkem zvítězil v okresním i krajském kole!
V tomto předletním období si k nám občas chodí pohrát a procvičovat se v češtině
čtyřletý Calvin z USA, který má babičku v Pastvinách. Vloni se s dětmi jen oťukával, ale letos
s nimi navázal krásný vztah, čile se zúčastňuje akcí školky a my všichni jsme s ním moc rádi!
Brzy zase odlétá za oceán a my se budeme těšit, že nás i se svým mladším bráškou navštíví
opět za rok!

Školní okénko
Rok s rokem se sešel a žáci naší školy jsou opět bohatší o nové vědomosti, zkušenosti
a zážitky, které určitě zúročí ve svém budoucím životě. 30. června si převzali z rukou svých
třídních učitelek vysvědčení a sami mohou zhodnotit, zda jsou se svými výsledky spokojeni
nebo mají stále co zlepšovat.
Z pátého ročníku letos odcházejí pouze dva žáci – Tadeáš Denis Čížek a Viktorie Břízová.
Za celý pedagogický sbor bych jim ráda popřála mnoho úspěchů, dobré výsledky na nových
školách, a aby zůstali stále tak báječní, jak je známe.
Jelikož
bylo
„školní
okénko“ otvíráno začátkem
školního roku 2014/2015, tak
se toho od té doby ve škole
mnoho událo. Všichni jsme se
věnovali především výuce, ale
i dalším aktivitám. Žáci
navštěvovali
zájmové
kroužky, účastnili se různých
činností ve školní družině a
také reprezentovali naši
malou vesnickou školičku
v soutěžích
s různým
zaměřením.
A jak jinak, než vše
postupně shrnout:
V listopadu odcestovali chlapci do Jablonného nad Orlicí na okresní kolo a dívky v únoru
do Litomyšle na krajské kolo turnaje ve florbalu „Think Blue Cup.“ Jako „Ohniví lišáci“
obsadili žáci 4. místo a jako „Líšnické tygřice“ vybojovaly žákyně 13. místo. I když se
nedostali do finále, všichni bojovali s velkým nasazením a změřili své síly s jinými i plně
organizovanými školami, kde vybírají jen ty nejlepší. Na naší škole má možnost zúčastnit se
každý, a proto si takové turnaje všichni opravdu užíváme. V druhé polovině dubna se
účastnila smíšená mužstva v kategorii 1. – 3. ročník a 4. – 5. ročník okresního kola turnaje
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„Hokejbal proti drogám“. Opět se proti nám postavili hokejbalisté, ale atmosféra turnaje je
natolik strhla, že to příliš neřešili. Mladší kategorie byla za svůj výkon odměněna pohárem
„FAIR – PLAY“ a nejproduktivnějším hráčem byl vyhlášen Jakub Bednář (2. ročník).
Žáci líšnické školy jsou nadaní i v jiných oblastech. Už po několikáté se prezentovali na
oblastní přehlídce dětských recitátorů „DĚTSKÁ SCÉNA 2015“: Tadeáš Jedlička, Viktorie
Musilová, Karolína Janišová, Kristýna Stejskalová, Barbora Novotná, Tadeáš Denis Čížek
a Viktorie Břízová. Tadeáš Denis Čížek byl oceněn DIPLOMEM s návrhem na postup do
krajského kola, kterého se zúčastnil pod vedením paní učitelky Elišky Vackové.

