Vánoce jsou tady. V obchodech na nás už několik týdnů vykukují vánoční čokoládové
postavičky, venku svítí krásně ozdobené stromečky a doma voní z trouby vánoční cukroví.
Jen ten sníh nějak nechce dobarvit kouzelnou atmosféru nejkrásnějších svátků v roce. Ale
třeba se ho ještě dočkáme. Absence sněhu však nic nemění na tom, že za týden už budeme
spokojeně rozbalovat dárky a užívat si vánoční pohody. Rozhodli jsme se, že vám čekání
trochu zkrátíme a jeden malý dárek si můžete rozbalit už dnes. Je to reflexní páska, která by
se měla stát vaším každodenním společníkem. Především v tomto období, kdy je noc delší
než den, je špatná viditelnost chodců na silnici mnohem větší. Neosvětlený chodec
v tmavém oblečení bez reflexních prvků si často vůbec neuvědomuje, že ho řidič nemusí na
silnici vůbec vidět. Reflexní páska je viditelná ze vzdálenosti až 200 metrů. Řidič je tak
schopen dříve reagovat a bezpečně se chodci vyhnout.
Zimní období je v naší obci ve znamení plesové sezóny. V lednu budete moci předvést
své taneční dovednosti na Sokolském plese a v únoru na Hasičském plese. Vánoční svátky
Vám navíc zpříjemní koncert skupiny Gemma v našem kostele v neděli 27. prosince 2015.
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.
Jako redakční rada máme za sebou svůj první rok.
Doufáme, že se Vám Zpravodaj líbí a obsahuje informace,
které Vás zajímají. Chtěl bych na tomto místě poděkovat
všem, kteří se na vydání každého čísla podílejí. Děláme vše
pro to, aby byl náš zpravodaj co nejlepší. Do každého čísla
může kdokoli čímkoli přispět. Stačí článek elektronicky poslat
na oulisnice@orlicko.cz a nebo ho osobně předat na obecním
úřadě.
Šťastné a veselé Vánoce i pohodový vstup do nového
roku 2016 Vám všem přeje Zastupitelstvo obce Líšnice.

Zprávy z obecního úřadu
Jednání Rady obce Líšnice dne 27. října 2015
Rada obce vzala na vědomí:
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Účast 5 zastupitelů na semináři o finanční gramotnosti 30.10.2015 pořádaném obcí
Dlouhoňovice. Účast bezplatná, financovaná z grantu.
Konání akce Rozsvěcení vánočního stromu 27.11.2015 s vystoupením žáků MŠ a ZŠ.
Občerstvení zajistí hasiči, pódium z vleček obec.




Konání divadelního představení ochotníků z Klášterce nad Orlicí v líšnické sokolovně
dne 28.11.2015 v režii SDH a Sokola s možností úhrady nájemného ze strany obce.
Nabídku od p. Pavelky na provozování občerstvení u smrku i v roce 2016.

Rada obce projednala:






Akci Varhanní koncert k znovurozeznění varhan v líšnickém kostele spojeném
s malou výstavkou k připomenutí výročí odhalení pomníku padlým dne 30.10.2015.
Výstavku připraví starosta s P. Štefkem z archivu obce a p. R. Dolečka, doplní
panelem J. Štěpánek. Schvaluje nákup kytice k pomníku padlým, dárky varhaníkovi
a panu faráři.
Řešení trasy cyklostezky a chodníku ve středu obce - projektant tento úsek neřeší,
resp. vede trasu dolů k řece kolem Kopeckých - vznesou se námitky, aby se tím
zabýval.
Řešení přístřešku u OÚ, padl návrh na zbudování terasy na přístřešku - odloženo do
roku 2016.
Neúnosnou situací s plakátovacími plochami - do příští rady zváží možnosti řešení.

Rada obce schválila:






Zveřejnit záměr pronájmu občerstvení U Smrku od 1.12.2015 do 30.9.2016
s otevřením nejméně v měsících 5 - 9 za cenu nájmu minimálně 10 000,- Kč za celé
období.
Výdaj na opravu vývěsek u pohostinství ve výši 28 933,- Kč - zhotovitel Jiří Vicenec.
Na vědomí se bere připomínka o možném řešení osvětlení vývěsky.
Výdaj na opravu živičného povrchu u budovy OÚ ve výši 36 348,- Kč, zhotovitel
TS Žamberk s.r.o.
Souhlas zřizovatele školy o zapojení do aktivit projektu MAS Orlicko Vzdělání pro
území ve správním obvodu.
Schvaluje půjčovné za vysoušeč zdiva ve výši 100,- Kč /den. Po každém půjčení je
nutné provést elektrorevizi.

Rada obce si dává za úkol:


Nalézt variantu stojanů na kola ke hřbitovu, k budově OÚ + popelník na zábradlí, až
bude zhotoveno.

Jednání Rady obce Líšnice dne 18. listopadu 2015
Rada obce vzala na vědomí:


Stav akce rekonstrukce cesty Pod Dubinu - čeká se na vyjádření dotčených institucí
+ možnost prodloužení hlavního vodovodního řádu k Pirklovým a na pozemek
u Bednářů pro možnou budoucí výstavbu.
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Rada obce projednala:






Řešení trasy cyklostezky a chodníku ve středu obce - projektant neřeší území od
radaru po křižovatku na Nekoř - sděleno projekci, že jsme ochotni ustoupit
s pomníkem padlým a vzdát se části pozemku před školou na posun silnice, aby
nemuselo dojít k záboru soukromých pozemků a došlo k rozšíření před
pohostinstvím.
Řešení umístění radaru u č.p. 115 u silnice II/312, kdy nám společnost ČEZ
distribuce, a.s. odmítla zřídit neměřený odběr a navrhla měřený se zřízením
zvláštního sloupku na pozemku P. Štěpánka se zřízením věcného břemene a dalšími
podmínkami. Starosta se pokusí ještě jednou projednat, jinak bude nutné získat
alespoň souhlas s umístěním na podpěrný bod a napájení řešit z veřejného
osvětlení.
Řešení obecních vývěsek od varianty zpoplatnění obecně závaznou vyhláškou po
variantu ponechání stávajícího stavu. Nakonec byl přijat návrh zvětšit stávající
plochy na maximum možného a vyhrazení plochy (rámem, či alespoň latí) pro
obecní záležitosti a pro akce konané v obci.

Rada obce schválila:






Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-2013126/1 na obecních pozemcích
č. 1900/1, 1988/1 a st. 311 - přípojka NN k novostavbě RD M. Korábové se
společností ČEZ Distribuce, a.s. IČ: 24729035 za úhradu 1000,- Kč.
Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje
jednotky SDH pro rok 2015 s Pardubickým krajem ve výši 3 597,- Kč.
Rozpočtovou změnu, odnímá se 5000,- Kč z kultury a přiděluje se na SPOZ, odnímá
se ze služeb v odpadech 3500,- Kč a přiděluje se do likvidace nebezpečných odpadů.
Nákup 2 ks stojanů na 5 kol v ceně do 2500,- Kč/ks a popelníku nerez v ceně do
1000,- Kč.
Plán inventarizací roku 2015 obce Líšnice a příspěvkové organizace zřízené obcí.

Jednání Rady obce Líšnice dne 8. prosince 2015
Rada obce vzala na vědomí:


Plnění rozpočtu - stav se zlepšil, daňové příjmy skutečné zřejmě téměř dosáhnou
rozpočtovaných.

Rada obce projednala:
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Řešení návrhu rekonstrukce silnice III. třídy Žamberk - Klášterec nad Orlicí, zejména
v lokalitě Zákopanka - řešení současného zúžení vozovky, autobusových zastávek,
pohyb chodců - nemá zásadních připomínek, bude předloženo na jednání obecního
zastupitelstva.

Rada obce schválila:





Změnu zakladatelské listiny obchodní korporace Správa majetku obce Líšnice s.r.o.
v souladu s novým zákonem o obchodních korporacích - plně se mu podřizuje.
Schvaluje též pověření starosty obce učinit toto rozhodnutí formou notářského
zápisu a jeho zanesení do Obchodního rejstříku. Diskutována absence zemědělské
registrace, starosta zjistí stav a případně napraví.
Smlouvu o nájmu občerstvení U Smrku s M. Pavelkou od 8.12.2015 - 30.9.2016 za
úhradu nájemného ve výši 10 000,- Kč + služby s tím, že současně vyzývá nájemce
o kalkulaci navrhovaných úprav objektu pro jeho lepší využití.
Uspořádání koncertu skupiny Gemma v líšnickém kostele dne 27.12.2015 s úhradou
nákladů 4 000,- Kč.

Rada otevřela obálku s nabídkou na pronájem občerstvení U Smrku. Nabídka splňuje
zveřejněné podmínky.
Rada přijala nového starostu Sokola Líšnice Bc. Michala Schreibera a diskutovala s ním o
dalším chodu tohoto spolku a o situaci budovy sokolovny. V budově je urgentně potřeba
dořešit bezpečnostní otázky, jinak budova nemůže být provozována. V delším horizontu
nátěr střechy, výměna kotle, zateplení budovy. Byla nabídnuta pomoc, starosta Sokola
předloží na příští radu představy spolku. Cvičební pomůcky potřebné k tělesné výchově školy
budou pořízeny z rozpočtu školy, případně o ně bude rozpočet ZŠ v roce 2016 posílen.

9. zasedání Zastupitelstva obce Líšnice
konané dne 11. prosince 2015
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:






Rezignaci Ing. Jiřího Luxe na člena zastupitelstva a členství v silniční komisi.
Vznik mandátu zastupitele Rudolfa Dolečka, Líšnice č.p. 130 a předání osvědčení
radou obce.
Plnění rozpočtu k 30.11.2015.
Návrh předsedkyně Finančního výboru Jitky Tarantové na změnu předsedy ve
prospěch zastupitele Pavla Štefka.
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon agendy speciálního stavebního
úřadu s městem Žamberk.

Zastupitelstvo obce schválilo:


Obecně závaznou vyhlášku obce Líšnice č. 01/2015, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Poplatek je od 1.1.2016 jednotný pro všechny poplatníky ve
výši 504 Kč.
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Rozpočtovou změnu.
Změnu předsedy Finančního výboru. Předsedou Finančního výboru se stává
s účinností od 1.1.2016 Ing. Pavel Štefek. Se stejnou účinností se mění odměňování
v souladu se schválenými odměnami pro členy a předsedu Finančního výboru. Jitka
Tarantová bude dále členkou Finančního výboru.
Podle ust. §84 odst. 2 písm. e) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, nové znění zakladatelské listiny společnosti Správa majetku Obce Líšnice,
s.r.o., se sídlem Líšnice 226, PSČ 561 84, IČ 275 29 207, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu C, vložce 24317 (dále
jen „společnost”), jejímž je obec Líšnice jediným společníkem. Jedná se o změny
zakladatelské listiny společnosti v souladu s novou právní úpravou účinnou od
1.1.2014. Nové schválené znění zakladatelské listiny.
Prodej pozemku parc.č. 2010/5 o výměře 110 m², nacházející se v k.ú. Líšnice, který
je zapsán na LV č. 10001 u Katastrální úřadu pro Pardubický kraj pro Lesy České
republiky, s.p. za cenu 9.710,- Kč.
Příspěvky na přípravu akce Cyklostezky Pastvinská přehrada a zapracování návrhu
podílu Líšnice ve výši 126.090,- Kč do návrhu rozpočtu na rok 2016.

Zastupitelstvo obce neschválilo:


Příspěvek městu Letohrad na smluvní zajištění právnického poradenství ve výši
22.000,- Kč a zapracování do návrhu rozpočtu roku 2016.

Proměny obce v roce 2015
Do konce roku už nám zbývá jen několik dnů a bývá tak trochu zvykem ohlédnout se za
vším, co se tento rok stalo. Nejvýraznější a také nejvýznamnější proměnou v obci je nová
podoba budovy hasičské zbrojnice a obecního úřadu. Celý objekt byl opláštěn polystyrénovou
izolací a novou fasádou, dále byla instalována nová plastová okna a vstupní dveře s izolačními
skly, sekční garážová vrata, došlo k zateplení půdních a sklepních prostorů, pořízena nová
střešní krytina a nové vstupní schodiště. Akci předcházelo velmi náročné stěhování, které
muselo být realizováno postupným přemísťováním věcí z místností již stavebně upravených
a naopak. Také zásahová vozidla sboru dobrovolných hasičů musela být na několik měsíců
umístěna do Líšnické a.s., odkud třikrát vyjížděla k zásahu. V následujícím roce bude
rekonstrukce budovy pokračovat. V zadní časti bude vybudován bezbariérový přístup
a proměnou projde také zasedací místnost obecního úřadu. Za budovou by také měl
vzniknout přístřešek pro uskladnění materiálu se zázemím pro pořádání akcí.
Odbornou opravou a restaurováním prošel pomník padlým ve světových válkách. Novou
podobu dostaly také internetové stránky obce (www.obeclisnice.cz) a Líšnický zpravodaj.
Opravou prošla rozpadající se vývěska s úřední deskou před hostincem U Kristiána a bylo
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upraveno zábradlí na lávce Rabštejn.
Povodí Labe pokračovalo v bagrování
naplavenin
z koryta
řeky,
s
prořezáním stromů podél toku řeky a
odstraněním suti ze spadlé skály pod
hostincem U Kristiána. Dále došlo
k úpravě dopravního značení při
vjezdu do Líšnice od Žamberka a Lesy
České republiky zahájily odstranění
nánosu v potoce přitékajícího z Babiny. Na několika místech došlo k výměně sloupů
elektrického vedení a v prostoru za mostem u Vídenských bylo instalováno nové veřejné
osvětlení. O prázdninách byly opraveny a nátěrem opatřeny dětské průlezky v zahradách MŠ
a ZŠ a sportovním areálu. Zvýšení bezpečnosti pohybu našich nejmenších si vyžádalo
přeložení chodníku v zahradě MŠ a taktéž byla opravena obě dětská pískoviště na školních
zahradách. Opravena a novým nátěrem byla opatřena přístavba s technickým zázemím
budovy ZŠ a novou izolací přístřešek na popelnice u MŠ. Během letních měsíců také probíhala
údržba zeleně a průběžně opravy komunikací. Na podzim byl pro zvýšené riziko pádu
proschlých větví skácen mohutný javor u „státní“ silnice I/11. Správa a údržba silnic, po
mnoha urgencích, provedla úpravu odvodnění krajské komunikace od Maixnerových do
zatáčky nad Lomeničkou.

Některé z plánovaných akcí na tento rok se bohužel nepodařilo uskutečnit. Jednou
z nich byla úprava zeleně v prostoru před základní školou a kolem pomníku padlým. K této
úpravě nedošlo z důvodu možného vedení cyklotrasy tímto prostorem a realizací úpravy
v rámci cyklotrasy. Neuskutečnilo se také plánované dobudování komunikace na Dubinu
z důvodu doplnění požadavků občanů do projektu a následného prodlení ve zpracování
projektové dokumentace. V současné době je projekt ve fázi schvalování územního řízení.
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Život běží dál...a přeci
Vážený pane starosto, v souvislosti s mým odchodem do důchodu k 31. 12. 2015 bych
Tobě a Tvým předchůdcům ve správě obce chtěl poděkovat za spolupráci a pomoc pří řešení
plynulého zásobování Vaší obce pitnou vodou. Mým nástupcem na provoze v Žamberku bude
pan Martin Jirčík nebo pan Pavel Novák na provoze Letohrad. Současně přeju Tobě
a občanům Vaší obce hodně zdraví a úspěchů v Novém roce 2016.
S pozdravem Stanislav Liška - mistr provozu
Krátká, ale výstižná zpráva. Že Standa odchází do důchodu, jsem věděl, ale stejně mě
jeho oznámení překvapilo, a donutilo k zamyšlení. Tento rok je to již v pořadí druhý člověk,
který mě bude scházet při řešení každodenních těžkostí. Příznivější je, že se Standou se ještě
mohu potkávat, na rozdíl od Petra Glonka, kterému bych potřeboval ještě mnohé říci, ale již
to nejde. Jestli jsem měl ve starostování spolupracovníky, tak tito dva chlapíci jimi určitě byli.
Každý trošku z jiného těsta, ale přístupem k práci a životu nenahraditelní!!! Jak jsme všichni
hákliví na to, že zrovna neteče voda nebo nejde proud, či nesvítí veřejné osvětlení. To si pak
starostův telefon neodpočine. A zrovna tak, si nemohli odpočinout Standa s Petrem. Vždy
ochotní problém vyřešit, poradit, povzbudit. Klidná síla. Žádné výbuchy vzteku a hněvu, vždy
s rozvahou a lidským přístupem. Nikdy nezveličovali problémy, které museli řešit a konflikty,
které ani nemohli předvídat. Můj pohled je ovlivněn vším, co pro Líšnici vykonali. Pravidelně
jste je potkávali nebo vídávali v terénu, za každého počasí, jak se snažili opravit, vylepšit
a někdy naopak dalším problémům čelit. Každé setkání s nimi byla pro mě vzpruha, protože
z obou sálal životní optimismu.
Tak tedy Stando, přeji Ti v tom důchodu hodně zdraví a málo klidu, protože dostat se
z tohoto zápřahu do úplného zaneprázdnění je zdraví nebezpečné. Přeji Ti hodně dobrých lidí
okolo Tebe a přijmi poděkování za všechny spokojené občany Líšnice. Přání Petrovi tam
nahoru si nechám pro sebe, ale věřím, že mnoho z Vás se vzpomínkou připojí.
Zrovna tak přeji Vám všem v tomto adventním čase, abyste nepostrádali životní
optimismus. Každodenní úsměv nás nic nestojí a těm, kterým je zrovna ouvej, dozajista
pomůže.
Mnoho zdraví, spokojenosti a lidského pochopení do roku 2016 za všechny zastupitelé
přeje starosta.
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Otevřený dopis zákonným zástupcům
Jedním z úkolů ředitele školy je zhodnocení uplynulého školního roku - co se podařilo,
co se naopak nepodařilo, kde jsou skryté nedostatky a co vše se skrývá za úspěchy dětí i žáků.
Podle toho stanoví cíle na další období.
Nyní bych ráda udělala výjimku a ohlédla se za uplynulými několika lety. Každý rok,
nejen tento 2015, nám do obou zařízení přivádí nové tvářičky, které nejen ovlivňují nás, ale
i my je. Nejmladší přicházejí do prvního oddělení mateřské školy, hledají si nové kamarády
a učí se pravidla první sociální skupiny, do které jsou v životě zapojeni. Podle věku se starší
z prvního oddělení posunou do druhého a předškoláci usednou 1. září do lavic ve třídě
základní školy, kde se učí další nová pravidla. Z pátého ročníku pak odcházejí žáci na plně
organizované školy. Vlastně je to takový opakující se životní koloběh – děti přicházejí, ale také
odcházejí. Zanechávají v nás svou stopu a pokračují dál ve svém životě.
Každé dítě, které projde naším školským zařízením, je neopakovatelné - svým vkusem,
zdrojem energie i svými názory, talentem a vlohami, které si přináší z rodinného zázemí. Jako
pedagogové tedy pracujeme s úžasnými živými bytostmi, které se nám den ode dne mění
před očima. Stále se učí něco nového, zdokonalují se, nacházejí nové kamarády, pomalu
splývají se sociálními skupinami. Jsou na nich vidět obrovské pokroky – především v prvním
ročníku, kdy jsou na ně kladeny opravdu vysoké nároky.
A aby vše zvládali, máme tu hlavně Vás – rodiče, pěstouny, opatrovníky. Bez Vás by
tento koloběh fungovat nemohl. Vy jste oporou a zázemím svých dětí, spolu s námi je učíte
bezproblémově splynout se společností, jste pro ně vzorem. Vážíme si Vaší spolupráce
a budeme rády, když bude komunikace i dále upřímná a vše, co se bude týkat Vašich dětí,
bude včas řešeno, ať jsou to i nepříjemné záležitosti. Pokud není řešeno vše v zárodku,
problém se většinou nabaluje a nakonec se negativně odráží na hodnocení školy. Přivítáme
tedy jakékoli podněty, osobní řešení či diskusi bez postranních úmyslů. Děkuji za pochopení
a přeji nám všem hodně sil do dalších roků v současné uspěchané době.
Mgr. Eva Luxová, ředitelka školy

Rozsvícení vánočního stromku
Již čtvrtým rokem jsme všichni společně slavnostně uvítali začínající adventní čas
„Rozsvícením vánočního stromku“, který se stále ještě hrdě vyjímá ve středu obce – u budovy
základní školy.
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Pan Petr Divoký připravil ve spolupráci s obecním zastupitelstvem prostorné jeviště, pod
kterým by si málokdo vybavil vleky zapůjčené místním zemědělským družstvem. Vše upravil
esteticky a z bezpečnostního hlediska tak, aby se na něm mohly představit a svoji šikovnost
ukázat děti z místní školky a školy. Paní učitelky MŠ dozdobily podium malými živými stromky
s hvězdičkami a řetězy, dále sněhuláky, vánoční hvězdou a třpytivými vločkami. Paní kuchařky
a hasiči připravili bohaté občerstvení. Ze školní kuchyně to zavonělo pečenými preclíky,
záviny a rohlíčky se třemi náplněmi, hasiči pak na místě smažili voňavé bramboráky
a prodávali další dobroty i k utišení žízně. Každý přítomný se mohl zdarma občerstvit
připraveným punčem a rohlíčkem.
Po všech přípravách už všichni nedočkavě vyhlíželi, až se rafičky na kostelní věži přiblíží
k páté hodině podvečerní. Na tento čas bylo připraveno vystoupení dětí mateřské i základní
školy. Program zahájil starosta obce Miroslav Keprta, který řekl nejprve pár slov k organizaci
a poté popřál všem přítomným krásné prožití vánočních svátků.