Začátkem května nás čekala další soutěž…tentokrát přírodovědná poznávací. Ta se
každoročně koná v České Třebové. Letos se na ni soustavně v přírodovědném kroužku
připravovali: Viktorie Musilová, Tadeáš Jedlička, Jan Štefek (3. ročník – kategorie:
živočichové a minerály), Kristýna Stejskalová, Silvie Černohousová (3. ročník – kategorie:
rostliny a minerály), Barbora Bednářová, Matěj Soukup (4. + 5. ročník – kategorie:
živočichové a minerály). S výbornými výkony se na 2. místě umístila Viktorie Musilová, na
3. místě Tadeáš Jedlička, na 4. místě Jan Štefek. I ostatní oslnili skvělými znalostmi a v tak
obrovské konkurenci škol se jejich jména objevila uprostřed výsledných tabulek.
Všem našim žákům GRATULUJEME a přejeme mnoho sil do dalších zápolení v příštím
školním roce!!
Zkušenosti z účasti na přírodovědné soutěži zúročily Kristýna Stejskalová a Silvie
Černohousová, které se po domluvě s panem Rudolfem Dolečkem zapojily do soutěže
„Mladý zahrádkář“. Byla to pro ně úplně nová zkušenost, byly nejmladšími účastnicemi, ale
i tak se se zadáními vypořádaly na výbornou.
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Během školního roku si žáci užili plno rozmanitých akcí. Navštívili různá divadelní
představení, pod vedením lektora se učili třídit odpad, od zástupců myslivosti si rozšířili své
vědomosti o lese, 5. ročník navštívil Pražský hrad. Při školním výletu zamířili do hvězdárny
v Hradci Králové a Archeoparku Všestary. V závěru školního roku jim taneční skupina Neon
Žamberk představila své taneční vystoupení a pan Šulc přivezl na ukázku živočichy žijící ve
volné přírodě ČR.
Od dubna do června absolvovali plaveckou výuku v Ústí nad Orlicí. Společnou fotografii
z plaveckého bazénu si můžete stáhnout z webu: http://bazenusti.cz/pohybove-rekreacniaktivity-pro-deti/fotogalerie/.
Po letních prázdninách bude pro žáky školy, děti školky a jejich zákonné zástupce připraveno
překvapení v podobě nových webových stránek, které budou průběžně aktualizovány
a doplňovány fotografiemi z dění v našem školském zařízení.
Žáci školy se prezentovali také na veřejnosti. Před Vánoci jsme všichni společně
připravili „Rozsvícení vánočního stromu“ – vystoupení, výstavu prací z výtvarné výchovy
i praktických činností a prodejní trhy. Samozřejmě bylo připraveno i bohaté občerstvení, na
kterém se v největší míře podílely maminky i babičky žáků a vše bylo v režii místních hasičů.
V závěru června proběhla další akce připravená pro rodiče – závěrečná „Čarodějnická
akademie“. Všichni přítomní měli možnost zhlédnout, jak jsou žáci naši školy šikovní
a v jednotlivých kroužcích rozvíjejí svá nadání. Vystoupili s hrou na různé hudební nástroje,
ukázali, jak ovládají angličtinu, zatančili choreografii na písničku Dády Patrasové „Čokoláda“
a na skladbu Meghan Trainor zdramatizovali pohádku „O perníkové chaloupce“ a „O veliké
řepě“. Paní učitelky ošerpovaly a přivítaly budoucí prvňáčky, kteří vystoupili pod vedením
paní učitelky Pavly Zamazalové. Nakonec si všichni společně zarecitovali báseň:
Na prázdniny - Jarmila Křížová
Už se těším na prázdniny,
každý rok je trochu jiný.
Kampak letos – kdo to ví?
K babičce a dědovi;
Chytat kapry u rybníka,
hrát si s dětmi na vodníka,
sjíždět řeky, slézat skály,
ať sluníčko hřeje, pálí…..
Nebo moře, s vodou slanou?
Po prázdninách na shledanou.
Všem krásné léto.
Eva Luxová, ředitelka školy
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Sbor dobrovolných hasičů
Jaro je pro hasiče velmi aktivním obdobím. Naštěstí ne na poli
zásahů, ale na poli soutěžním. Především pro mladé hasiče je to
období, kdy se pilně a poctivě připravují na vyvrcholení jejich
celoroční činnosti. Každý pátek jsme trávili nácvikem jednotlivých
disciplín na cvičišti za hasičskou zbrojnicí. Počasí nám ze začátku
sice moc nepřálo, ale naše děti nejsou z cukru a krátká přeháňka
nebo nižší teploty je neodradí. Nejprve jsme proto začali
s běháním štafety dvojic, štafety 4 x 60m a štafety CTIF. Teprve, když se nám nekouřilo od
pusy, tak jsme po zimě oprášili mašinu a začali s požárními útoky. Družstvo starších si navíc
ještě přidalo požární útok CTIF se džberovkami. Takovou velkou generálkou před okresním
kolem celoroční soutěže Plamen kolektivů mladých hasičů bývá soutěž O pohár obce Svatý
Jiří. Na této dvoudenní soutěži konané 8. a 9. května 2015 se nám letos sice moc nevedlo,
ale alespoň nás potěšilo počasí a po několika letech jsme nezmokli. Družstvo mladších se
umístilo na 15. místě z 18. a družstvo starších na 14. místě z 19. Během dvou týdnů jsme
měli čas dopilovat chybičky, abychom 29. a 30. května 2015 v Mladkově ukázali tu pravou
formu.
Teď už jde o všechno.
Umístění v této soutěži se
sčítá s podzimním branným
závodem a celoroční činností
kolektivu, takže jsme ze sebe
museli
vydat
opravdu
maximum. Dobrý výsledek
z branného závodu družstva
mladších nám dával naději na
umístění v první polovičce
startovní listiny (v kategorii
mladších
soutěžilo
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družstev). Musíme přiznat, že
po splnění všech disciplín
jsme nad takovým umístěním
ani nepřemýšleli. O to větší
bylo překvapení po vyhlášení
výsledků, kdy jsme zjistili, že
jedno družstvo mladších
obsadilo 6. místo a druhé 28.
místo. Stupeň vítězů to sice nebyl, nicméně takový výsledek jsme opravdu nečekali. Družstvo
starších obsadilo 19. místo z 33. Do tohoto družstva musely být zařazeny i děti z mladší
kategorie, které ještě nemají takové zkušenosti a dispozice pro některé disciplíny ve starší
kategorii (hlavně u požárního útoku CTIF). Touto soutěží bylo završeno roční úsilí dětí
a vedoucích ve hře Plamen. Jako obměnu za dobře odvedenou práci, jsme se na cestě zpět
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zastavili na zmrzlině a všem dětem byla předána medaile na památku. Prázdniny slouží
k odpočinku a nabrání sil jak pro nový školní rok, ale i ten hasičský. Na podzim nás čekají
branné závody a možná i nějaká další soutěž. Uvidíme, v jakém počtu a náladě se sejdeme
na první schůzce v září.
Trochu mimo kolektiv mladých hasičů stojí dorost. I v něm jsme měli v uplynulém
ročníku své zástupce. Byla to Sára Zmetáková a Michaela Valešková, které soutěžily
v kategorii jednotlivců. Jednotlivci na podzim běhají branný závod, který obě úspěšně zvládly
a v neděli 31. května 2015 v Mladkově Sára zápolila v běhu na 100m s překážkami a dvojboji,
který byl pro ni premiérou. V této disciplíně, jejíž trať je také 100 metrů dlouhá, musí
závodník překonat okno a poté přenést plný hasicí přístroj. I přes počáteční obavy vše
zvládla na jedničku a obsadila v silné konkurenci 6. místo. Míša se kvůli zdravotním
komplikacím těchto závodů nezúčastnila. I tak v celoroční činnosti obsadila ve své kategorii
6. místo.
My dospělí jsme samozřejmě také nezaháleli a zúčastnili jsme se hned několika soutěží.
Tou první byla okrsková soutěž 16. května 2015 v Kameničné. Zde jsme v zápolení
s ostatními členy okrsku v požárním útoku a v kategoriích muži I a ženy I také v běhu na
100m s překážkami obsadili následující umístění: muži I – 4. místo, muži II – 6. místo, ženy I –
4. místo a ženy II - 1. místo. V běhu na 100m s překážkami se nejlépe umístil na 9. místě
Josef Klášterecký a na 7. místě Michaela Valešková. Další soutěží byl Třebovický pohár
13. Června 2015. Soutěžilo se již jen v požárním útoku na dvě kola. Jednou tradičně
a podruhé netradičně. Součástí soutěže byla i soutěž dětí v požárním útoku. Ženy se mohly
radovat z vítězství, muži z pátého místa, děti z třetího, šestého a sedmého místa. Úplně
poprvé jsme přijali pozvání na soutěž do Sopotnice. Na Memoriálu Josefa Hynka v sobotu
20. června 2015 muži poprvé zvítězili a ženy obsadily druhou příčku.
Jaro jsme však nestrávili jen ježděním
po soutěžích. Od dubna probíhala na
hasičské zbrojnici rozsáhlá rekonstrukce,
která pro nás znamenala víceméně
generální úklid našich prostor. Člověk by
nevěřil, kolik věcí se za 40 let
nashromáždí. Během léta se budeme
postupně znovu zabydlovat a upravovat
vnitřní prostory. Rekonstrukce byla také
důvodem k přemístění zásahové techniky
do areálu Líšnické a.s., které za to patří
velké poděkování. Za tak trochu polních
podmínek jsme dvakrát vyjížděli k zásahu.
1. dubna 2015 to bylo ke spadlému
stromu u kravína na silnici na Nekoř a 30.
května 2015 k požáru rodinného domu
v Žamberku. 21. dubna 2015 nám byl
nahlášen požár lesního porostu v Nekoři,
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ke kterému jsme bohužel nevyjeli z důvodu plánované technické kontroly našeho
zásahového vozidla Tatra. Během dubna jsme také provedli sběr starého železa.
Důležité je také udržování dobré nálady, a proto pořádáme množství společenských
akcí. V lednu to byl Hasičský ples, při kterém se sokolna otřásala v základech. Následovala
diskotéka Párty Mejdan - první a jistě ne poslední z podobných akcí námi pořádaných (na
podobnou akci se můžete těšit pravděpodobně na podzim), Stavění a Kácení máje, které
jsou již tradičními akcemi. Poslední červnovou neděli jsme ve spolupráci se Sokolem
a Mysliveckým sdružením Líšnice
organizovali vítání prázdnin. Počasí
nás nejprve trochu postrašilo, ale
odpoledne se ukázalo i sluníčko a my
mohli pro děti připravit slibované
překvapení v podobě mýdlové pěny.
Nechyběly různé soutěže, lukostřelba
Míry Daniela, projížďka v kočáru pana
Macháčka z Kunvaldu a na koních ze
statku U Dubu paní Kaplanové. Všem,
kteří nám pomohli s organizací,
mnohokrát děkujeme a doufáme, že
nám i příště pomohou s uspořádáním
parádního odpoledne.
Červen 2015 byl ve znamení významných výročí okolních sborů, na kterých jsme nesměli
chybět. 20. června hned dva sbory slavily 140 let od svého založení. V Letohradě se naše
delegace s prapory zúčastnila slavnostního průvodu městem a v Jablonném nad Orlicí bylo
vystaveno naše zásahové vozidlo CAS32 T815. 130 let od založení slavil 27. června Sbor
dobrovolných hasičů v Lichkově. Na těchto oslavách nás reprezentovala naše historická
koňská stříkačka z roku 1890, kde byla mezi ostatními vystavovanými kusy nejstarší.
Zatím poslední naší akcí byla soutěž O putovní pohár starosty obce Líšnice v neděli
5. července 2015. Za tropického počasí jsme s vypětím všech sil bojovali o získání putovních
pohárů. V kategorii mužů měli pohár po dva roky v úschově hasiči ze Žamberka, a kdyby se
jim letos povedlo opět vyhrát, zůstal by jim již pohár natrvalo. To se jim však nepodařilo
a putovní pohár získalo družstvo ze Záchlumí. Jen o 12 setin sekundy porazilo naše družstvo
vedené Petrem Břízou. Další naše družstva obsadila 6. místo (velitel Václav Vaněček)
a 9. místo (velitel Ladislav Zářecký). V kategorii žen byla situace s putovním pohárem stejná
jako u mužů. Dvakrát za sebou ho získaly ženy z České Rybné. Nicméně letos se jejich
družstvo nemohlo soutěže zúčastnit. Putovní pohár nakonec získalo družstvo pod vedením
Michaely Markové. 2. místo obsadilo družstvo Lenky Břízové a 5. místo patřilo družstvu žen
Marie Dvořákové. V obou kategoriích byly výsledné časy na prvních třech místech velmi
vyrovnané a do poslední chvíle proto nebylo jisté, kdo nakonec zvítězí. Jubilejní 15. ročník
soutěže byl zakončený diskotékou pod širým nebem. Děkujeme všem divákům za bouřlivé
povzbuzování a už se těšíme na příští rok.
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V elektronickém fotografickém albu na adrese http://hasicilisnice.rajce.idnes.cz/ si
můžete prohlédnout fotografie z akcí a soutěží dospělých a na adrese
http://mladihasicilisnice.rajce.idnes.cz/ fotografie kolektivu mladých hasičů. Můžete nás
také sledovat na Facebooku na profilu Hasiči Líšnice.
Na fotografiích:
1. - Družstvo mladších žáků ve složení Filip Ulrych, Kristýnka Stejskalová, Soňa Štěpánková, Verča
Břízová, Zuzanka Langrová, Eliška Hrušková, Deniska Rališová, Honza Štefek a Vojta Novotný obsadilo
6. místo na okresním kole hry Plamen v Mladkově.
2. - Vítání prázdnin na hasičském cvičišti s mýdlovou pěnou.
3. - Zástupci sboru na oslavách 140 let Sboru dobrovolných hasičů v Letohradě.
Na titulní straně – Olga Keprtová, Petra Břízová, Soňa Mihulková, Michaela Valešková, Zuzana
Keprtová, Lenka Břízová, Lenka Píčová, Eva Němečková, Sára Zmetáková, Michaela Marková, Veronika
Keprtová, Dorota Labská, Šárka Tomanová, Jana Klášterecká.