Vystoupení zahájila paní učitelka Dana Kubíčková a Lenka Martinková se svými
nejmladšími dětičkami. Zářivá očička a bezprostřednost nejmenších vehnala do očí slzičky
mnohým rodičům i ostatním přihlížejícím. Představení pokračovalo pásmem zimních
i vánočních básniček a písniček dětí z druhého oddělení mateřské školy pod vedením paní
učitelky Pavly Zamazalové a Jitky Brandejsové. Na závěr vystoupili žáci základní školy pod
vedením paní učitelky Marie Tomšové a Elišky Vackové (doprovod na flétnu Zdeňka Víšová),
kteří se zhostili rolí herců, zpěváků i kulisáků a ztvárnili živý betlém. V hlavní roli Marie
a Josefa se představili Veronika Břízová a Tadeáš Jedlička.
Na závěr mi dovolte přidat se ke slovům pana starosty, v jehož projevu mě zaujala
především slova o zanechání malicherných hádek v současném neklidném světě. Prožijme si
vánoční svátky opravdu v klidu a míru, važme si každého drobného dárečku, který je
darovaný od srdce. Snažme se k sobě najít cestu, i když nejsou naše názory shodné.
Do nového roku 2016 Vám všem přeji hlavně zdraví a štěstí mezi nejbližšími.
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Také děkuji všem zaměstnankyním školního zařízení za vše, co pro děti a žáky dělají
a přeji jim mnoho dalších úspěchů v osobním i pracovním životě. A když se snad někdy něco
nepovede, vždy se najde cesta ke správnému řešení.
Krásné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok i za své kolegyně Vám přeje
ředitelka školského zařízení Eva Luxová.

Fotografie z Rozsvěcení vánočního stromku naleznete v internetové fotogalerii
http://zslisnice.rajce.idnes.cz/.

Sbor dobrovolných hasičů
V sobotu 5. prosince 2015 se v sále hostince U Kristiána konala výroční valná hromada
sboru, kterou svou návštěvou poctil starosta Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska v Ústí nad Orlicí pan Mgr. Jan Růžička se svým druhým náměstkem a současně
i druhým náměstkem krajského starosty sdružení panem Pavlem Černohousem. Již několik
let se valná hromada konala bez účasti okresních zástupců, a proto nás jejich účast velmi
potěšila. Potěšila nás i účast zástupců sborů ze Žamberka, Helvíkovic, České Rybné, České
Rybné u Proseče a zástupců místních organizací. Za obec Líšnice to byl Ing. Miroslav Keprta,
kterému byla předána pamětní medaile k 150. výročí vzniku prvního českého dobrovolného
hasičského sboru, za Líšnickou a.s. Jan Bečka, za TJ Sokol Líšnice Bc. Michal Schreiber a za
myslivce Josef Píč. Všem děkujeme za účast.
Rok 2015 byl ve znamení velké proměny budovy hasičské zbrojnice a obecního úřadu.
Ta nejzásadnější změna budovy proběhla na jaře a její výsledek je všem na první pohled
zřejmý. Zateplení budovy, nová střešní krytina, fasáda, okna, dveře, garážová vrata, vstupní
schodiště a úpravy povrchu kolem budovy. Ty méně zřejmé změny ale stále probíhají uvnitř.
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Snažíme se co nejvíce přizpůsobit prostory současným požadavkům sboru a zásahové
jednotky, abychom mohli svoji činnost provádět co nejlépe.
Kolektiv Mladých hasičů zahájil nový ročník Hry Plamen 2014/2015 17. října 2015
branným závodem v Dolní Dobrouči. Na této soutěži vybojovalo družstvo mladších
10. a 17. místo a družstvo starších 15. místo. V tomto období s dětmi opakujeme to, co se již
naučily a zdokonalujeme se v nových činnostech, mezi které patří získávání odznaků
odbornosti, výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“. Fyzickou kondici, která je naší
největší slabinou, zlepšujeme cvičením v sokolovně.
Statistika nuda je, má však cenné údaje. Zásahová jednotka byla tento rok povolána
k 5 požárům, 2 technickým pomocem a 1 okrskovému cvičení. Poslední událostí byl požár
rodinného domu v Klášterci nad Orlicí 23. listopadu 2015. Družstva dospělých hájila čest
sboru na 11 soutěžích a mladí hasiči na 6 soutěžích. Sbor se také zúčastnil 4 oslav výročí
založení okolních sborů dobrovolných hasičů, na kterých nás reprezentovala současná
i historická technika či hasičský prapor. Podařilo se nám také uspořádat o dvě společenské
akce víc než v loňském roce a ve spolupráci s TJ Sokol jsme se podíleli na realizaci
divadelního představení. Pro příští rok už máme laťku nastavenou poměrně vysoko, ale rádi
bychom ji zase posunuli o něco výš.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se na činnosti sboru jakkoli podílí
a podporují jeho činnost. Bez Vás všech by náš sbor nemohl fungovat a velice si Vaší
spolupráce vážíme.
Za SDH Líšnice Pavel Štefek
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Zprávy z kroužku mladých florbalistů
Vážení čtenáři,
již je to nějaký ten čas, kdy jsme pod záštitou TJ Sokol Líšnice, vypsali nábor mládežníků
do kroužku florbalu. Přijde vůbec někdo? Dokážeme tolik dětí koordinovat? Bude je to
s námi bavit? Máme šanci je něco naučit? To jsou některé z otázek, které nám proudily
hlavou těsně před prvním tréninkem. Ovšem čas letěl a zahájení se blížilo. Na pochybnosti
a nejasné myšlenky nebyl čas. Museli jsme vymyslet a naplánovat program, který děti
zaujme. První trénink proběhl ve středu 30. září 2015 a musím konstatovat, že nás naprosto
očarovala ta účast a nadšení, které z dětí sálalo. V rychlosti jsme proběhli základní
bezpečnostní pokyny, některé další organizační záležitosti a hned se vrhli na hraní florbalu.
Na dětech bylo na první pohled znát, že je tento sport opravdu baví.

Od té doby se scházíme každou středu, vždy od 17 hodin, první chvíle věnujeme
pečlivému rozběhání a rozcvičce, dále zkoušíme různé dovednostní hry, trénujeme střelbu
na branku, nájezdy, kličky a samozřejmě nesmí chybět i tréninkový zápas. Děti se trénink od
tréninku zlepšují, účast se neustále zvyšuje, stejně jako zodpovědnost a přístup ke hře.
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Vyzdvihnout musím také přístup rodičů, kdy pravidelně většina z nich polovinu tréninku
stráví s námi, sledují své ratolesti, a fandí. Bez rodičů, kteří své děti motivují k nějaké
činnosti, by to nešlo. A v dnešní uspěchané počítačové době je to ještě cennější, protože
všichni víme, jak je někdy těžké najít si čas a děti k něčemu přivést. Mnoho lidí se nás ptá,
proč jsme se do toho pustili, když už i tak máme málo času. Na to mám však jednoduchou
odpověď. Baví nás to a jsme pyšní, že můžeme těmto dětem nabídnout nějaký
způsob využití volného času. Každého člena beru jako malou pobíhající baterku, která nás
během každého tréninku dobíjí. Každý stres, každá únava je rázem pryč a my se jen bavíme
a vracíme do dětských let.
A co se týče našich vizí do budoucna? Rozhodně pokračovat, protože je pořád spousta
věcí, které se dají vylepšit. Rádi bychom uspořádali nějaký zápas s některou z okolních
vesniček a určitě by stálo za to navýšit počet tréninkových hodin. K tomu je ovšem potřeba
dalších nadšenců jako jsme my. Rádi bychom také uspořádali nějaký místní turnaj ve
sportovním „mišmaši“, možná s přespáním v sokolovně? Uvidíme. Necháme se překvapit.
Děkuji všem za přečtení tohoto příspěvku, přeji příjemné prožití vánočních svátků
a každého dalšího zájemce velmi rádi přivítáme v našich řadách.
Za oddíl mladých florbalistů Michal Schreiber – TJ Sokol Líšnice

Po mnoha letech zavítalo do Líšnice divadlo
Společně s SDH Líšnice jsme se
rozhodli, že zkusíme dění v naší
vesničce
oživit
divadelním
představením.
Požádali
jsme
ochotníky z Klášterce, kteří velmi rádi
našemu nápadu vyšli vstříc a dne 28.
11. 2015 nám ukázali, jaké to je, mít
Sedm žen na krku . Příprava na tuto
akci pro nás začala již ráno, kdy jsme
dlouho přemýšleli, jakým stylem
přeměnit naši sokolovnu v divadelní
sál. Poté jsme plni napětí očekávali,
kolik diváků na toto představení zavítá. A byli jsme doslova ohromeni. Již půl hodiny před
začátkem jsme měli všechny židle obsazené a další lidé čekali ještě ve frontě. Museli jsme
začít improvizovat. Přidali jsme další židle, otevřeli balkon. Podařilo se nám naši malou
sokolovnu nafouknout natolik, že se všichni vešli. A vše mohlo začít. Ukázalo se, že toto
představení nejenže oživilo dění v naší vesničce, ale také se stalo elixírem mládí pro celé
osazenstvo. Protože pokud je přísloví, smích prodlužuje život, pravdivé, tak každý určitě
omládl minimálně o 2 roky. To nadšení, ten elán, se kterým ochotníci vystupovali, to dokáží
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předvést pouze lidé, kteří dělají to, co je doopravdy baví. Je to vynikající parta lidí, kteří si
jasně jdou za svými cíli a sny. Patří jim můj ohromný obdiv a veliký dík za tento zážitek.
Mnohokrát děkuji všem, kteří
na toto představení zavítali,
a omlouvám se těm, kteří měli
ztížený výhled, nebo museli čekat,
než jim seženeme místo k sezení.
I přesto věřím, že to byl příjemný
zážitek, který za to stál. Příště
přijdeme o 2 hodiny dříve
a budeme
nafukovat
naši
sokolovnu ještě více a ještě
pečlivěji. Ano, říkám příště, protože
rozhodně plánujeme podobnou
akci zopakovat a budeme velice
rádi, když k nám opět v takovém počtu zavítáte . Samozřejmě také děkuji mnohokrát všem,
kteří se podíleli na celé přípravě a průběhu představení, bez vás by to nešlo.
Za TJ Sokol Líšnice – Michal Schreiber

Mikuláš, čert i anděl zavítali také do místní sokolovny
Dne 5. 12. 2015
proběhlo od 14:00 hodin
v místní
sokolovně
mikulášské rejdění, kdy se
zde sešla velká spousta dětí,
aby se vydováděly, zahrály si
hry, které jsme si pro ně
připravili a přivítaly společně
Mikuláše s jeho známým
doprovodem z nebe a pekla
. Atmosféru po celou dobu
zpříjemňovala
vánoční
hudba, z kuchyně voněly
vynikající palačinky se šlehačkou a zatímco některé děti neustále chtěly zkoušet další a další
hry, tak ostatní již netrpělivě očekávaly příchod Mikuláše. A nakonec se dočkaly. Zhasla
světla, zazněl hrůzostrašný řinkot řetězů a do sokolovny vtrhli tři tak strašidelní čerti, že se
jich lekla i obsluha našeho baru . Čerti začali dovádět po sále a myslím, že kdyby nepřišel
anděl a neuklidnil je, tak nám celou sokolovnu převrátili naruby. To se naštěstí nestalo
a nadílka mohla začít. Vešel Mikuláš. Byl vysoký, nesl obrovskou knihu hříchů a z tváře mu
vyzařovala taková autorita, že pouhým zvednutím obočí dokázal všechny čerty svolat, aby mu
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podávali jednotlivé balíčky. Po jednom si volal děti k sobě. Každý musel slíbit, že bude hodný
a zarecitovat nějakou básničku. Kdo to dokázal, vysloužil si od Mikuláše balíček. Na každého
se dostalo. A já musím s potěšením říci, že Líšnice je asi plná hodných dětí, protože letos čerti
opustili naši sokolovnu s prázdnými pytli. Snad tomu tak bude i za rok, ale to musí všichni
splnit to, co Mikulášovi slíbili .
Děkuji mnohokrát všem za účast, děkuji organizátorům a všem přeji příjemné prožití
nadcházejících svátků, spoustu pohody, plno radosti a nejvíce zdraví. Za rok opět na
shledanou .
Za TJ Sokol Líšnice – Michal Schreiber

Ze života oddílu stolního tenisu TJ Sokol Líšnice
Vážení čtenáři,
blíží se nám konec roku, což pro nás stolní tenisty znamená, že máme první polovinu sezóny
za sebou. Dovolte mi proto, abych Vás krátce seznámil s tím, jak si naše družstva prozatím
vedou.
A tým hraje nejvyšší okresní soutěž a drží se zatím na pěkném 7. místě z 12 účastníků
s bilancí 4 výhry 2 remízy a 5 proher. Tento výsledek je pro nás uspokojivý, protože se celkem
s přehledem držíme na pozicích, které by nám měly zajistit setrvání v nejvyšší okresní soutěži
i pro příští rok. Úspěšnost jednotlivců je následující: Jan Brökl – 85,37 % (zatím 3. nejlepší
hráč našeho okresu), Lukáš Adamec – 55,00 %, Michal Schreiber – 42,86 %, Jiří Bělský –
40,91 % a Jaroslav Štantejský – 30,43 %.
Náš druhý tým, tedy B tým, hraje okresní přebor 4. třídy. Po první polovině soutěže se
drží na krásném 2. místě s celkovou bilancí 9 výher a 2 prohry. Toto umístění by ve finále
znamenalo postup do vyšší soutěže, což by byl naprosto fantastický výsledek. Musím však
zdůraznit, že jsme teprve v polovině soutěže a ten pravý boj naše hochy teprve čeká. Letos je
tento přebor nesmírně vyrovnaný a myslím, že si nikdo netroufne v tuto chvíli tipovat, komu
se nakonec podaří postoupit. Nezbývá nám nic jiného, než pořádně trénovat, zatnout zuby
a bojovat až do konce . Úspěšnost jednotlivců je následující: Jan Bečka – 80,00 %, Pavel
Bečka – 71,43 %, Lukáš Schauer – 65,00 %, František Čammr – 50,00 % a Jiří Vencl – 42,31 %.
Děkuji mnohokrát za přečtení tohoto příspěvku, a kdyby měl kdokoliv zájem přijít si
zahrát, tak tréninky probíhají každé úterý od 17:00 hodin. Všem přeji jménem oddílu stolního
tenisu příjemné prožití svátků a šťastný a spokojený vstup do roku 2016 .
Za TJ Sokol Líšnice - oddíl stolního tenisu Michal Schreiber

16

Český zahrádkářský svaz ZO Líšnice
V druhé polovině roku 2015 se uspořádal pro naše členy a příznivce zájezd do Kudowy
Zdroje a na výstavu do Častolovic - Zahrada východních Čech. Už tradičně byl o zájezd velký
zájem.

31. října 2015 proběhla v Ústí
nad
Orlicí
Okresní
výstava
zahrádkářů. Naše organizace se
zúčastnila se 46 exponáty. Během
roku se naši členové snažili pečovat
o veřejnou výsadbu. Tentokrát
nebyla naše činnost velká, úpravy
se oddálily na příští rok. Jsme však
připraveni obci vždy pomoci.

Do příštího roku 2016 přejeme všem občanům a členům naší organizace pevné zdraví
a mnoho úspěchů jak v soukromém, tak společenském životě.

Z činnosti Spolku myslivců Líšnice
10. listopadu 2015 byl u Krajského soudu v Hradci Králové zapsán nový název našeho
bývalého sdružení, Spolek myslivců Líšnice, z.s.. Zapsány byly i nové stanovy, schválili jsme
nový Provozní řád. Život jde dál.
Od začátku podzimu přikrmujeme
volně žijící zvěř, v krmelcích jsou pro
srnčí a zajíce předkládány oves,
ječmen, kukuřice, v slaniscích je
doplněna kamenná sůl. Seno zatím
nepředkládáme, zvěř ho bere až s vyšší
sněhovou
pokrývkou.
Z grantu
Obecního úřadu jsme nakoupili u VVS
Verměřovice 800kg doplňkového
granulovaného krmiva, které má
srnčímu pomoci se připravit na dobu
strádání v zimních měsících.
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Černou zvěř (divoká prasata) nepřikrmujeme, pouze ji na vnadištích předkládáme
kukuřici kvůli monitoringu. Zde se dá pozorováním nebo fotopastmi zjistit její četnost.
12. prosince jsme na černou pořádali naháňku, uloveny byly jen dva kusy, bohužel se
nám střelecky nedařilo.
Myslivci Vám přejí klidné Vánoční svátky a hodně úspěchů v nadcházejícím roce 2016.
Mirek Kubíček

OMLUVA
1. ročníku rodinného kotlíkového guláše na Dubině se na konci září zúčastnila i rodina
Dudkových. Za jejich opomenutí se omlouvám ;) MK.

Rozpis zápasů hokejového týmu SKOAL Líšnice
Přijďte povzbudit naše borce na zimní stadion v Žamberku. Rozpis zápasů se může měnit
zejména kvůli povětrnostním podmínkám. Při slunečném počasí a teplotě vzduchu více než
8°C není možné z technických důvodů udržet kvalitu ledu a stadion se musí pro bruslaře
uzavřít! Sledujte proto kalendář obsazenosti ledové plochy na internetových stránkách
Technických služeb Žamberk www.tszamberk.cz/stadion/stadion-kalendar, kde také
naleznete termíny zápasů našeho hokejového týmu. Do dnešního dne byly vypsány
následující zápasy.
pátek
neděle
neděle
pátek
neděle
pátek

18

18.12.2015
20.12.2015
03.01.2016
08.01.2016
10.01.2016
15.01.2016

19:00 hodin
17:00 hodin
17:00 hodin
19:00 hodin
21:00 hodin
21:00 hodin

Líšnice-Klášterec
Hnátnice-Líšnice
Líšnice-Žamberk
Kunvald-Líšnice
Líšnice-Letohrad
Žamberk - Líšnice