Za SDH Líšnice Pavel Štefek

Ze života oddílu stolního tenisu TJ Sokol Líšnice
Vážení čtenáři,
ačkoliv je herní sezóna stolního tenisu dávno za námi, uložit pálky
a jít užívat si zaslouženého odpočinku, jsme nemohli. Čekala nás ještě
jedna významná akce. Měli jsme totiž přivítat naše přátelé stolní
tenisty z německého oddílu TSG Sehma. A věřte mi, byl to další
perfektní víkend plný úžasných zážitků. Dovolte mi proto, abych vám
v tomto příspěvku přiblížil některé z nich a vylíčil zde průběh celé této
akce.
Všechno to začalo již měsíc před tím „dnem D“, kterým byl příjezd našich kolegů ze
Sehmy. Museli jsme domluvit a zařídit ubytování, nakoupit veškeré zásoby, vymyslet
program na všechny 3 dny a samozřejmě také trochu „potrénovat“ (přeci jim to nedáme
zadarmo ). Dny plynuly, zásoby přibývaly a nápadů na program bylo víc než dost. Jakmile
bylo vše hotové, nezbývalo nic jiného, než čekat a těšit se,
až opět po roce uvidíme ty známé tváře, které k nám do
malé vesničky kdesi v podhůří Orlických hor přijíždí plny
očekávání, co jsme si na ně pro letošní rok přichystali.
Možná to zní neuvěřitelně, ale letošní ročník nesl hodnotu
38. Ano, toto přátelství a družba mezi naší vesničkou
a jejich městečkem opravdu funguje již 38 let. Každý
mluvíme jiným jazykem, každý máme jiné zvyky, jiné
tradice, jiný pohled na svět. Přesto si tolik rozumíme.
Dokážeme jeden druhému podat ruku, dokážeme
společně vycházet, záleží nám na sobě a umíme se
společně upřímně zasmát. A přesně o tom to celé je.
Smích a radost ze života umí rozdávat každý člověk na
světě stejně a nezáleží na tom, odkud pochází. Utvořili
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jsme partu, která prodlužuje život a zážitky, které získáváme, nám nikdy nikdo nevezme.
Onen den D nastal v pátek 12. 6. 2015, kdy naši přátelé v 16 hodin přijeli. Po bouřlivém
přivítání jsme je zavezli do Pastvin, kde byli pro letošní rok ubytovaní. Zde se nasvačili,
vybalili vše potřebné a hned, jak to bylo možné, jsme je převezli zpět do sokolovny, kde se
konal turnaj smíšených čtyřher. Spoluhráči byli k sobě losováni, proto nikdo do poslední
chvíle netušil, s kým bude hrát. I přesto byla k vidění spousta pěkných zápasů. Po skončení
tohoto turnaje jsme se všichni přesunuli do Žamberka, kde v restauraci Imrvere byla
připravena večeře a následné posezení. To bylo využito k tomu, abychom vyhlásili vítěze
turnaje čtyřher. Letošek patřil dvojici Michal Schreiber a Til Knappe, kteří ve finále porazili
Břetislava Havla a Sebastiana Hesse. Bronzoví skončili Josef Duben a Michael März. Jakmile
přišla na naše hosty únava, odvezli jsme je na ubytovnu, kde upadli do peřin, aby nabrali
nové síly na další den.

Sobotní dopoledne patřilo výletu. Po výborné snídani jsme naše hosty naložili do aut
a vyrazili. První zastávkou byl kostel v Neratově, který je zvláštní svou prosklenou střechou.
Omámeni krásou této památky jsme pokračovali na Zemskou bránu, projít se po břehu
Divoké Orlice. Poslední zastávkou bylo biatlonové středisko v Letohradě. Naši kolegové
z Německa si ho přáli vidět už několikrát, proto bylo naší milou povinností jim vyhovět.
Kolem poledne, kdy už byli všichni z toho cestování pořádně vyhládlí, jsme vyrazili na oběd.
Po obědě následoval přesun do sokolovny, kde vedoucí našeho i německého týmu pronesl
krátkou slavnostní řeč. Poté došlo k vzájemnému předání darů a zahájení utkání. Celé
odpoledne bylo vidět mnoho napínavých a především vyrovnaných zápasů, ve kterých si do
poslední chvíle nikdo netroufal tipovat vítěze. Utkání mezi TJ Sokol Líšnice „A“ a TSG Sehma
„A“, které bylo ze třech odehraných utkání rozhodně nejtěsnější, skončilo 8:10, přičemž
poslední zápas, který mohl rozhodnout o případné remíze, skončil v posledním rozhodujícím
setu 26:28 na míčky. Utkání mezi TJ Sokol Líšnice „B“ a TSG Sehma „B“ skončilo 8:2 a utkání
mezi TJ Sokol Líšnice „C“ a TSG Sehma „C“ 4:6. Z celkového vítězství se tedy pro letošní rok
radovali naši kolegové a přátelé z Německa. A copak bychom to byli za sportovce,
kdybychom neprovedli řádnou pozápasovou analýzu . Proto našim dalším cílem byla
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restaurace U Mostu v Pastvinách, kde bylo připravené příjemné posezení spojené s dobrým
jídlem a pitím.
Nedělní dopoledne patřilo již pouze loučení. Potřásli jsme našim přátelům pravicí
a popřáli jim i jejich rodinám zdraví a mnoho nejen sportovních úspěchů. Za to nám
poděkovali darem nejkrásnějším. Pozvali nás za rok opět k nim do Sehmy, kde se uskuteční
již 39. ročník našeho setkání. S tím, jak pomalu mizeli za obzor, jsme se i my s hřejivým
pocitem u srdce rozjeli zpět do našich domovů. Znovu jsme dokázali, že zvládneme
uspořádat důstojný a nezapomenutelný víkend, který nejenže stmelí náš kolektiv, ale také
vzorně reprezentuje jméno naší obce v zahraničí.
Na závěr mi nezbývá nic jiného než poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli.
Největší dík patří obci Líšnice za významnou finanční podporu, bez níž bychom jen těžko
mohli pořádat akci takovýchto rozměrů, dále firmě VENCL - SERVIS za příspěvek na nové
dresy, panu Břetislavu Havlovi za jeho vynikající překladatelské schopnosti, manželkám
a přítelkyním našich hráčů za upečení spousty výborných dobrot a samozřejmě také
samotným hráčům, protože převážnou část tohoto pobytu hradíme z vlastních zdrojů. Všem
ještě jednou děkuji!
Děkuji i vám čtenářům za přečtení tohoto příspěvku a přeji vám příjemné prožití letního
období, spousty zážitků z dovolených a co nejméně starostí.
S pozdravem Michal Schreiber - TJ Sokol Líšnice - oddíl stolního tenisu