Historie ochotnického divadla v Líšnici
Ačkoli má ochotnické divadlo v naší obci bohatou historii a nebylo výjimkou konání více
jak pěti představení za rok, bylo představení Sedm žen na krku v sobotu 28. 11. 2015 po
dlouhých letech první, které bylo uvedeno na prknech jeviště líšnické sokolovny.
Prvními doloženými ochotníky, a to jak v divadelním tak i v mnoha dalších směrech, byli
členové místního hasičského sboru. Ten vznikl 1. 11. 1887 a jeho zakládající členové měli sice
hodně nadšení, ale jak to v začátcích bývá, neměli peníze potřebné k jejich činnosti. Na
samotném začátku existence sboru se prostředkem k jejich získání stalo pořádání tanečních
zábav a hraní divadelních představení, pro které bylo zakoupeno staré jeviště z Pěčína.
Divadlu se sbor věnoval 4 roky a poté zřejmě od této činnosti upustil.
Úspěchy
s divadlem
byly
zřejmě
podnětem
k založení Spolku divadelních
ochotníků „Tyl“ a není
náhoda,
že
někteří
zakládající členové tohoto
spolku byli i velmi aktivními
členy hasičského sboru.
Z protokolu ustavující valné
hromady spolku divadelních
ochotníků
Tyl
konané
1. listopadu
1901
se
dozvídáme, že spolek založilo
15 členů a jeho předsedou se
stal František Langer.
Další zápis je až ze 4. ledna 1903 a je z něj patrno, že činnost spolku probíhala
v předcházejících dvou letech ku spokojenosti všech občanů obce. Pro tento rok plánovali
členové spolku nacvičit divadelní hry Závěť (Jan Štolba), Tvrdé palice od téhož autora
a Sedmašedesátníci. Zajímavé je, že v dubnu 1903 dostal spolek přípis od právního zástupce
Františka Ferdinanda Šamberka, autora poslední plánované hry, se zákazem jejího uvedení
bez souhlasu autora.
V roce 1904 vystřídal na předsednickém místě Františka Langra Josef Dvořák
a místopředsedou byl zvolen Rudolf Žabka (řídící učitel a mimo jiné zakládající člen sboru
dobrovolných hasičů). Ochotníci se rozhodli nacvičit hry Karel Havlíček Borovský a Maryša.
O rok později uvádí zápis zprávu o předvedení her Lucifer, Hraběnka z Podskalí a Zuzančin
pan kaprál. V tomto roce začal spolek Tyl vést svoji pamětní knihu, kde byla přesně rozepsána
divadelní představení a obsazení jednotlivých rolí. Bohužel se tato kniha nedochovala.
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V roce 1906 došlo
opět
ke
změně
předsedy, kterým se
stal František Zářecký,
režiséry byli Antonín
Bezděk a Josef Bečka.
19. srpna 1906 byl
uspořádán výlet za
součinnosti
spolků
Národní
jednota
severočeská,
hasiči,
Hospodářsko-čtenářská
beseda a hospodářské
družstvo.
Výlet
se
prezentoval
pod
názvem Obžinkový výlet. Sraz účastníků byl u Urbanova hostince a cíl výletu na louce
Antonína Hůlky. Pořádaná byla tombola a večer taneční věneček v sále U Stejskalů. Výtěžek
akce byl určen pro chudobné školáky.
Pro rok 1907 byly určeny hry Jan Hus, Elixír, Vojnarka a Otčenáš, současně se rozhodli
líšničtí ochotníci zřídit pěvecký kroužek, v jehož čele by stál sbormistr Rudolf Šrach. Počátkem
roku 1908 se divadelní spolek rozhodl uspořádat oslavu 100. narozenin Josefa Kajetána Tyla,
sehrát jeho kus Strakonický dudák a doprovodit představení přednáškou o životě a díle
autora. Akce se uskutečnila 29. b. Část výtěžku byla opět věnována na pořízení školních
potřeb chudým žákům.
V roce 1910 byl za celoživotní práci pro ochotnické divadlo jmenován čestným členem
spolku František Langer, který byl prvním předsedou spolku, potom místopředsedou,
jednatelem a stále pracoval jako režisér. O rok později spolek přistupuje k Ústřední matici
divadelních ochotníků československých. Z repertoáru jmenujme alespoň Psohlavce, Oči lásky
či Z českých mlýnů. Vzhledem k tomu, že dosluhovaly některé divadelní dekorace, bylo
rozhodnuto o jejich opravách a přemalbách, což za symbolickou úplatu provedli sami
ochotníci.
V roce 1914 dosáhl počet členů spolku čísla 47. Další zápisy jsou až od roku 1918. V této
době byl stále předsedou František Zářecký. Přerušení činnosti bylo zapříčiněno 1. světovou
válkou. Další odmlka je mezi lety 1918 až 1922. V roce 1922 je zaznamenána žádost TJ Sokol
v Líšnici, aby mohl svá představení pořádat na jevišti ochotnického spolku Tyl, čemuž bylo
vyhověno. Rozhodnuto bylo také o elektrickém osvětlení jeviště.
Z roku 1923 se dochoval seznam členů. V roce 1925 rozhodla členská schůze spolku Tyl
přispět částkou 500 korun na stavbu pomníku obětem 1. světové války, a to tak, že budou
sehrána další představení, jejichž výtěžek bude ve prospěch stavby pomníku odevzdán. Toho
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roku došlo ke změně předsedy, funkci přijal František Toman a místopředsedou se stal Josef
Dvořák.
V roce 1926 byl v Žamberku
slavnostně položen základní
kámen pro stavbu divadla, této
akce se zúčastnili i líšničtí
ochotníci,
kteří
vypravili
alegorický vůz, představující výjev
Poslední návštěva herců u Josefa
Kajetána Tyla v Plzni před jeho
smrtí dne 11. července 1856,
podle obrazu Jana Františka
Gretsche.
Spolek oslavil v roce 1926
čtvrtstoletí své činnosti, k čemuž
byl uspořádán vzpomínkový večer
spojený s přednáškou Václava
Kotka. Největší návštěvnost měla
hra Žaluji a výtěžek ze vstupného
byl poslán na stavbu pomníku
padlým.
V roce
1927
se
předsedou spolku stal Karel
Hovádek. Téhož roku proběhlo
jednání s TJ Sokol Líšnice
o možnosti
spojení
obou
divadelních spolků, kteréžto
skončilo tím výsledkem, že spolek
Tyl sloučení odmítl.
Koncem 20. let minulého
století
činnost
líšnických
ochotníků
stagnovala,
což
pokračovalo
i v letech
následujících.
Jedinou
nastudovanou hrou, o níž existuje
záznam, byla Tylova Paličova
dcera. Jednací protokoly Spolku
Tyl končí rokem 1935.
Éra divadla však v tomto
roce nekončí. Již několik let
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v Líšnici existoval dramatický kroužek Sokola, který svou činnost provozoval paralelně se
spolkem Tyl a několikrát se pokoušel o sloučení těchto dvou těles.
Ale pěkně popořadě. Tělocvičná
jednota Sokol v Líšnici byla založena v roce
1920 a sokolové se začali scházet a cvičit
v hostinci Františka Hůlky. V roce 1925
obecní kronika zaznamenala ochotnická
představení dramatického kroužku Sokola.
V tomto roce bratr František Hůlka převedl
svoji
nemovitost
tělocvičné
jednotě
a započalo se s její přestavbou. Na podzim
roku 1926 byla dokončena výstavba sálu
a jeviště a 26. prosince byla ke slavnostnímu
otevření sehrána hra Lucerna. Dne 27. února
1927 navrhuje Sokol sloučení svého
dramatického kroužku s divadelním spolkem
Tyl. Členové spolku Tyl však tento návrh
odmítli, ale i přesto od roku 1930 konali svá
představení
na
jevišti
v sokolovně.
Nezapomenutelným zážitkem prý bylo
představení hry Jánošík, které sehráli
členové dramatického kroužku Sokola
v přírodních kulisách pod širým nebem.
V této ojedinělé inscenaci účinkovalo 130
osob v dobových krojích. Velkolepou výpravu
doplnila i jízda a povozy.
Poslední divadelní představení ve staré sokolovně bylo sehráno 31. března 1935 a bylo
to představení Paličova dcera. Krátce poté na jaře 1935 celá sokolovna vyhořela. Tato
tragédie však nijak sokoly nezlomila a okamžitě byla zahájena přestavba celé budovy.
Pomáhali zdejší občané, občané z okolí a svůj příspěvek věnoval dokonce i prezident Eduard
Beneš. Během jednoho a půl roku byla stavba nové budovy podle projektu architekta Zdeňka
Havlíčka ze Žamberka dokončena.
25. října 1936 bylo uspořádáno slavnostní otevření nové sokolovny, jejíž podoba se příliš
nelišila od podoby současné. Od tohoto roku byla sokolovna využívána pro kulturní
a sportovní vyžití celé obce. Hrála se zde divadla, promítalo kino, taneční zábavy a plesy.
Především však sloužila k tělocvičnému vyžití místních sokolů.
Během okupace nastává útlum a poté i zákaz sokolského hnutí. Po skončení 2. světové
války se činnost Sokola postupně obnovila a navázala na divadelní tradici. V roce 1945
nastupuje nová generace herců, jako byl Bedřich Kubíček, Josef Poláček, Hana Kvapilová,
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Osvald Skalský, Rostislav Zábraha, Anna Krejsová, František Zářecký a Tonička Zemanová. Tito
ochotníci sehráli mnoho představení, od Vojnarky a Lucerny, až po pohádky pro děti
O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku, Princezna Pampeliška nebo krásné hry
Lumpacivagabundus, Hrátky s čertem či Čert a Káča. V 60. letech se k partě ochotníků přidali
další, a to Jiří Šrámek, Čestmír Vančura, Jaroslava Zábrahová a Josef Matouš. Mnoho těchto
vynikajících herců později odešlo společně s Hanou Kvapilovou do Divišova divadla
v Žamberku.
Tradice ochotnického divadla bohužel postupem času v naší vesnici zanikla a dnes je
velmi těžké dohledat jakékoli informace, týkající se v minulosti tak výrazné společnosti
nadaných a výjimečných lidí. Podle neoficiálních informací se poslední divadelní představení
v režii líšnických ochotníků sehrálo v roce 1975. Tedy přesně před 40 lety. Proto jsme velice
rádi, že jsme Vám mohli připomenout atmosféru představení, která byla a jsou krásnou
společenskou událostí. Jak se již na předcházejících stránkách zmínil Michal Schreiber, pevně
věřím, že se opět stane divadlo součástí života v naší vesničce.
Foto 1 a 2: Archivní fotografie z inscenace Janošík
Foto 3: František Volf a Hana Kvapilová při hře Hrátky s čertem
Zpracováno podle knihy Líšnice-obec pod Orlickými horami,
Almanachu SDH Líšnice a kronik obce Líšnice
Pavel Štefek

Kdo je kdo – Díl XXXVII.
KAREL KOPECKÝ *1940 - †1995
Vážení přátelé, bylo napsáno již 36 dílů našeho seriálu. Příběhů o lidech, kteří žijí, žili,
anebo je spojovalo pouto s naší obcí. Již několikrát jsem uvažoval o přerušení psaní těchto
příběhů. Avšak znovu se nabízejí témata, která stojí za zveřejnění. Každý z nás má svoji
komnatu, každý má svoji cestu, s překážkami, trny nebo cestu přímou, tedy výjimečnou.
Jistě si všichni budete pamatovat na pana Karla Kopeckého, který se narodil v Líšnici.
Tento člověk nikoho nezarmoutil, svojí klidnou povahou a veselou myslí dokázal pobavit své
blízké i lidi, kteří se s ním setkávali jen příležitostně.
Narodil se v roce 1940 a vyrůstal v zemědělské rodině společně se třemi sourozenci. Po
absolvování základní školy nastoupil do zemědělského družstva, kde pracoval celých 35 let.
Jezdil zde s pásovým traktorem a o žních s kombajnem. Byl velmi zkušený a pracovitý. V roce
1964 založil rodinu. Za manželku si vzal Elišku Kopeckou, také z Líšnice. Společně vychovávali
tři děti. Ve volných chvílích se velmi činně věnoval hasičské činnosti.
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Rok 1968 se stal malým
milníkem v jeho životě. Splnil si
svůj sen. Koupil si veterána Tatru 12 z roku 1930. Vozidlo
bylo bohužel ve velmi špatném
stavu, ale po velikém úsilí
a stovkách hodin se mu ji
podařilo opravit. Od té doby
byla
Tatřička
připravena
reprezentovat jak u nás, tak
v zahraničí. Na začátku všeho
byla malá epizoda. Když uviděla
vrak Tatry manželka, myslela si,
že se její manžel zbláznil
a několik dnů s ním nemluvila.
Brzy ji ale přesvědčil a ona se
také pro veterána nadchla.
Vstoupili do Veterán klubu
v Hradci Králové a začali nás
reprezentovat v Čechách, na
Slovensku, v Polsku či Francii.
V červenci 1980 se účastnili
soutěže veteránů O Zlatého
orla ve francouzských Alpách.
Po vlastní ose ujeli 3640 km.
Trasa vedla z Líšnice přes Rakousko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko až do Francie. Při této
příležitosti navštívil s manželkou mnoho muzeí a soukromých sbírek veteránů. V červenci
1990 se této soutěže opět úspěšně účastnili a získali pohár.
Jeho aktivita a elán ho však bohužel postupem času pomalu opouštěla. Přišla nemoc,
které před dvaceti lety podlehl. Karel zemřel 7. 12. 1995 ve věku 55 let. Opustil, co nadevše
miloval, rodinu, Líšnici, svoji milovanou Tatřičku. Karel se za svůj přístup k životu určitě
dostal do nebe, odtud s radostí hledí, jak v jeho stopách pokračuje jeho syn.
Je to příběh našeho občana a rodáka, který reprezentoval naší obec daleko za
hranicemi. Vždy se rád vracel domů. Do domova, kde zněl dětský hlas a řeka za domem
plynula na svůj jez. Miloval věci našich předků, to povznášelo jeho ducha. Byla to cesta
tajuplných světů. Byly to činy, které přinášely obdiv a úctu.
Foto: Předání poháru na soutěži Zlatý orel, Les Deux Alpes - francouzské Alpy 1980
Děkuji rodině Kopeckých za poskytnuté informace.
Rudolf Doleček
24