Ohlédnutí za Líšnickým puchýřem 2015
Líšnický puchýř 2015 proběhl 18. dubna za dosti chladného, zataženého počasí
s ranními pidi srážkami v podobě deště, chvilkama i sněhu, ale za dobré, daleké viditelnosti
do kraje. Přesto zcela otevřeně říkáme, že počasí na pochod vyšlo dobře. Souhlasíme
s někým, kdo tvrdí, že počasí by mohlo být lepší. Už ale víme, že může být také horší a to
třeba i podstatně horší, než bylo špatné počasí v roce 2003, 2012 a 2013. S letošním
počasím jsme byli spokojeni, s účastí přímo nadšeni, vždyť vás bylo cca 472 pochodníků.
Letošní trasy vedly přes kopce a návrší, daleká viditelnost krajinou byla bonusem za chladný
vzduch. Teploty v průběhu dne se pohybovaly v rozmezí 2-10 °C. V cíli, na sále sokolovny,
jsme se snažili udržovat teplotu podobnou domácí, pokojové. Možná se tam došlí
pochodníci i cítili dobře, neboť se zdálo, že domů zas tak nespěchají. Co víme určitě je, že
nám téměř vybaštili veškeré kuchyňské zásoby. Snad se jim tedy letošní ročník pochodu
líbil, pro nás, organizátory, byl opět bezproblémový a pohodový. Věřte, že nás to těší a jsme
rádi. Valérii, letošní patronce pochodu moc děkujeme, nedošlo k žádné škodě, natož
tragédii. Další, XV. ročník pochodu Líšnický puchýř 2016 je plánován na sobotu 23. dubna
roku 2016. Tak doufejme, zase na viděnou.
TJ Sokol Líšnice
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Ohlédnutí za Líšnickým puchýřem 2015
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás informovat o další akci naší organizace. 22. května
2015 se v Kunvaldě konala soutěž „Mladý zahrádkář“. S pomocí naší školy
jsme se této soutěže účastnili. Za Líšnici nás zastupovala Sylva
Černohousová a Kristýna Stejskalová. Obě se umístily na hezkém desátém
a sedmém místě. Vzhledem k tomu, že se jednalo o získání zkušeností a
vůbec, naše děvčata byla nejmladší ze všech účastníků z okresu Ústí nad
Orlicí, musíme jejich výkon ocenit. Velkou zásluhu na tomto úspěchu má
místní škola s paní ředitelkou Evou Luxovou.
Musíme také poděkovat organizátorům akce zahrádkářům v Kunvaldě. Tito se daného
úkolu zhostili na výbornou. Účastníci se cítili velmi dobře, jak při soutěžích, tak při pohoštění,
které pro ně pořadatelé připravili.
Věříme, že se podaří navázat na práci s naší mládeží a naše organizace získá do svých
řad mladé zájemce, kteří budou pokračovat a zaslouží se o to, aby naše obec byla stále více
obklopena krásnou zelení, zahrádkami a květy. Zveme všechny, kteří mají zájem
o zahrádkaření, jsou vítáni. Mladí do osmnácti let jsou osvobozeni od členských příspěvků.
Těšíme se na Vás.

Je sobota 6. června 2015 a na parkovišti u kostela je připraveno 49 členů naší organizace
a jejich příznivců na výlet, který se pravidelně každý rok pořádá. Jedeme směr Nové Hrady.
Tady navštěvujeme zámek (na fotografii), muzeum bicyklů, klobouků a procházíme se
oborou. Po pěkném zážitku odjíždíme na chatu Polanku, kde si v srdci Toulovcových maštalí
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každý objednává jídlo podle své chuti. Po posezení v příjemném prostředí odjíždíme do
Litomyšle.
V areálu školek je výstava, která nám představuje jarní květenu. Nabíráme inspiraci pro
aranžování našich výstav. Pokračujeme prohlídkou nově otevřené Sluneční zahrady, která je
svoji krásou velmi podmanivá. Poté si mnoho zájemců kupuje do svých zahrádek novinky,
které byly ve školce představeny.
Po dalším pěkném zážitku odjíždíme k nádvoří zámku. Zde se rozcházíme a každý se
vydává za svým cílem. Někdo na zámek, jiný do muzea panenek, další do klášterních zahrad,
za občerstvením, do Povýšení sv. kříže. Mnozí šli po stopách B. Smetany, B. Němcové, J. E.
Mařáka či T. Novákové. Na závěr se všichni uchýlili do stínu klášterní zahrady k fontáně,
kterou vytvořil O. Zoubek. Abychom ale nepěli samou chválu na zájezd, který se snad vydařil,
až na trochu větší teplo, na zpáteční cestě nás čekalo malé překvapení. Pan řidič, který byl
jinak perfektní, nám oznámil, že autobus má technickou závadu a dále se mu nechce jet.
Naštěstí jsme byli již v Dolní Dobrouči, a tak brzy přijel náhradní, který nás dovezl domů.
A tak jsme si mohli nakonec zazpívat „sláva vlasti, výletu“.
Při rozchodu jsme si slíbili, že se opět budeme těšit na další výlet. Tímto chceme
poděkovat všem, kteří nám jsou nakloněni a svou účastí podporují naší činnost a řadí naši
organizaci na přední místa v okrese. Děkujeme!
Zahrádkáři Líšnice

Z činnosti Mysliveckého spolku
V březnu jsme pořádali Členskou výroční schůzi za pozvání
představitelů obce a ostatních spolků. Zhodnotili jsme uplynulý rok
a nastínili plány v probíhajícím. Nic výrazného od zaběhnutých činností
neplánujeme. Uspořádáme Myslivecký den za Marvanovým borkem,
zajistíme střelnici na Dětském dni, nasušíme seno a nakoupíme obilí na
zimní přikrmování volně žijící zvěře, průběžně se postaráme o stav
mysliveckých zařízení v naší honitbě, potrápíme neukázněné pejskaře a neukázněné
návštěvníky lesů.
V dubnu jsme ve spolupráci
se zemědělci
dotčenými
ozdravovacím rytím černé zvěře
porovnali takto poškozené louky.
Někde to nestačilo jednou a bylo
nutné reparé. Sladké rostoucí kořeny
a zejména vydatné larvy chroustka
letního a probuzené žížaly jsou
lákavým jídelníčkem prasat v jarním
období.
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Pomohli jsme se zalesněním jedné z pasek v obecních lesích. Díky podporované přirozené
obnově náletem semen z mýtných porostů je umělé obnovy méně, nicméně i za jednu
brigádu jsme rádi.
Nedávno jsme si ji zopakovali, ovšem s roznášením vody
k zalesněným sazenicím. Dlouhotrvající přísušek nově
zalesněné sazenice hůře snášely, tak jsme je raději na žádost
hajného podpořili dovezenou vodou před případným
úhynem.
V noci 17.6.2015 byla na vjezdu do naší obce od
Žamberka u zámeckého náhonu projíždějícím autem sražena
vydra říční. Šlo o loňské mládě o hmotnosti 8kg. Během zimy
byly pozorovány její stopy a Láďa Zapletal ji ve struze i
pozoroval. Jak se k nám dostala?? Respektive dostaly??
Údajně byly nedaleko nelegálně vypuštěny jistými
dobrodinci, nicméně k neradosti vyznavačů rybářského
cechu. Na fotce je v porovnání s půlročním štěnětem
hladkosrstého foxteriéra.
Nakonec zmíním nejdůležitější událost. Řady našeho MS se rozhodl rozšířit a byl přijat za
člena Hynek Slezák ze Zákopanky. Vloni se přihlásil do přípravného kurzu Českomoravské
myslivecké jednoty a letos na zkouškách uchazečů o první lovecký lístek uspěl před zkušební
komisí s vyznamenáním. Vzhledem k tomu, že není ze s myslivostí spřažené rodiny, je to
vynikající úspěch, který později potvrdil rozšířením svého zbrojního průkazu zkouškou na
držení loveckých zbraní před komisaři Policie ČR. Ve zmíněné zkoušce uspělo pouze šest ze
sedmnácti uchazečů, což dokladuje, že přístup ke zbraním není dnes pouhou formalitou
a kritéria se zpřísňují. Dále se letos do kurzu myslivosti přihlásila další adeptka z naší obce,
a pokud vše dobře půjde, značně se sníží náš průměrný členský věk, který byl před přijetím
Hynka Slezáka 58let.
V sobotu 27. 6. 2015 pořádali myslivci akci pro širokou veřejnost. Kdo někdy pořádal
podobnou akci, zvláště naši dobrovolní hasiči, ví, co to obnáší. Přípravy dlouho dopředu,
kolik, čeho, bude to stačit?? Na co zapomeneme?? Hodně nejistoty s nezaručeným
úspěchem. Brokové střelby jsou sice prima akce, nicméně stejně se všichni nakonec sejdeme
u jídla a kávy. Dršťková i guláš v podání líšnické školní kuchyně pod taktovkou Martiny
Soukupové jsou dlouhodobě znamenité!! Mls ke kávě od Danky Slezákové, Marie Břízové
nebo Marty Hovádkové vždy zpestří chuťové naplnění při kávě. I vstřícná pomoc s obsluhou
hostů našimi dobrovolnicemi je nenahraditelná. A když k tomu všemu vyjde počasí, všem se
uleví.
Snad tři roky zpátky pravidelně po vyhlášení výsledků přešla přes Líšnici prudká průtrž
mračen. Letos, ač byly srážky opět předpověděny až na odpoledne, skropil nás drobný déšť
už ráno. Ten přešel a my museli zaklepat na dřevo, že se obloha protrhala.
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Na sportovní střelbu ideální čas. 39 střelců se v pozvolném tempu vystřídalo v soutěži
a došlo i na amatéry. Na schválených střelnicích mohou pod dozorem oprávněného střílet
osoby od 10 let věku, a tak jsem z rozmaru postavil na střeliště svého syna Jakuba (10).
To jsem netušil, jak mu jeho
první
životní
výstřel
z
brokovnice zachutná. Nabil
jsem jednu hlaveň, odjistil zbraň
ve směru střelby a založil mu ji
do ramene. Se slovy po
vypuštění terče ho přikryj
hlavněmi a bez zastavení
pohybu
zbraní
odmáčkni
spoušť, prvního rovného holuba
rozstřelil. To ještě korona za
námi nereagovala. Za druhým
levým terčem se otočil a znovu
zasáhl, to už dav ztichl a zatleskal, za třetí zasažený terč sklidil hlasitý aplaus a jednotlivé
výkřiky, čtvrtý ho vrátil na zem, silným zatažením za kohoutek si zbraň strhl a terč nezasáhl.
To už jsem řekl, stačí, napoprvé dost, zbraň je těžká, ruka netrénovaná. Teď budu shánět
střeleckou vestu, uplatní se, první modřina na jeho rameni je mu vyznamenáním. Odchod ze
střeliště s potleskem publika byl pro nás oba životním zážitkem. Ostatně střelbu si může
v Líšnici každoročně poslední sobotu v červnu vyzkoušet každý.
Nejlepším střelcem se stal Zbyněk Bulva ze Žamberka s nástřelem 12 terčů na 12
výstřelů, druhým Miroslav Kubíček z Líšnice s nástřelem 11 na 14, třetím Bohumil Slanina
z Rybné nad Zdobnicí 11 na 16, 4. Vladimír Kosek z Nekoře 11/16, 5. Miroslav Lux z Nekoře
10/13, 6. Miloš Luščák ze Slatiny n.Zd. 10/13, 7. Martin Jirčík ze Zákopanky 10/13, 8. Pavel
Kaplan z Líšnice 10/13, 9. Daniel Slanina z Rybné n.Zd. 10/14, 10. Jaroslav Chotěnovský
z Dolní Dobrouče 10/14, další naši z Líšnice: 11. Hynek Slezák 10/15, 12. Koráb Radislav 9/12,
14. Hynek Jiří 9/12, 20. Krogler Stanislav 7/12, 21. Jirčík Bohumil st. 7/13, 22. Jirčík Bohumil
ml. 7/13, 26. Píč Radek 7/14, 29. Bříza Petr 6/14, 31. Bednářová Ludmila 5/13, 33. Kaplan
Martin 4/14, 35. Štefek Petr 4/12, 37. Bříza Oldřich 2/14.
Guláše letos trochu zbylo, po dršťkové, grilovaných specialitách a moučnících se
zaprášilo, tak za rok přijďte pobejt.
Mirek Kubíček