Varhanní koncert v kostele sv. Rodiny
Ženám slzy do očí stouply, muži v úžasu
hleděli, když v líšnickém kostele varhany zazněly.
Tak by se dal uvést varhanní koncert, který
v našem církevním stánku zazněl v podvečer
30. 10. 2015. Všichni přítomní byli svědky události,
která vešla do historie naší obce. Po delší odmlce
se opět zásluhou pátera Oldřicha Kučery podařilo
rozeznít skvost našeho kostela - varhany, které
věnoval Líšnici baron Parish.
V úvodu koncertu nás seznámil vikář Oldřich
Kučera o svízelné cestě, která provázela opětné
zprovoznění tohoto nástroje. Koncertní mistr
František Vaníček, absolvent tří konzervatoří
a držitel světových cen i účastník mnoha koncertů
v zahraničí (namátkou USA, Austrálie, Itálie, Rusko
či SRN) zahrál koncert dvanácti skladeb. Každý,
kdo nepřišel, musí litovat. Tento zážitek se nebude
opakovat.
V průběhu koncertu starosta Ing. Miroslav Keprta uctil památku padlých vojínů
1. světové války a legionářů. Dále bylo připomenuto výročí 90 let odhalení pomníku padlým
hrdinům. V dalším vstupu zavzpomínal na pana faráře Jana Šimka, který před třiceti lety
zemřel. Rodina pana Šimka předala zástupcům obce Boží požehnání od papeže, které bude
umístěno na čestném místě v kostele sv. Rodiny v Líšnici.
Po skončení koncertu se všichni přítomní odebrali k pomníku padlých, kde zástupci
obce, starosta Ing. Miroslav Keprta a Ing. Jan Štěpánek položili kytici. Vrcholem pietního aktu
byla státní hymna, kterou všichni společně zazpívali při vzpomínce na své předky, kteří za
nás položili životy. Mnoho očí se v tomto okamžiku neubránilo a uronilo slzu. Věřme, že se
lidé poučili a nepřipustí, aby se podobné tragédie opakovaly. Ještě jednou chceme
poděkovat všem, kteří tento slavnostní večer uspořádali a panu vikáři Oldřichu Kučerovi, bez
kterého by se varhany, tento historický skvost, v našem kostele nerozezněl.
Rudolf Doleček

Vánoce v naší rodině
Milé děti, na svých toulkách po Líšnici jsem byl několikrát Vámi osloven: „Prý píšete do
zpravodaje a pro nás děti žádnou růžovou pohádku nenapíšete“. Tak jsem přemýšlel, a pokud
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redakční rada toto schválí, ve zpravodaji pro Vás nějakou pohádku vydáme. Blíží se Vánoce
a tak jsem požádal svého přítele Pepu Fouska, jestli by něco k těmto nádherným svátkům pro
líšnické děti nenapsal. Má Líšnici rád, všechny Vás pozdravuje i Vaše rodiče a tady je od něho
taková skoropohádka.
Rudolf Doleček

VÁNOCE V NAŠÍ RODINĚ
Tatínek domů nepřišel, ale přinesli ho. Měl radost, že sehnal hezký stromeček, tak se
stavil v hospodě. Tatínek nikdy moc nepil, ale na Vánoce pokaždé. To je Štědrý večer, usmála
se maminka a polila tátu kýblem studené vody. Táta okamžitě začal zpívat Řeka hučí v stínu
rozervaných skal…. Maminka mu odpustila.
Na Štědrý den se má odpouštět. Nalila tatínkovi vaječný likér, potom zacinkala lžící
o skleničku, zhasla a šeptala: „Už ho slyším, přiletěl Ježíšek.“ Rozsvítila a udělala nám křížky
na čele. Mému bratrovi vlepila pohlavek, protože chtěl tatínkovi vypít štamprle.
Táta dostal nový mobil s kreditem pět set korun a začal jej rozebírat šroubovákem. Teta
Lucie dostala bednu vlny, protože pletla hodně barevné svetry. Jednou si mě spletli v ZOO
v tom svetru s papouškem a zavřeli mě do klece. Já jsem dostala mrkací pannu, i když je mi už
třináct. Bratr dostal balíček zápalek, protože z vypálených sirek slepuje lodě. Nikdo si ho
nevšímal, a tak je hned zapálil. V domě vznikl požár. Z okna šlehaly plameny a soused
Kokoška, který byl venku, volal: „Já to říkal Kometa, bude konec světa.“
Z okna nám šlehaly plameny a celý panelák se radoval. Maminka vylila kastrol vody na
stromek a na záclony, větší množství vody vyletělo oknem a zmáčelo hlavu kulturisty Čulíka.
Byl u nás hned a chtěl se prát s tátou. Naštěstí se objevil dobrovolný hasič pan Vyskoč
a hasicím přístrojem uhasil vášně. Stromek hořel dál a chytla i knihovna, kde měl děda
schovanou slivovici. Teta Lucie zachránila vlnu - i s jehlicemi ji vyhodila na ulici. Pan Burda,
který venčil dole psa, vyběhl po schodech, i když váží metrák, z hlavy mu trčely jehlice
a neslušně nadával. Pozor čert, křičel bratr. Tatínek mu polil rány slivovicí a pan Burda
omdlel. Když se probral, upadl na stromeček a ten uhasil.
Hasiči přijeli pozdě a zrovna když balili plachtu, vyskočil kulturista Čulík z okna. Dopadl
na sněhuláka a myslel, že jej sněhulák napadl. Okamžitě nasadil chvat a utrhl sněhulákovi
hlavu i s mrkví. Tatínek pozval hasiče domů a uvařil jim grog. Bratr jim sliboval, že
z vypálených sirek udělá hasičský vůz. Na ulici stále pan Kokoška vykřikoval, že je konec světa.
Venku zastavilo auto městské policie a milého pána odvezlo do blázince. Náhle se ozval tátův
rozšroubovaný mobil. Veselé Vánoce Vám přeje T-mobile, máte nízký kredit, prosím, dobijte
si jej.
Byl to moc zajímavý Štědrý večer. Bratr místo zápalek začal sbírat poštovní známky. Teta
Lucie mi upletla svetr a já vyhrála ve škole titul nejošklivější dívka roku 2014.
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Tak milé děti, tak prožíváme vánoční svátky u nás na Kladně. Vám přeji hodně hezkých
dárků, nezlobte své hodné rodiče a poproste je, aby s Vámi chodili na výlety po Orlických
horách, které miluji a považuji za nejkrásnější kout naší země. Mějte se moc hezky.
Váš Josef Fousek

Blahopřání
Více jak 63 let si jsou jeden druhému oporou. Pan Ladislav Beran a paní Marie Beranová,
rozená Dolečková, si své „Ano“ řekli 11. října 1952 v Nekoři. Společně vychovali dceru
Marušku a syna Láďu. Dnes jim dělají radost vnoučata i pravnoučata. Celá jejich rodina jim
přeje hodně zdraví a štěstí. Máme Vás rádi.

Monza v Líšnici
V sobotu 14. listopadu 2015 od 17 hodin proběhla hezká beseda s Ing. Pavlem
Štěpánkem v hostinci U Kristiána. Všichni příznivci rychlých kol se seznámili se zákulisím
i vlastním závodem Formule1 v italské Monze.
Toto město leží v severní Itálii v Pádské nížině. Kromě průmyslu je známé právě
automobilovými závody. Pro všechny závodníky je účast na těchto závodech svátkem. Díky
Pavlu Štěpánkovi jsme mohli být i my účastníky a prožili jsme hezký večer. Děkují účastníci
besedy.
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Šťastný domov Líšnice, o.p.s., slaví deset let vzniku
Chtěli bychom Vás pozvat na Vánoční setkání dne 17. 12. 2015 v 17:00 hodin na statek
U Dubu v Líšnici č.p. 205. Vystoupí děti z jezdeckého kroužku, které si pro Vás připravily
ukázku z jezdeckého výcviku, dále si budete moci prohlédnout zvířata, koupit výrobky
z chráněných dílen a Klub dobrého jídla pro Vás připravil i něco dobrého k snědku. Srdečně
Vás zvou pořadatelé.
Šťastný domov organizuje chráněné dílny, kde zaměstnává lidi se středně
těžkým postižením, z okolních obcí. Zaměření chráněných dílen je sociální zemědělství - chov
včel a koní. Dále ŠD organizuje v rámci volnočasových činností: Jezdecký klub, kroužek
mladých včelařů, klub dobrého jídla, doprovázení mladých lidí s postižením, zážitkové
arteterapeutické dílny a rehabilitační cvičení na koni. Pořádáme letní tábory pro děti zdravé
i pro děti se speciálními potřebami, se zaměřením na zážitkový program se zvířátky, nebo
přímo se zaměřením na výuku ježdění na koni. Dále k nám jezdí na různé programy děti
z pěstounských rodin a rodiče se účastní vzdělávání, které zprostředkováváme. Navštěvují
nás pravidelně děti ze ZSŠ v Neratově a další děti z různých škol a školek.
V roce 2015 jsme organizovali krajskou soutěž mladých včelařů, kde se náš člen umístil
na prvním místě, dále pak reprezentoval Českou republiku na Slovensku – mezinárodní
soutěž IMYB, kde z 20 zemí, naše družstvo získalo první místo a Jiří Prachař se umístil
v jednotlivcích na 6. místě. Velký dík patří vedoucí kroužku paní Ing. Janě Bíbě. Je to úžasný
úspěch!
Jezdecký klub též získával výborné výsledky na různých parkurových hobby závodech.
Celkové hodnocení za rok 2015 - nejlepší výsledky měla Blanka Janovcová s koněm Florou
a Petra Kaplanová s koněm Fargem. Zde za úspěchem dětí stojí cvičitelka Ing. Nikola
Kaplanová, děkujeme.
Další dík patří všem lektorům, kteří pomáhají s péčí o děti. Děkujeme Mgr. Bronislavě
Havlíkové, Mgr. Petru Žitnému, Bc. Marii Hejkrlíkové a Bc. Veronice Slavíkové, za vše co dělají
pro děti, za jejich vstřícnost a trpělivost.
A Vám všem přejeme příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně štěstí,
zdraví, osobních a pracovních úspěchů.
Kolektiv pracovníků Šťastný domov Líšnice, o.p.s.