Dobré zprávy pro opylovače a včely zvláště
Dobré zprávy o soutěži pro mladé včelaře bych ráda uvedla jako dobré zprávy o dětech,
které se rády učí o nezastupitelném významu včel pro rovnováhu v přírodě, objevují
zajímavý život včelího společenstva a učí se respektovat jejich přirozené projevy, aby se jim
mohly přiblížit.
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Naše malá skupina dětí s velkým
zájmem o přírodu se schází pátým
rokem. Jedná se o děti z Helvíkovic,
Kunvaldu, Českých Petrovic a z
Líšnice. V rámci své organizace v
Českém svazu včelařů se třetím
rokem účastníme soutěže Zlatá včela
pro
mladé
včelaře,
abychom
porovnali své znalosti se znalostmi
dětí z jiných včelařských kroužků.
Zřizovatelem včelařského kroužku je
Šťastný domov Líšnice o. p. s. a tuto
organizační informaci uvádím proto, že právě tato společnost dala podnět pro vznik
včelařského kroužku na Žamberecku a stále ho podporuje.
Psát o soutěži Zlatá včela by se dalo velmi obsáhle, ale leckoho by to nebavilo číst. Proto
jsme se rozhodla o sepsání faktů, které mají stručně vystihnout průběh jednotlivých kol
soutěže, oznámit naše úspěchy a poděkovat všem, kteří přispěli a pracovali pro děti a pro
včely :)
Název soutěže - Zlatá včela
Stručný popis - Vícestupňová vědomostní
soutěž s bohatou tradicí, má kolo
oblastní, celostátní a již několik let i
mezinárodní, celkem 5 disciplín, soutěží
se v kategorii mladších a starších, z
kategorie starších první tři postupují z
každé oblasti do celostátního kola,
organizovaná a podporovaná Komisí
mládeže Českého včelařského svazu.
Zlatá včela 2015, oblastní kolo pro Pardubický kraj
Místo konání - Žamberk
Datum - 25. dubna 2015
Koordinace - Šťastný domov Líšnice o. p. s.
Komisaři - Daniel Ramba a Oldřich Krčmář (včelařská praxe), Jaroslav Dušek a Jiří Kaplan
(botanika), Lenka Skalická a Milan Skalický (mikroskopování), Standa Cukor (včelařské
pomůcky), Denisa Buchmüllerová, Anna Štěpánková, Alžběta Štěpánková
Odborná pomoc - Bc. Iveta Mrázková, Jiří Cabalka, Monika Dušková
Přispěli, podpořili a všichni jmenovaní měli velmi vstřícný přístup:
Speciální základní škola v Žamberku (podpora při poskytnutí prostor), OsevaUni, a.s.
(finanční podpora, dárky pro děti), Dibaq, a.s. (finanční podpora), Arysta LifeScience, a.s.
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(odměny do soutěže), Lázně Slatinice (dárky pro děti, vedoucí kroužků, komisi), Apotheke
(dárky pro děti, vedoucí kroužků, komisi), Klas - zemědělské družstvo (dárky pro děti,
vedoucí kroužků, komisi), Pivovar Jelen (dárky vedoucím kroužků, komisi), Imrvere (sleva na
porci), rodinní příslušníci včelaříků Šťastný domov Líšnice, o. p. s. (celodenní občerstvení pro
všechny zúčastněné), ČSV MO Kunvald (sbírka včelařských pomůcek)
Celkem poskytli organizátoři akce minimálně 300 hodin dobrovolnické práce.
Výsledky kategorie starších - 1.místo Jiří
Prachař, 14 let, žák SZŠ v Žamberku, bydlí
v Kunvaldu
Kategorie mladších - 1. místo Ondřej
Vybíral, 11 let, žák ZŠ v Klášterci nad Orlicí,
bydlí v Českých Petrovicích
Umístění kroužku jako družstva - 2. místo
v celkovém bodovém ohodnocení
Zlatá včela 2015, celostátní kolo
Místo konání – Nasavrky
Datum - 15. - 17. května 2015
Celkové pořadí - 2. místo Jiří Prachař z 36 vítězů oblastních kol
Jirka Prachař se tedy stává členem tříčlenného družstva, které bude reprezentovat Českou
republiku na Mezinárodním setkání včelařské mládeže IMYB 2015. Letos se koná na
Slovensku v Bánské Bystrici ve dnech 9.-12. července 2015.
Držme celému českému týmu a Jirkovi pěsti!
Jana Bíba, lektorka včelařství

Jezdecký klub při obecně prospěšné společnosti Šťastný domov
Líšnice č. 205
Jezdecký klub má 35 členů - dětí od 5 do 19 let. Využívá 20 koní plemene Fjord, Český
teplokrevník, pro malé děti poníky a plemeno Minishetland.
Činnost: výcvik jezdectví každý den od 13.00-18.00hod. O víkendech děti pomáhají
s péčí o koně a účastní se závodů, různých akcí pro děti, soustředění a výcviků koní.
Jezdecký klub má za úkol seznámit malé děti s koňmi, naučit se o ně postarat, naučit se
základy jezdectví pod vedením akreditovaného instruktora jezdectví Ing. Nikoly Bělákové.
Jezdci, kteří mají závodní ambice, se mohou připravit ke zkouškám základního výcviku
jezdce.
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JK organizuje pro postižené děti
rehabilitační ježdění na koni, které
vede Mgr. Bronislava Havlíková, každý
týden o víkendu, děti využívají koně
ke zlepšení fyzické a psychické
koordinace. Na tuto činnost se
využívají koně Lucka, Falco a Ferda –
klidní, pohodoví koně.