Zrušení autobusové linky Praha - Ostrava
Společnost ČSAD Ústí nad Orlicí a.s. přestane z ekonomických důvodů provozovat
autobusovou linku 191101 Praha - Hradec Králové - Žamberk - Šumperk - Bruntál - Opava Ostrava. Linka byla doposud provozována na náklady dopravce. Provoz linky bude od
13. 12.2015 ZRUŠEN.
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Pro zastávku Líšnice Pod Jednotou se jedná o spoj ve 14:46 ve směru Králíky
a spoj 16:03 ve směru Žamberk.
Radek Kuběnka, ředitel společnosti ČSAD Ústí nad Orlicí

S nezastavováním vlaků vyšší kvality v České Třebové se kraj
nesmíří
V neděli 13. prosince 2015 vstupuje v platnost nový jízdní řád. Na železnici
v Pardubickém kraji mírně posílí dopravy na regionálních tratích. Mezi pozitivní novinky patří
obnovení železniční dopravy do Štítů, mezi negativní nezastavování mezinárodních vlaků
vyšší kvality v České Třebové.
„Považuji za velmi nešťastné rozhodnutí Ministerstva dopravy o zrušení obsluhy uzlu
Česká Třebová dálkovou dopravou vlaky kategorie EC ve směru Praha – Brno – Bratislava
a opačně. I přes obrovský tlak na všechny odpovědné složky ministerstva se nepodařilo
Pardubickému kraji a vedení obcí v okolí České Třebové přesvědčit ministra dopravy a jeho
podřízené o nutnosti a oprávněnosti požadavků na ponechání obsluhy České Třebové těmito
vlaky,“ říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. „Pardubický kraj to chápe jako
záměrné porušení povinností objednavatele dálkové dopravy uvedených v dokumentech
dopravní politiky státu a v žádném případě se s tímto stavem nehodláme smířit,“ vysvětlil
hejtman. Cestující z okolí České Třebové tak budou muset při cestování do Brna a Bratislavy
cestovat do nejbližší obsluhované stanice, tedy do Pardubic, a odsud cestovat tou samou
trasou přes Českou Třebovou nebo využít regionální dopravy při cestě do a z Brna.
„Tvrzení ministerstva, že cestující uspoří dvě minuty, se jeví jako výsměch ostatním
obyvatelům 150 tisícové spádové oblasti okolo České Třebové. Údajný kompromis, kdy
v České Třebové zastaví první ranní vlak ve směru do Bratislavy EC 273 v 7:22 a poslední vlak
z Bratislavy EC 272 ve 20:38 je nedostatečný,“ potvrzuje náměstek hejtmana pro dopravu
a dopravní obslužnost Jaromír Dušek. Z pohledu objednavatele veřejné regionální dopravy
nelze cestujícím ve směru Česká Třebová – Brno a opačně navýšit počet regionálních vlaků,
které by mohly nahradit výpadek v obslužnosti uvedené dálkové dopravy, protože uzel Brno
je již několik desetiletí přetížen a větší počet vlaků se do Brna nedostane.
Z tiskové zprávy Pardubického kraje ze dne 2. prosince 2015

Cenové úpravy vodného a stočného
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s. na svém
zasedání dne 27. 11. 2015 posoudilo všechny závazné podmínky cenotvorby a současně
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i sociální dopady zvýšení cen vodného a stočného, a rozhodlo o úpravě cen pro rok 2016
takto:
bez DPH (Kč/m3)
včetně 15% DPH (Kč/m3)
Vodné
32,20
37,03
Stočné
35,10
40,37
Celkem vodné a stočné
67,30
77,40
Zdůvodnění úpravy cen za vodné a stočné:
Naše společnost v letech 2014 a 2015 dokončila 5 dotovaných projektů z operačního
programu životního prostředí (dále jen OPŽP).
Jednalo se o tyto akce:






Dostavba kanalizace a intenzifikace čistírny odpadních vod v Letohradě.
Stavba nové úpravny vody v Chocni.
Dokončení kanalizace a stavba nové ČOV v Brandýse nad Orlicí.
Dostavba kanalizace v Běstovicích s napojením na stávající ČOV Choceň.
Kanalizace v Dolním Třešňovci s napojením na kanalizační systém Města Lanškroun.

Celkový objem vynaložených finančních prostředků činil 209,7 mil. Kč, z toho dotace
OPŽP 149,5 mil. Kč a 60,2 mil. Kč vlastních zdrojů společnosti (vše v cenách bez DPH).
Objektivně vyžadovaná finanční analýza, vypracována v souvislosti s dotačními
podmínkami poskytovatele dotace (Státní fond životního prostředí) v případě projektu
vodovodů, stanovuje vývoj ceny vodného v následujících letech tak, aby byla zajištěna
udržitelnost projektu.
Dalším parametrem, který musí naše společnost dle zákona dodržovat, je neustálá
obnova stávajícího vodohospodářského majetku. Plán financování obnovy infrastrukturního
majetku vyžaduje, abychom v roce 2016 investovali 52 mil. Kč do již existujících systémů.
Plnění plánu financování obnovy infrastrukturního majetku ukládá zákon č. 274/2001 Sb.
všem vlastníkům zařízení vodovodů a kanalizací.
Oproti roku 2015 tedy po zohlednění výše uvedených okolností dochází pro odběratele
obou služeb (vodné i stočné) ke zvýšení o 2,50 Kč za 1 m3, tj. o 3,86 %, což představuje pro
průměrného spotřebitele zvýšení nákladů o cca 75 Kč za rok. Jsme přesvědčeni, že při
důležitosti vodárenských služeb pro život každého z nás, budou ceny vodného a stočného
v porovnání s některými takzvaně zbytnými službami stále přijatelné. Takto stanovené ceny
budou i v roce 2016 pod celorepublikovým průměrem.
Ing. Bohuslav Vaňous, Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
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Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
Pardubický kraj připravil projekt na tzv. kotlíkové dotace, jehož cílem bude snížení emisí
z lokálního vytápění domácností v Pardubickém kraji prostřednictvím výměny
stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva v rodinných domech za nové nízkoemisní
zdroje. Do roku 2018 kraj předpokládá výměnu přibližně 1200 kotlů. Instalace nového zdroje
vytápění může být spojena také s instalací solárně termických soustav pro přitápění nebo
přípravu teplé vody a tzv. „mikro“ energetickými opatřeními.
Podpora na kotlíkové dotace bude poskytována na základě žádostí fyzických osob
předložených na kraj, vyhlášení první výzvy Pardubickým krajem pro předkládání těchto
žádostí proběhne 17. prosince 2015, zahájení příjmu žádostí v lednu 2016 (přesný datum
bude zveřejněn ve výzvě). Výše podpory na jeden projekt se bude pohybovat mezi 70-85 %
dle typu pořizovaného zdroje a lokality. Zbylých 30-15 % bude financovat žadatel - fyzická
osoba. Výdaje jsou způsobilé od 15. 7. 2015, proplácení dotací žadatelům bude probíhat
zpětně na základě předložení dokumentace o provedení výměny kotle a dokladů o její
úhradě.

Základní podmínky podpory
(podmínky mohou být v rámci konkrétní krajské výzvy dále upraveny)
Podpora bude poskytována z prostředků Operačního programu Životní prostředí 20142020 – specifický cíl 2.1 prioritní osy 2. V rámci první výzvy bude mezi žadatele rozděleno 100
mil. Kč. V rámci druhé výzvy, která je plánována na prosinec 2016, bude mezi žadatele
rozděleno 70 mil. Kč. Pokud splní zájem z řad veřejnosti požadovanou výši Ministerstvem
životního prostředí lze ve výhledu 2 let počítat s dalšími dotačními tituly na podporu výměny
zastaralých zdrojů tepla.
Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinném domě, který
je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde bude současně provedeno alespoň jedno
tzv. „mikro“ energetické opatření (viz níže), nebo kde došlo ke snížení energetické
náročnosti v minulosti na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., tj. klasifikační třídy
energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná, nebo je současně zažádáno o dotaci na
realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy v programu Nová
zelená úsporám (3. výzva vyhlášená dne 22. října 2015).
Podpora bude poskytována pouze na zdroje tepla specifikované v programovém
dokumentu Operačního programu životní prostředí 2014-2020, tj. na zdroje tepla, které
splňují požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES (EKODESIGN)
a příslušných prováděcích předpisů. Výčet těchto zařízení je zveřejněn v seznamu výrobků
a technologií, který je veden Státním fondem životního prostředí ČR. Tento seznam je
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průběžně aktualizován a je volně přístupný na internetových stránkách Státního fondu
životního prostředí www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/.
Příjemcem podpory mohou být pouze fyzické osoby. Předmětem podpory bude
výměna stávajícího kotle na pevná paliva za:
 kotel na pevná paliva,
 kombinovaný kotel (uhlí/biomasa),
 kotel na biomasu,
 plynový kondenzační kotel,
 tepelné čerpadlo.
V kombinaci s novým zdrojem tepla na vytápění bude umožněno realizovat:
 instalaci solární termické soustavy,
 instalaci akumulační nádoby (v případě instalace nového kotle na pevná
paliva s ručním plněním je to povinné),
 v případě realizace tzv. „mikro“ energetické opatření v kombinaci s novým
zdrojem tepla na vytápění bude povinné realizovat:
 alespoň jedno „mikro“ energetické opatření, do kterých patří:
 zateplení střechy nebo půdních prostor,
 zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy,
 dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.),
 oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády - eliminace tepelných
mostů,
 oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří),
 dílčí výměna oken,
 výměna vstupních nebo balkonových dveří,
 instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří,
 výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla příp. trojskla s vysokou
tepelnou izolací.
Toto opatření musí být doporučeno energetickým specialistou v žádosti o dotaci, který
je držitelem oprávnění pro Energetický audit nebo Energetickou certifikaci budov. Seznam
energetických specialistů s tímto oprávněním je možné nalézt na internetových stránkách
Ministerstva průmyslu a obchodu na www.mpo-enex.cz/experti.
Podporována nebude:
 výměna stávajícího plynového či elektrického kotle,
 výměna stávajících kamen nebo krbu,
 výměna stávajícího kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani
za kotel spalující uhlí a biomasu,
 výměna stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva,
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výměna stávajících zdrojů tepla, které byly v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009,
podpořeny z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze
společných programů na podporu výměny kotlů (ve všech případech, kdy byl
zdroj podpořen z jiného dotačního titulu, musí být dodrženy podmínky
udržitelnosti podpory poskytnuté v minulosti),
instalace nového kotle v novostavbách, kde se nejedná o výměnu.