V roce 2015 účast na akcích:
Parkurový tréning u pana Myšky
8.-15.3.
v Lipovce, JK Isabel, Týniště nad Orlicí, koně Fargo,
Danny
Parkurové závody:
26.4. Lanškroun - 5.místo Fargo + Petra, 80cm,
8.5. Lanškroun - 3.místo Fargo+ Petra, 70-80cm,
18.4. Suchá u Litomyšle - 1.místo za
nejstylovějšího jezdce, Elba + Petra, 60cm,
30.5. Dolní Jelení - 6.místo Danny + Niky, 80cm,
13.6. Suchá u Litomyšle - 1.místo Flóra + Bibi,
80cm, 6.místo Flóra + Bibi, 70cm.
20.6. Dolní Jelení - 4.místo Flóra+Biby,40-50cm, 4.místo Flóra + Biby, 60-70cm, 5.místo
Dorothea + Anne Marie, 60-70cm, 6.místo Danny + Niky, 60-70cm, 1.místo Fargo + Petra,
80-90cm
27.5. Janov – 2.místo Fargo + Petra, 90-100cm, 4.místo Danny + Niky, 70-80cm
24.4. Zkoušky základního výcviku jezdce úspěšně složila Blanka Janovcová (Bibi)
Jezdíme a vozíme děti:
17.5. Letohradská pouť, 29.5. Jezdecké hry JK ŠD Líšnice, 26.6. Letohrádky, 28.6. Vítání
prázdnin v Líšnici, 4.7. Řemeslná sobota letohrad
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Pořádáme tábory:
29. - 4.7. 2015 v Líšnici
6. - 11.7. 2015 v Kameničné
13. - 18.7. 2015 v Líšnici
3. - 8.8. 2015 v Líšnici
17. - 22.8. 2015 v Líšnici
Na fotografiích:
1. - Flora a Blanka Janovcová (Bibi)
2. - Vítání prázdnin v Líšnici
3. - Zázemí pro letní tábory na statku U Dubu v Líšnici.

Iva Kaplanová

Kdo je kdo – Díl XXXV.
JAN HEJČL - NEPOMUCKÝ (1868 - 1935)
Letos uplyne osmdesát let od úmrtí tohoto vzácného člověka. Narodil se v Žamberku
u zámeckého rybníka. Ve svém mládí vzpomíná na řeku Orlici a cestu do Líšnice, kde sedával
u mladého bukového lesa a díval se na nový
líšnický svatostánek. Tady se rodila myšlenka na
jeho poslání v životě. Ve stručných zápisech není
však žádná zpráva o tom, že by se v Líšnici setkával
s některým člověkem, nebo zástupcem církve.
Podle popisu vyplývá, že jeho vycházky končily
pod dnešní „Dubinou“, kde v té době byla fara.
Ve svých 21 letech odchází s rodiči do
Olomouce. Studuje však v Hradci Králové později
v Olomouci a potom ve Vídni. Stává se děkanem
na univerzitě v Olomouci, kde v konkursu
z dvanácti uchazečů je jediný Čech, ostatní jsou
Němci, přesto vyhrává. Od roku 1905 pracuje jako
děkan na výše uvedené univerzitě. Při svém
pobytu v Olomouci podniká dvakrát cestu do
Palestiny. Zde si ověřuje některé příběhy z Bible.
Jeho překlad vyšel v mnoha zemích světa, byl za to
i kritizován. Na každé straně je třetina textu Bible
a dvě třetiny textu s vysvětlením příběhu.
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Jeho matka pocházela z Červeného Kostelce a otec z Chocně. V rodině se narodily ještě
dvě dcery. Jedna se provdala do Chocně, druhá odešla do kláštera. Jan Hejčl zemřel v plné
práci ve svém křesle na univerzitě v Olomouci. Tady je také pohřben. Zajímavé je, že v roce
1897 se objevil v Líšnici a loučil se s milovaným krajem. Podle kronik v této době sloužil
v nedaleké Čermné jako kaplan. Odtud odchází do Olomouce.
Každý člověk má svoji klenotnici. Tento člověk si v ní uchovával přírodu, lásku, kterou
spojoval s Bohem. Naše obec si musí vážit toho, že i když jenom okrajově takové osobnosti
náš kraj milovaly a ve vzpomínkách se k nám rádi vracely. Na závěr chci citovat jeho slova,
slova, která používal i prezident T. G. Masaryk „Ano, Ježíš je mně vzorem a učitelem, učí, že
láska k Bohu, láska k bližnímu a dokonce k nepříteli je čistá lidskost, humanita, to je podstata
náboženství“.
Na fotografii místo před bývalou farou, dnes domem Horáčkových čp. 138, kde Jan Hejčl rád sedával.

Rudolf Doleček- použité prameny z kroniky rodiny Holubářových

Orlice – Díl 8.
Od hráze Pastvinské přehrady pokračujeme směrem na Nekoř. Míjíme Markétino údolí,
které založil v roce 1693 hrabě Norbert Leopold, jenž si vzal za manželku Johanu Magdalenu
Vitanovskou. Původně zde bylo devět dvojitých chalup, ty byly obsazovány trestanci, kteří
zde těžili dřevo. Podle kříže, na kterém je letopočet 1717, byla osada napadena morem.
Zemřeli všichni obyvatelé, až na starou ženu v čp. 20 – Foglova hospoda. V roce 1775 zde
byla postavena zvonička.
Opouštíme Markétino údolí, o kterém by
se dala napsat snad celá kniha, a blížíme se
k malé přehradě, jež je také na katastru obce
Nekoř. Tato byla kolaudována až v roce 1940.
Objekt slouží jako vyrovnávací nádrž. Při
nedostatku vody se tato přečerpává do horní
nádrže. Velikost hráze je 9,5 m, výška a délka
39 m. Dodatečně zde byla v roce 1949
vybudována turbína o výkonu max. 185 KW.
Celkové náklady na tuto stavbu činily
823 764,15 Kč. V roce 1996 bylo dílo
privatizováno.
Naše kroky směřují přímo do obce Nekoř. Zmíněná rozlehlá obec se připomíná již v roce
1344. Kostel sv. Mikuláše z roku 1698 má zvon, který se datuje LP. 1576. Pochází prý
z původní dřevěné kapličky. Nekoř patřila vždy k pokrokovým obcím. Svědčí o tom, že zde
byly dvě sirkárny, které zanikly v roce 1920, dále škola košíkářská a krajkářská. Již v roce
1907 se zde provozovala mlékárna a strojírna na hospodářské stroje a čerpadla Fr. Šmoka.
Byla zde také výroba krému na boty. Elektrický proud byl zaveden již v roce1930. Textilka
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v roce 1929 zaměstnávala 350 lidí, kteří pracovali na 586 stavech. Za zmínku stojí, že od roku
1884 je v Nekoři umělý odchov ryb.
V Nekoři se narodily, žily anebo žijí i velké osobnosti. Musíme se zmínit o PhDr. Mikuláši
Tomkovi proboštu kapitoly svatovítské v Praze. Narodil se 1791 v Nekoři, zemřel 1871. Dále
prof. PhDr. Mikuláš Šmok, člen zemské školní rady, který sepsal učebnice matematiky
a fyziky pro střední školy. Ing. Karel Dostálek, ministr veřejných prací, byl žákem nekořské
školy. Ing. Miroslav Šmok byl ministrem vlády 1960 – 1962. Ing. Josef Lux ministr
a místopředseda vlády 1992 – 1998. Jména těchto osobností mají pamětní desku na místní
škole. I dnes má Nekoř mnoho zajímavých lidí například, manželé Šmokovi pokračují
v rodové tradici. Pan Šmok byl vedoucím ostravského baletu a jeho manželka je bývalá
mistryně republiky ve skocích do vody, vynikající malířka a keramička. Mohli bychom
jmenovat další, ale naše cesta utíká. Míjíme bývalou textilku, dnes firmu, která vyrábí
jednoúčelové stroje na opracování dřeva.
Nekoř se může pochlubit dobrou činností místních složek, hasičů, sokolů nebo
dobrovolnou prací místních občanů. Pravidelně se tady pořádají výstavy, sportovní turnaje
nebo závody na motorkách. Popřejme našim sousedům do dalších roků mnoho úspěchů, aby
se dařil oživovat hospodářský i společenský život obce.
Mezi tím, co jsme se trochu probírali historií a i současností obce, nám řeka dospěla ke
krásnému koutu pod skálu, která pamatuje pohnuté doby našich předků. Ano, přecházíme
lávku a jsme pod Babí skálou. Tok řeky nás po dlouhém putování od svého pramene donesl
do naší rodné obce. Tady se zastavíme naposled a připomeneme si snad hodně zajímavostí,
které musíme uchovat pro příští generace.
Rudolf Doleček – Podle kronik Nekoře a Údolí