Výše podpory:
 70 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za kotel spalující
pouze uhlí,
 75 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za kombinovaný
kotel (uhlí + biomasa) nebo plynový kondenzační kotel,
 80 % způsobilých výdajů v případě výměny stávajícího kotle za tepelné čerpadlo
nebo kotel na biomasu (OZE).
 Zvýšení dotace o 5 % ke všem předchozím bodům bude v případě výměny kotlů
v rodinných domech ve městech (obcích) Česká Třebová, Holice, Lanškroun,
Litomyšl, Moravská Třebová, Linhartice, Pardubice, Svitavy a Jablonné nad
Orlicí.
Způsobilost výdajů:
Maximální výše způsobilých výdajů na projekt může činit 150 tis. Kč, z toho náklady
na mikro energetická opatření mohou tvořit max. 20 tis. Kč.
Způsobilé výdaje mohou zahrnovat projektovou dokumentaci, stavební práce,
dodávky a služby spojené s realizací nového zdroje tepla, realizací či úpravou otopné
soustavy, dodávkou a instalací akumulační nádoby, realizací „mikro“ energetických opatření,
služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti „mikro“ energetických
opatření (toto potvrzení bude součástí žádosti o dotaci s maximální výší uznatelných nákladů
za toto potvrzení 3000 Kč), dále náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním zařízení
do užívání a k prokázání technických parametrů (pouze v období do uvedení do trvalého
provozu) a rovněž náklady na pořízení průkazu energetické náročnosti budovy (v případě
výsledku „C“ a lepší – s maximálními způsobilými náklady 5000 Kč).
Upozornění:
Instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle
na biomasu, solární tepelné systémy a tepelná čerpadla) může podle § 7 odst. 4 písm. b)
zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen „zákon“),
provádět osoba oprávněná. Osoba oprávněná je fyzická osoba podnikající nebo právnická
osoba, která je držitelem příslušného živnostenského oprávnění. Tato osoba musí zajistit, aby
fyzická instalace byla provedena osobou, která je držitelem osvědčení o získání profesní
kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
a o změně některých zákonů, ne starší než 5 let. V případě nedodržení této podmínky,
nebude na dotaci nárok.
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Požadovaná dokumentace k žádosti o dotaci - platné formuláře budou zveřejněny při
vyhlášení výzvy.:
 žádost o poskytnutí dotace,
 fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové
těleso,
 písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové
jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů k nákupu, instalaci
a provozování nového kotle v rodinném domě/bytové jednotce,
 písemný souhlas spoluvlastníků reprezentujících spolu s žadatelem nejméně 2/3
podíl k rodinnému domu k nákupu, instalaci a provozování nového kotle
v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu,
 písemný souhlas spoluvlastníků reprezentujících spolu s žadatelem nejméně 2/3
podíl k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k nákupu, instalaci
a provozování nového kotle v rodinném domě, a to v případě více spoluvlastníků
bytové jednotky,
 písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný
od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází,
 průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013
Sb. o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno
splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ –
úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné
energie, anebo průměrného součinitele postupu tepla. Povinou přílohou je pouze,
pokud se jím prokazuje splnění energetické třídy C a lepší,
 kopie žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám (NZÚ), kde byl příjem
žádostí zahájen dne 22. října 2015 (3. výzva) - nepovinné.
Předběžný harmonogram:
 Vyhlášení 1. výzvy – 17. prosince 2015
 Příjem žádostí – konec ledna (přesný termín bude zveřejněn v 1. výzvě)
 Kontrola žádosti
 Schválení žádosti a podpis smlouvy
 Realizace výměny kotle (musí být provedena do 6 měsíců od podepsání smlouvy
o poskytnutí dotace)
 Doložení dokladů a závěrečné zprávy
 Kontrola (doklad o likvidaci kotle, fotodokumentace nového zdroje vytápění
a mikro energetického opatření)
 Vyplacení dotace
Přiznání dotace bude probíhat na základě pořadí, v jakém bude příslušná žádost doručena
na Krajský úřad Pardubického kraje ode dne vyhlášeného jako termín pro příjem žádostí
nejdéle do 15. dubna 2015 nebo do vyčerpání alokované částky pro tuto výzvu, tedy 100
mil. Kč.
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Veškeré informace o kotlíkových dotacích jsou pravidelně aktualizovány na
internetových stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.
Kontakty pro případné dotazy:
Ing. Adam Kubíček, email: adam.kubicek@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 644
Ing. Eva Izáková, email: eva.izakova@pardubickykraj.cz, tel: 466 026 325
Krajský úřad Pardubického kraje

Vánoční cukroví trochu jinak
Nepečené cukroví je o Vánocích velice vděčné, protože je rychlé, jednoduché
a nepotřebujete na něj moc ingrediencí. Raw cukroví se také nepeče, ale oproti klasice je
mnohem zdravější. Raw znamená syrová nebo také živá strava. Suroviny, které se do jídla
dávají, nesmí projít žádnou tepelnou úpravou nad 42 °C. Takže když budete chtít připravovat
vánoční raw cukroví, skvěle využijete všechny druhy oříšků a semínek. Naopak nebudete
potřebovat žádný cukr nebo mléko.
I kdyby vás raw strava dosud neoslovila, některé sladkosti stojí za to ochutnat. Možná se
u vás doma stanou vánočním hitem.

MANDLOVO-KAKAOVÁ KOLEČKA S KRÉMEM
Na kolečka:
• 1 hrnek mandlí
• 1 hrnek sušených datlí bez pecek předem namočených ve vodě
• 2 vrchovaté lžíce kakaového prášku
• 1 lžičku vanilkového extraktu
Na krém:
• 1 hrnek sušených datlí bez pecek
• 2 lžíce maca prášku (viz tip na konci receptu)
• himálajskou růžovou sůl (pro chuť)
• asi 3/4 hrnku vody
Na ozdobení:
půlky ořechů nebo mandlí
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1. Mandle rozsekejte v robotu na prášek, přidejte datle, kakao a vanilkový extrakt
a znovu rozsekejte, až se ingredience spojí. Hmotu natlačte prsty do vhodné obdélníkové
nebo čtvercové formy vyložené papírem na pečení (nebo hlubšího plechu) a dejte do
lednice.
2. Mezitím připravte krém. V misce našlehejte rozmixované sušené datle s maca
práškem a vodou, až vznikne nadýchaný krém (pokud je tužší, přidejte ještě trochu vody).
Lehce ho dochuťte růžovou solí a dejte na 2 hodiny do lednice.
3. Ze ztuhlé hmoty ve formě vykrojte formičkou kolečka, na každé dejte lžičku krému
a přidejte půlku ořechu nebo mandli. Hotová kolečka nechte nejméně několik hodin, nejlépe
přes noc, odležet v lednici.
TIP: Maca peruánská je bulva rostliny z vysokých And obsahující řadu cenných složek.
Dnes je populárním peruánským zdrojem energie a vitality. U nás je běžně k sehnání
(například v lékárnách nebo v prodejnách zdravé výživy) ve formě prášku nebo extraktu.

ČOKOLÁDOVO-KOKOSOVÉ TYČINKY
Čokoládový korpus:
• mandle (2 hodiny máčené ve vodě) 200 g
• datle (2 hodiny máčené ve vodě) 100 g
• strouhaný kokos 50 g
• kakaový prášek z nepražených kávových bobů 20 g
• sůl 1 špetka
Krémová náplň:
• panenský kokosový olej 60 g
• kešu ořechy (2 hodiny máčené ve vodě) 100 g
• sirup z agáve 3 lžíce
• kokosový krém 60 g
• semínka z vanilkového lusku
Poleva:
• kešu ořechy (2 hodiny máčené ve vodě)
• kakaový prášek z nepražených kávových bobů 40 g
• panenský kokosový olej120 g
• sirup z agáve 1/4 hrnku
1. Veškeré ingredience z každé části celého dezertu vždy rozmixujte a dejte stranou
(tedy např. ingredience na čokoládový korpus společně rozmixujte, dejte stranou
a pokračujte ingrediencemi na krémovou náplň atd.).
36

2. Do menšího pekáče nebo obdélníkové nádoby vtlačte připravený čokoládový korpus.
Pomocí stěrky uhlaďte na korpus i připravenou krémovou náplň. Vrstvení dokončete
čokoládovou polevou.
3. Nakonec vše zabalte do potravinové fólie a vložte do mrazáku na tři až čtyři hodiny.
Po vyndání nakrájejte dezert na tyčinky nebo kostičky. Uchovávejte v mrazáku.

Za snížené viditelnosti platí dvojnásob. Řidiči, kteří zranili chodce nebo cyklistu, se
shodují na tom, že ho neviděli vůbec nebo příliš pozdě. Každoročně umírá na našich silnicích
70% chodců za snížené viditelnosti (je mlha, hustě prší, sněží). V tmavém oblečení jste na
silnici ve tmě jako chodec nebo cyklista téměř neviditelný. Zatímco vy svítící auto vidíte, řidič
vás bez použití reflexních materiálů uvidí až ve vzdálenosti několika metrů! Různé barvy jsou
viditelné z různé vzdálenosti. Reflexní materiál je v noci vidět na 3x větší vzdálenost než bílé
oblečení a více než na 10x větší vzdálenost než oblečení modré.

VÍTE CO JSOU REFLEXNÍ MATERIÁLY?
Jsou to materiály, které jsou schopny odrážet dopadající světlo až na vzdálenost 200
metrů. Reflexní páska i na velmi velkou vzdálenost vytváří na tmavém pozadí kontrast, který
řidič při nasvícení reflektory okamžitě spatří. Na obrázku se můžete podívat, na jakou
vzdálenost vás v noci uvidí řidič, pokud budete mít oblečení určité barvy.
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Tyto vzdálenosti zásadně ovlivňují to, zda se nám řidič vyhne nebo ne. Při rychlosti
90km/h potřebuje řidič nejméně 38 metrů (ujede za 1,5 vteřiny) jenom na to, aby si uvědomil
nebezpečí a začal reagovat. A zabrzdí za dalších 40 metrů. Jede-li v protisměru další auto,
naše viditelnost bude ještě horší. Pouze reflexní materiály zaručí chodci nebo cyklistovi, že
řidič bude mít šanci včas reagovat.
Předměty z reflexních materiálů umístěte nejlépe ke konci rukávů, blízko ke kolenům
a do úrovně pasu. A cyklisté také na přilbu a kolo! Ke správné viditelnosti při jízdě na kole
jsou nezbytné bezpečnostní prvky, které patří k základní výbavě každého jízdního kola, jako je
přední bílá odrazka, zadní červená odrazka, oranžové odrazky na pedálech a v paprscích kol.
Za snížené viditelnosti musí být kolo vybaveno rovněž světlometem svítícím bílým světlem
vpředu a stálým nebo blikajícím červeným světlem vzadu!

PROVOZNÍ DOBA Městského úřadu Žamberk
od 21.12.2015 do 01.01.2016
21.12.2015
22.12.2015
23.12.2015
24.12.2015
25.12.2015
26.12.2015
27.12.2015

pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:
sobota:
neděle:

8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 úřední den
8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 úřední den
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO

28.12.2015
29.12.2015
30.12.2015
31.12.2015
01.01.2016

pondělí:
úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:

8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 úřední den
8:00 - 11:00 12:00 - 14:00
8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 úřední den
ZAVŘENO
ZAVŘENO
Mgr. Radomíra Křenová, vedoucí kanceláře tajemníka

V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech
bude ve dnech 24. prosince 2015 až 31. prosince 2015 odstávka systému pro nabírání
žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a jejich předávání. Důvodem
tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují odstávku systému. V době odstávky
bude možné požádat o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou
platnosti 1 měsíc, za jehož vydání nebude vybírán správní poplatek.
Bc. Edita Pálková, vedoucí odboru správního a dopravy, Městský úřad Žamberk
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