45 let od otevření hasičské zbrojnice a obecního úřadu
12. července 2015 uplyne 45 let
od slavnostního otevření požární
zbrojnice a obecního úřadu. Byl to
velký den spojený se sjezdem rodáků a
přátel obce Líšnice. Slavnost začínala
průvodem obcí od Štěpánkových se
zastávkou u nově zbudované zbrojnice,
kde proběhlo oficiální předání
představiteli tehdejšího MNV. Sbor
dobrovolných hasičů ve spolupráci se
sborem z Ústí nad Orlicí také předvedl
nácvik hašení požáru budovy školy
s výškovou technikou a použitím nového hasičského vozidla CAS 16 na podvozku Škoda 706,
které sbor získal od Veřejného požárního útvaru hlavního města Prahy 14. listopadu 1969.
Program dále pokračoval na louce pod strání za sokolovnou, kde 40 členů hasičského sboru
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předvedlo sekyrkové cvičení, které pilně nacvičovalo pod vedením Václava Suchomela celou
zimu v sokolovně. Velkým vyznamenáním pro celý sbor bylo předání Čestného praporu
Ústředního výboru Svazu požární ochrany, který tehdy měly v okrese jen dvě organizace,
sousední Žamberk a od tohoto dne i Líšnice.
Velkému milníku v historii obce
a především sboru dobrovolných hasičů
však předcházelo mnoho let práce.
Čtyřikrát se uvažovalo o výstavbě nové
zbrojnice, která byla až do otevření nové
budovy umístěna v dnes již zbourané
budově MNV čp. 226 stávající na
parkovišti u kostela. Jednání byla
neúspěšná až do roku 1965, kdy byla
výstavba nové budovy zařazena na první
místo v dlouhodobém plánu výstavby
obce v období let 1964 – 1980.
24. dubna 1965 se uskutečnilo první jednání na Okresním národním výboru v Ústí nad Orlicí.
Místo budoucího staveniště bylo vybráno na pozemku manželů Krejsových čp. 152, se
kterými bylo jednáno 2. prosince a kteří tento pozemek k tomuto účelu darovali. Na výroční
členské schůzi sboru konané 27. listopadu 1966 se již jednalo o konkrétní podobě hasičské
zbrojnice. Bylo rozhodnuto postavit budovu podle vzoru Mistrovic a v lednu následujícího
roku bylo projednáno vypracování stavební dokumentace s Antonínem Pavlíčkem
z Jablonného nad Orlicí. Tomu však předcházelo několik složitých jednání na ONV, při
kterých byl tehdejší předseda MNV Rudolf Doleček velmi neústupný ze svých požadavků
a při jejich nesplnění byl dokonce ochotný vzdát se své funkce. Současně také prohlásil, že
pokud se obci navrátí les Sekýří, nebude na ONV požadovat žádný finanční příspěvek na
stavbu. Nakonec bylo 6. dubna 1967 vydáno ONV povolení k výstavbě a byl schválen finanční
příspěvek 250 000 Kčs. O pouhých 9 dní později se na staveništi uskutečnil první výkop. Do
konce roku byly provedeny všechny zemní práce, ruční výkop sklepa a základů a jejich
betonáž. V roce 1968 byla provedena celá
hrubá stavba včetně zastřešení. Při
terénních úpravách také pomohli vojáci
z Rokytnice v Orlických horách. V roce 1969
se dělala vodoinstalace a elektroinstalace a
dokončily se vnitřní i venkovní omítky. Rok
1970 byl již ve znamení terénních úprav a
dokončovacích prací, aby 12. července
mohla být budova v hodnotě tehdejších
850 000 Kčs slavnostně otevřena. Na
výstavbě odpracovali líšničtí občané zdarma
24 077 brigádnických hodin a 9 323 hodin za
částečnou úhradu.
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V uplynulých třech měsících letošního roku změnila budova hasičské zbrojnice
a obecního úřadu velmi zásadně svou tvář. V rámci investiční akce „Snížení energetické
náročnosti Obecního úřadu v Líšnici“, která byla částečně financována z dotací z Evropských
fondů a Fondu životního prostředí, bylo provedeno opláštění vnějších zdí polystyrénem
a novou fasádou, zateplení sklepa, půdních prostor a bytu domovníka minerální vatou,
výměna střešní krytiny, montáž plastových oken, montáž sekčních garážových vrat, úprava
zadního vchodu na bezbariérový přístup do budovy, instalace nových schodů k hlavnímu
vchodu, úprava kanalizace a odvodnění kolem budovy. V současné době probíhají
dokončovací práce a postupné stěhování věcí zpět na svá místa. Čeká nás ještě několik
kosmetických úprav v interiéru jako je nová malba, obložení stěn a pokládka nové podlahové
krytiny v zasedací místnosti obecního úřadu, instalace akumulačních kamen do zasedací
místnosti hasičů. Celá akce byla organizačně velmi náročná, protože nebylo možné všechny
věci vystěhovat do jiných prostor a musely být proto neustále přemísťovány z místa na místo
podle druhu prováděných stavebních prací. Současně bylo nutné zajistit běžný provoz
kanceláří obecního úřadu pro služby občanům. Budova by měla být do podzimu kompletně
dokončená, a až se tak stane, rádi bychom vám dali možnost si ji pečlivě prohlédnout zvenku
i zevnitř. Pro tuto příležitost zřejmě využijeme plánovaného výročí odhalení pomníku padlým
na přelomu září a října. O konkrétním datu vás včas informujeme.
Pavel Štefek – použité prameny Almanach 125 let SDH Líšnice a
kniha Líšnice – obec pod orlickými horami

Orlický sekáč a Mistrovství ČR v sekání kosou 2015
V sobotu 6.6.2015 se v Nebeské Rybné konal 6. ročník soutěže v sekání kosou Orlický
sekáč a současně i Mistrovství České republiky v této disciplíně. Mezi 40 soutěžícími, z toho
14 žen, včetně zahraničních z Polska a Slovenska, byli i dva líšničtí sekáči - bratři Štěpánkovi,
Jan se zúčastnil obou soutěží, Pavel jen jedné. Soutěží se, kdo nejrychleji pokosí čtverec
louky 10 x 10 m – 1 ar ( ženy 5 x 5 m - ½ aru) v případě Orlického sekáče a 2 čtverce louky
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10 x 10 m – 2 ary ( ženy 10 x 10 m - 1 ar). Nerozhoduje pouze čas, důležitá je i kvalita
pokosu a uložení trávy na řádky; za prohřešky se uděluje penalizace.
Obě soutěže byly na rozdíl od minulých pouze jednokolové; jednak by výměra pokosená
jedním sekáčem v rychlém tempu během krátké chvíle byla značná a pak i vzhledem k počasí
– díky zpoždění zahraničních soutěžících se seklo až mezi 10. a 15. hodinou, kdy se teplota ve
stínu blížila 30°C ! Naštěstí díky letošnímu pozdnímu nástupu jara byla tráva mladá, teprve
začínala kvést. Porost však byl značně hustý a vysoký, protože se jednalo o zalučněné pole,
a tak se dosažené soutěžní časy proti minulým ročníkům zvýšily.
A jak to dopadlo, ukazují následující tabulky:

Orlický sekáč
Jméno

Příjmení

1 ar
Země Narozen

Čas

Lubo

Košút

SK

1955.

04:58

Jaroslav

Šrefl

CZ

1964.

06:56

František Šmolík

CZ

1957.

07:47

Miroslav Šobr

CZ

1966.

06:52

Roman

Jaszczyszyn

PL

1960.

08:11

Jan

Štěpánek

CZ

1973.

08:08

Pavel

Štěpánek

CZ

1970.

17:16

Sekundy
Penalizace Penalizace
pokos
řádky

Celkem Pořadí
0:04:58

30

0:07:26
0:07:47

30

30

0:07:52
0:08:11

30

30

0:08:38

30

0:18:16

1
2
3
4
5
6
20

Mistrovství republiky 2 ar
Sekundy
Jméno
Lubo

Příjmení
Košút

Země Narozen

Čas

SK

1955.

11:47

František Šmolík

CZ

1957.

Roman

Jaszczyszyn

PL

Jaroslav

Šrefl

Jan
Pavel

Penalizace
pokos
30

Penalizace
řádky

Celkem Pořadí
0:12:17

1

13:19

0:13:19

2

1960.

17:38

0:17:38

3

CZ

1964.

18:24

0:18:24

4

Štěpánek

CZ

1973.

17:27

0:18:27

5

Opava

CZ

1976.

18:51

0:18:51

6

30

30

Konkurence byla letos velmi silná, zejména slovenský vítěz obou soutěží byl jako z jiné
ligy. Však také na Slovensku pořádají 10 kolovou soutěž v průběhu jara a léta a Lubo Košút je
vítězem několika ročníků. Jak je vidět, chce-li Jan Štěpánek dosáhnout lepších výsledků,
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musí zapracovat zejména na kvalitě, časem už konkurovat dokáže. Kvalita velmi úzce souvisí
s klidem a rozvahou při sekání; jakmile se začne příliš pospíchat, výsledek je vždy horší.
Atmosféra soutěže byla krásná, umocnilo ji široké obecenstvo několika stovek diváků
fandící svým sekáčům, hodně nás potěšila účast líšnických diváků. V rámci soutěže byl
i doprovodný programu, vystoupení dechového orchestru z Letohradu, ukázky práce
s koňmi, Selská jízda na koních a vystoupení několika folklórních souborů.
Srdečně jste zváni na příští ročník soutěže, ať už jako sekáči či fanoušci této tradiční,
dnes už však téměř nevidící se, práce na vesnici.
Ing. Jan Štěpánek

Zemětřesení v Nepálu 2015
Je 20. dubna 2015 mám, telefon, volá Jan Piňos. Kamarád, který si oblíbil Líšnici a po své
mamince jezdí do chaloupky u sokolovny. Nějaký čas se neuvidíme, dostává nabídku od
kamaráda a se svojí přítelkyní Pavlou odjíždí do Nepálu. Trochu mu závidím, vím, že si před
několika lety splnil svůj horolezecký sen a navštívil Nepál. Tento mu učaroval, oblíbil si jak
obyvatele, tak přírodu. 25. dubna propuklo v oblasti Kathmándú ničivé zemětřesení. První
myšlenky jsou spojeny s Jendou a Pavlou. Pochopitelně že nějaké spojení přes mobil
neexistuje.
Až v Orlických novinách vychází článek. Jaké je moje překvapení, když se v článku
dočítám o dobrovolníkovi, který se svoji přítelkyní Pavlou pomáhá v postižené oblasti.
„Je tady nepřehledná situace, protože vláda prý zabavuje peníze neziskovek, nevládní
organizace si konkuruji a korupce kvete i za tak tragických podmínek“. Jan a Pavla se
okamžitě zapojili do pomoci. Pavla, která v Česku provozuje lékařskou praxi, společně
s neuroložkou z nepálského Kathmándú Mayou za tři dny ošetřily 350 lidí. Po doplnění
materiálů se skupina rozdělila a Jan s Pavlou se přemístili do vesnice Mesipa, která má 400
obyvatel. Tady je Pavla na léčení
sama. Jan, který je doma mluvčím
hnutí Duha, shání pro obyvatele
potřebné věci, mouku, sůl, nudle,
plachty na přístřeší. S kamarády
z vlastních prostředků sehnali čtyřicet
tisíc korun na základní vybavení a
léky.
V krátké době postihla Nepál dvě
zemětřesení. O život přišlo přes 8500
lidí, byla to největší katastrofa
v moderní himálajské historii. Jsme
hrdi na to, že naši obec navštěvují
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lidé, jako je Jan a Pavla. Věřím, že až se oba šťastně navrátí, uskutečníme v Líšnici zajímavou
besedu.
Jan a Pavla pracují u neziskové organizace. Snaží se získat pro obyvatele vesnice Mesipa
finanční pomoc. Tuto organizují tak, aby se vyhnuli korupci. Peníze, které jsou zaslány na
účet přijdou přímo do rukou obyvatel postižené vesnice. Kdo by chtěl pomoci, může zaslat
jakoukoliv částku na účet 43-7459250267/0100. Věříme, že se i v Líšnici najdou lidé, kteří
podpoří vybudování nové školy, která byla v Mesipě zničena a tím pomohou hlavně dětem,
které se svými rodiči nechtějí opustit toto území.
Pokud
se
chcete
dozvědět
více,
navštivte
internetovou
adresu
www.denikreferendum.cz. V nabídce klikněte na svět a najděte článek „Nepálské
zemětřesení: pilotní projekt globálního kolapsu?“.
Na fotografii. Nepálci, od dětí až po starce, mají často chronické záněty očí. Dilkumari přesto maluje
krásné obrázky. Foto archiv J. Piňose a P. Hrdličkové

Vilém Janouš a Rudolf Doleček

Masérský salón v Pastvinách
Milí občané,
znáte to. Zimu střídá jaro, léto a člověk neví, kam dřív skočit. Práce kolem domu i na
zahradě čekají, až zapojíte svůj pohybový aparát na plné obrátky. Přichází únava a svaly
začínají pěkně tuhnout. Vaše tělo žádá o lepší pozornost, ale když on nějak není čas. Jsou tu
přece důležité povinnosti, jako je zaměstnání, péče o děti, práce na zahradě a k tomu všemu
musí zbýt i nějaký čas pro zábavu, sport, případně si zajít s kamarády na právě otevřenou
zahrádku. Problémy s únavou a bolestmi v zádech už přece nějak zvládneme. A tak
přecházíme signály našeho těla, až najednou přijde chvíle, kdy už se nepohneme vůbec.
A situace se radikálně mění. Nejsme schopni jít ani do práce, natož pak udělat něco na
zahradě. Ztratíme spoustu času i peněz léčbou a říkáme si, proč zrovna já. Ano, tohle znám
moc dobře z vlastní zkušenosti. Přitom stačí poměrně málo. Uvědomit si, že všechny
zmíněné činnosti neděláte Vy, včetně Vaší představy o tom, co zvládnete, ale Vaše tělo!
A Vaše tělo pracuje podle zákonitostí, které jsou pevně dané a jasné. Pokud se chceme cítit
dobře a užívat si všemožných činností a radostí po celý rok, je potřeba si uvědomit, že na
tomto světě se bez zdravé tělesné schránky prostě neobejdeme. Zeptejte se sami sebe, kolik
už Vám Vaše tělo od narození poskytlo radosti, zábavy, síly a energie. Nezaslouží si snad lepší
zacházení? Je to tak jednoduché!
Váš masér z Pastvin, Bc. Tomáš Brak
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Odstranění dopravní závady I/11 Žamberk
Na základě rozhodnutí Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Pardubického kraje bude
zahájena stavba I/11 Žamberk, odstranění dopravní závady. Jedná se o úsek od čerpací
stanice Benzina k budově Městského muzea v Žamberku.
V rámci výše popsaného úseku zbývá realizovat jeho druhá – nejnebezpečnější
a nejzatíženější část. Jedná se o dokončení opravy opěrné zdi s vybudováním nového
chodníkového tělesa od již zrekonstruované části opěrné zdi u čerpací stanice Benzina až k
Městskému muzeu Žamberk. Termín zahájení stavby je od 1.7.2015 do 30.11.2015.
Rekonstrukce bude probíhat za provozu, tzn. v jednom jízdním pruhu bude probíhat
rekonstrukce a druhý jízdní pruh bude průjezdný a bude řízen světelnou signalizací.
S ohledem na začínající letní sezónu je třeba počítat s tvořícími se kolonami.
Jiří Dytrt – starosta města Žamberk

Cyklobusy 2015
O sobotách, nedělích a státních svátcích mohou milovníci cykloturisticky v Pardubickém
kraji i letos využít autobusové linky s přepravou jízdních kol. Provoz cyklobusů začíná
v sobotu 30. května a končí 28. září 2015, jízdné je stanoveno podle tarifu IREDO a přeprava
jízdního kola stojí 20 korun bez ohledu na tarifní vzdálenost. Všechny jízdní řády jsou
k dispozici na www.portal.idos.cz.
Trasy cyklobusů v blízkosti obce:
660143 Jablonné nad Orlicí – Letohrad – Žamberk – Deštné v Orlických horách, Šerlich
660144 Rychnov nad Kněžnou – Žamberk – Letohrad – Jablonné nad Orlicí – Suchý vrch
700949 Lanškroun – Česká Třebová – Ústí nad Orlicí – Letohrad / Litomyšl – Vysoké Mýto –
Choceň – Žamberk – Pastviny – Deštné v Orlických horách, Šerlich
Podrobnou mapu tras cyklobusů a jejich jízdní řád naleznete na internetových stránkách
obce www.obeclisnice.cz v záložce OBEC/DOPRAVNÍ DOSTUPNOST.
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